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4. FORORD 

I tiden efter 11. september 2001 har sikkerhed været et centralt te-
ma i den politiske debat og et emne, som beslutningstagere i en 
lang række forskelligartede offentlige myndigheder har skullet for-
holde sig til. 
 
Nærværende strategipapir er blevet til på baggrund af konferencen 
”Homeland Security – Nordic Challenges 2005”, der blev afholdt 
den 18. april 2005 i København. Konferencen bestod af et åbent 
dagsprogram med deltagelse af beslutningstagere fra diverse priva-
te og offentlige institutioner med (med)ansvar for den offentlige 
sikkerhed i de nordiske lande – politimyndigheder, militært og ci-
vilt efterretningsvæsen, forsvar, beredskabsmyndigheder, politikere 
m.v. Dagsprogrammet blev efterfulgt af et lukket arrangement på 
Den Amerikanske Ambassade i København, hvor 60 af Nordens 
øverste beslutningstagere deltog i en rundbordsdebat. 
 
Dagsprogrammets talere drøftede de nye udfordringer, som beslut-
ningstagere i de nordiske lande må tage stilling til i arbejdet med at 
sikre den nationale sikkerhed. Herunder drøftedes en række af de 
initiativer, der er blevet gennemført i andre lande og på mellem-
statsligt plan, samt hvordan en ”nordisk model” for arbejdet med 
national sikkerhed kan se ud, samt hvilke principper en sådan bør 
bero på. Disse præsentationer og tanker blev diskuteret i en afslut-
tende debat, hvor en række centrale problemstillinger blev opridset, 
og hvor de vigtigste budskaber fra indlæggene blev opsummeret. 
Denne opsummering dannede efterfølgende grundlag for aftenens 
rundsbordsdebat. 
 
Det blev besluttet, at disse drøftelser skulle munde ud i udarbejdel-
sen af et strategipapir, der kan tjene som indlæg i debatten om na-
tional sikkerhed samt præsentere de anbefalinger, som konferen-
cens talere og debattører fremkom med. Strategipapiret er naturlig-
vis udarbejdet med respekt for nogle af diskussionernes og præsen-
tationernes fortrolige karakter. 
 
Konferencen blev arrangeret af Unisys A/S i samarbejde med Cisco 
Networks, EMC2 og Det Amerikanske Handelskammer i Danmark. 
Unisys ønsker herudover at takke Milestone Systems, Marriott Ho-
tel, Den Amerikanske Ambassade og Forsvarsministeriet. 
 

Baggrunden for strategi-
papiret 
En ændret verden 
 
Homeland security 
Konferencen i København 
Deltagerne 
Strategipapiret 
Parterne bag strategipapi-
ret 
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5. EXECUTIVE SUMMARY OG ANBEFALINGER 

De fleste er enige om, at 11. september indvarslede en ny sikker-
hedspolitisk dagsorden samt et øget fokus på beredskabet mod ter-
ror og samfundets sårbarhed. Samtidig har man i den almene debat 
kunnet spore en vis rådvildhed over for , hvordan udviklingen skal 
være i de kommende år. Specielt er der usikkerhed om, hvordan 
Danmark og de andre nordiske lande skal tilpasse sine tiltag i for-
hold til initiativer fra EU og især USA. 
 
Nærværende analyse fokuserer på de observationer, som Unisys 
Nordics konsulentenhed har gjort i forbindelse med afholdelsen af 
konferencen ”Homeland Security – Nordic Challenges 2005” og de 
tætte dialoger om udfordringerne for den nationale sikkerhed, som 
vi har ført med deltagere og aktører i Norden, EU og USA. Selv om 
emnet er af en speciel og kompleks karakter, fremkommer rappor-
ten med en række politiske og administrative anbefalinger til de be-
slutningstagere, der skal medvirke til at sikre, at Danmark fortsat er 
et sikkert sted at bo. 
 
Som det blev anført på konferencen, er der især to karakteristika, 
som har gjort Danmark/Norden mere sårbart: Det forhold, at Dan-
mark gennem sin indsats i Irak er mere eksponeret, og at terroris-
men er blevet professionaliseret og har fået en langt mere global 
natur. Samtidig er det åbenlyst, at den teknologiske udvikling og 
den afhængighed, som de teknologiske landvindinger har skabt, er 
med til at øge den teknologiske kritikalitet og sårbarhed1 i det dan-
ske samfund.  
 
I nærværende rapport vil begrebet teknologisk kritikalitet blive an-
vendt til at betegne, i hvor høj grad en given teknologi er kritisk for 
samfundets funktion og drift2. Eksempelvis fremhæves det i rap-
porten, at tele- og datanetværk opnår en stadig stigende kritikalitet i 
forhold til opretholdelsen af centrale samfundsfunktioner samt som 
generel kommunikationsinfrastruktur.  
 

                                                 
1 Se definition af disse to forhold senere i dette afsnit. 
2 Der henvises til ”Udviklingsplan for løbende sårbarhedsvurdering”, side 6, for 
at få en oversigt over, hvilke sektorer der almindeligvis opfattes som kritiske i 
udvalgte OECD-lande.  

Rapportens referat og anbe-
falinger 
Sikkerhed og individets frihed 
 
11. september 
En ny dagsorden 
Krigen i Irak 
Global terrorisme 
Den teknologiske udvikling 
Anbefalinger til beslutnings-
tagerne: 
Holistisk tilgang  
Offentligt-privat partnerskab 
Samlet sikkerhedspolitik 
Nedsættelse af ekspertgruppe 
Sikkerhedskultur 
Forskningsindsats 
Komplekse øvelser 
Interoperabilitet 
Borgerservicekort 
Fælleseuropæisk rammeværk 
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Hvor kritikalitet dækker over en given infrastrukturs vigtighed, 
dækker begrebet sårbarhed over, hvor sikker eller usikker denne in-
frastruktur er. Eksempelvis har hemmelige militære kommunika-
tions- og krisestyringssystemer en meget høj kritikalitet for sam-
fundet. Samtidig er disse strukturer imidlertid godt beskytte, hvor-
for deres sårbarhed er mindre.  
 
Andre strukturer – eksempelvis de fleste private hjemmesider – kan 
have en høj sårbarhed, det vil sige en høj risiko for nedbrud eller 
fjendtligt indbrud3, mens deres umiddelbare betydning for samfun-
dets funktion – deres kritikalitet – er begrænset.  
 
Det er derfor vigtigt at analysere sammenhængen mellem kritikali-
tet og sårbarhed, når graden af digitalisering øges. Jævnfør oven-
nævnte eksempel har de fleste private hjemmesider som nævnt høj 
sårbarhed men lav kritikalitet. Mange offentlige hjemmesider og de 
bagvedliggende infrastrukturer (netværk, ISP’er, HUB’er m.v.) ind-
tager ikke desto mindre en stigende kritikalitet i samfundet som 
udbyder af information, samfundsfunktioner og -serviceydelser. 
Her er sårbarheden ofte også høj, hvilket koblet med kritikalitet 
bliver til et presserende nationalt sikkerhedsanliggende. Uden en 
løbende, strategisk vurdering heraf vil det være vanskeligt at fast-
holde en kurs, der vil kunne modgå konsekvenserne for samfundet 
af cyberterrorisme mod det digitaliserede servicesamfund. 

 
Denne eskalering af det samlede kritikalitets-/sårbarhedsforhold er 
hovedmotivationen for de anbefalinger, som Unisys fremkommer 
med i nedenstående. 
 
Anbefaling 1: Fælles og obligatorisk governance-model for sik-
kerhedsområdet 
Der bør anlægges en holistisk tilgang til arbejdet med national sik-
kerhed. Visse sektorer bør som følge af digitaliseringen og stigende 
tværsektoriel interdependens udpeges som særligt kritiske. Inden 
for disse bør sektoransvarsmodellen4 suppleres med en form for til-
syn eller obligatorisk og standardiseret afrapportering eksempelvis 
i forbindelse med sårbarhedsudredningen5. Danmark bør gå i front 
med at skabe en fælles governance-model til sikring af en kritisk 
infrastruktur, der over tid vil kunne deles med andre lande. 
 

                                                 
3 I ”Udviklingsplan for løbende sårbarhedsvurdering”, side 14, defineres sårbar-
hed som: ”Manglende eller reduceret evne til at modstå, begrænse og afhjælpe en 
uønsket hændelse og dennes konsekvenser, herunder i hvilket omfang samfun-
dets funktioner kan fortsætte i krisesituationen.  
4 At den myndighed, der til daglig har ansvar for modellen, også i krisesituatio-
ner har ansvaret for området (Helhedsorienteret beredskabsarbejde. Information, 
inspiration og praktik, side 10). 
5 Sårbarhedsudredningen 2004. 
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Anbefaling 2: Politik for integreret præventivt samarbejde  
Ligesom der er udarbejdet en politik for Danmarks beredskab samt 
en sårbarhedsudredning, bør der udarbejdes en politik for det præ-
ventive arbejde. Det vil sige en politik om, hvordan politi, inden-
rigs- og udenrigsefterretningstjenesterne m.fl. bør og kan samar-
bejde med hinanden, med borgerne og i internationalt regi. Der bør 
i det hele taget tages yderligere politisk og administrativt lederskab 
i forhold til et intensiveret samarbejde på tværs af myndigheder, 
niveauer og grænser. Koordinering, videndeling og erfaringsud-
veksling er vejen til et sikkert samfund. En del af dette arbejde må 
– som følge af sikkerhedsproblematikkens globale karakter – kunne 
genbruges eller spredes til EU og i andre internationale sammen-
hænge. 
 
Anbefaling 3: Fokus på offentligt-privat partnerskab 
Der bør skabes et langt tættere partnerskab mellem den offentlige 
og den private sektor omkring national sikkerhed. Den private sek-
tor administrerer en stor del af den kritiske infrastruktur. Samtidig 
kan og skal det offentlige ikke opøve kompetencer inden for alle 
sikkerhedsområder, hvorfor der bør trækkes på den private sektors 
viden og erfaringer. Dette vil både gavne det offentlige og den pri-
vate sektor. Samarbejdet kræver, at offentlige såvel som private ak-
tører er deres roller og ansvar bevidst. Herudover skal der skabes 
den fornødne tillid, hvilket i første omgang må fremkomme som 
følge af politisk og administrativt lederskab på begge sider af ”bor-
det”. 
 
Anbefaling 4: Sikkerhedskultur blandt borgerne 
Der bør satses på at skabe en sikkerhedskultur hos befolkningen 
både hvad angår sikker færden i samfundets infrastruktur og herun-
der ikke mindst på internettet, men også i forhold til hvordan bor-
gerne kan samarbejde med sikkerhedsmyndighederne – såvel i det 
daglige som i de særlige tilfælde, hvor eksempelvis en terroraktion 
kan være under opsejling. 
 
Anbefaling 5: Ekspertgruppe om sårbarhed og kritikalitet  
Der bør nedsættes en rådgivende ”Sårbarheds- og kritikalitet-
sekspertgruppe” – som løbende rådgiver regeringen om udviklin-
gen i sårbarhed og kritikalitet, som disse er defineret tidligere i 
nærværende rapport. For at sikre uafhængighed og en høj integritet 
omkring ekspertgruppens arbejde skal denne sikres eget sekretariat 
og referere direkte til enten forsvarsministeren eller statsministeren/ 
Folketinget. 
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Anbefaling 6: Øget forskning i sikkerhed og kritisk infrastruk-
tur 
Forskningsmæssigt bør der skabes rum for, at industri, erhverv, 
forskning og det offentlige sammen kan afdække indsatsområder 
med behov for en langsigtet videnoprustning og iværksætte de for-
nødne tiltag i forlængelse heraf. Det bør i denne sammenhæng un-
dersøges, hvorledes Danmarks afhængighed af kritiske infrastruk-
turer (især it og tele) vil udvikle sig i fremtiden, samt hvilke tiltag 
der bør realiseres for at skabe den fornødne sikkerhed omkring in-
frastrukturen. 
 
Anbefaling 7: Fælleseuropæisk rammeværk til analyse af kriti-
kalitet og sårbarhed  
Det anbefales, at Danmark tager teten i udarbejdelsen af et fælles-
europæisk rammeværk til undersøgelse af kritikalitet og sårbar-
hedsforhold i samfundet. Rammeværket skal både kunne belyse 
udviklingen i sårbarhed og kritikalitet for enkelte sektorer, udvik-
lingen over tid og udviklingen landene imellem. Danmark kan 
eventuelt byde ind til det internationale samfund med et forprojekt. 
 
Anbefaling 8: Løbende øvelsesaktivitet med udvidet fokus 
Det danske beredskab og sårbarheden af den kritiske infrastruktur 
bør afprøves i øvelser, hvor der tænkes i worst case- og what if-
scenarier. Det nye trusselsbillede rummer mulighed for parallelle 
angreb på multiple-strukturer, -lokaliteter og -teknologier. 

 
Anbefaling 9: Teknologisk interoperabilitet og fleksibilitet gen-
nem standarder og it-arkitektur 
Der bør sikres teknologisk interoperabilitet mellem de myndighe-
der, der indgår som kritiske og væsentlige interessenter i det natio-
nale sikkerhedspartnerskab – både præventivt og beredskabsmæs-
sigt. Denne interoperabilitet vil dels forudsætte specifikke it-strate-
giske beslutninger og aktioner hos de implicerede partnere; dels vil 
der være behov for i højere grad at indtænke den nationale sikker-
hed i det arkitektur- og standardiseringsarbejde, der generelt finder 
sted i først og fremmest den offentlige sektors regi. Hvor samarbej-
de på tværs af myndigheder og grænser kræver nye fælles teknolo-
gier, bør disse være fremtidssikrede i videst muligt omfang. Såle-
des bør eksempelvis et fælles offentligt datanetværk til krisehåndte-
ring være forberedt på fremtidens behov for at transmittere store 
mængder data. 
 



10 Sikkerhed og sikring i Danmark  

Anbefaling 10: Biometriske data og borgerservicekort 
Anvendelsen af biometriske data bør opprioriteres som fundament 
for sikker identifikation af borgere og virksomheder, og der bør an-
lægges en mere aktiv afsøgning af de muligheder, som biometriske 
data giver for unik identifikation. Danmark bør på dette område 
bevæge sig fra en defensiv til en offensiv position. Et oplagt ek-
sempel vil være at samle biometriske data på et ”Borgerservice-
kort”, der på længere sigt bør kunne erstatte kørekort, pas, biblio-
tekskort, sygesikringskort m.v. og kunne anvendes i såvel offent-
lige som private sammenhænge. 
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6. INTRODUKTION 

Historisk betragtet har statens vigtigste rolle altid været at udbyde 
sikkerhed til sine borgere. I modsætning til de mange politiske dis-
kussioner af, hvad staten skal og ikke skal beskæftige sig med, er 
der enighed om, at et trygt og sikkert samfund er en grundlæggende 
forudsætning for alle de øvrige diskussioner om, hvordan samfun-
det skal indrettes. 
 
Men lige så centralt, som det nationale forsvar stadig er, lige så 
åbenlyst har forsvaret af Danmark ændret markant karakter over de 
sidste år. Disse ændringer skyldes både ændringer i den måde, Dan-
mark fungerer og hænger sammen på, men også et ændret trussels-
billede. Sikkerhed er nemlig et dynamisk begreb, der hele tiden 
ændrer sig, eller i hvert tilfælde burde ændre sig, afhængigt af den 
konkrete situation, landet befinder sig i. Den vigtigste parameter i 
denne løbende stillingtagen er selvsagt den internationale situation, 
der pålægger de danske beslutningstagere at reagere med de midler, 
der bedst imødegår udviklingen. 
 
Forsvarsministeren opsummerede dette forhold under sin tale på 
konferencen: ”This internationalisation of … security and safety is-
sues underscores that the interdependency is not just between sec-
tors in Denmark but indeed a cross-border dependency. This 
means that the factors, which secure the robustness of our society, 
are much more complex today than earlier. It also means that the 
solutions are also in many instances international”6. 
 
Efter terrorangrebet i New York den 11. september 2001 stod det 
klart, at den internationale terrorisme havde en ny dagsorden – og 
med terroranslaget, som kostede danske liv på Bali den 12. oktober 
2002, viste terroren, at den var blevet globaliseret. Med terroran-
grebet i Madrid den 11. marts 2003 og i London den 7. juli 2005 
stod det klart, at intet sted var sikkert – alle vestlige samfund var 
potentielle mål for den globaliserede terrorisme. Disse internationa-
le begivenheder formåede at skabe den største revurdering af det 
danske trusselsbillede siden afslutningen på den kolde krig. Siden 
har regeringer verden over diskuteret, hvordan man bedst sikrer sig 
mod lignende angreb. 
                                                 
6 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 

Introduktion til rapporten 

Globalisering og digitalisering 
 
National sikkerhed 
Ny rolle for forsvaret 
Terrornetværk 
Hvordan reagerer man? 
Den teknologiske udvikling 
Global mobilitet 
Internationaliserede konflikter  
Digitaliseringens konsekven-
ser 
Teknologi i alt 
Udbredelsen af it 
Kritikalitet og sårbarhed 
Fælleseuropæisk rammeværk 
Komparative styrker 
 



12 Sikkerhed og sikring i Danmark  

En af de vigtigste aktiviteter har været at lære den nye fjende endnu 
bedre at kende. I det, som nogle har kaldt det sikkerhedspolitiske 
vakuum efter afslutningen på den kolde krig, har civile såvel som 
militære analytikere brugt omfattende ressourcer på at gennemtæn-
ke, hvordan landene bedst kunne sikres i den nye internationale or-
den. Terrorangrebene var på tragisk vis med til at demonstrere, 
hvilke udfordringer de vestlige og provestlige samfund står over 
for. 
 
Terrorangrebene og de efterfølgende analyser illustrerede nemlig 
ikke bare, at nye aktørtyper for alvor har meldt sig som både kon-
krete og potentielle trusler mod det vestlige samfund. De illustrere-
de også, at selve den bane, hvorpå sikkerheden skal vindes, har æn-
dret karakter. Globalisering og digitalisering er to af de centrale 
elementer i denne forandring. 
 
Globaliseringen har medført øget mobilitet af varer, information og 
mennesker rundt omkring i verden med store gevinster til følge. 
Men globaliseringen har heller ikke været uden omkostninger, og 
når globaliseringens skyggesider skal opgøres, gør især to forhold 
sig gældende i forhold til national sikkerhed. For det første har den 
øgede personmobilitet – at selv de fjerneste egne på kloden ikke er 
længere end et par flyrejser borte – samt de åbne grænser, der er 
konsekvensen af bl.a. Schengen-samarbejdet – gjort det muligt for 
terrorister og kriminelle at bevæge sig rundt på kloden med hidtil 
uset frihed og hastighed. 
 
Under den kolde krig var det forbeholdt stormagterne og deres re-
spektive allierede at forfølge deres nationale målsætninger på glo-
balt plan. Dette resulterede i, at alle konflikter fik et islæt af stor-
politik – de globale konflikter blev så at sige også lokale. I dagens 
globaliserede, unipolære verden eksporteres de lokale konflikter fra 
verdens brændpunkter ud over de grænser, som konflikten måtte 
hidrøre fra. Hertil kommer aktører, hvis målsætninger slet ikke er 
geografisk funderede. Scenen for deres kampe inkluderer således 
lande, der ikke er direkte involveret i den oprindelige konflikt – de 
lokale konflikter kan siges også at være blevet globale. 
 
Digitalisering er ligeledes en proces, hvis intensitet er kommet bag 
på de fleste. For ganske få årtier siden var informationsteknologi et 
bekosteligt og komplekst område, hvis anvendelse var begrænset til 
helt specielle funktioner, og hvis adgang var forbeholdt de få eks-
perter på området. 

“… the factors, which secure the robust-
ness of our society, are much more com-
plex to day than earlier. It also means that 
the solutions are also in many instances 
international”. 
 

Søren Gade, Forsvarsminister
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I dag har meget få funktioner i samfundet kunnet ignorere det be-
sparingspotentiale, som it og digitalisering medfører. It er blevet 
den infrastruktur, der bærer de fleste af samfundets funktioner – fra 
regulering af vores trafik over kommunal sagsbehandling til vores 
militære beredskab. Denne udvikling har muliggjort enorme bespa-
relser, effektivitetsforøgelser og produktionsstigninger. Men den 
har selvsagt også øget vores afhængighed af teknologien. 
 
Nedbrud i vores fysiske og/eller virtuelle infrastruktur – energifor-
syning, it- og telekommunikationsnetværk, transport- og trafik-
infrastruktur m.v. – har kolossale konsekvenser for samfundets 
funktion og drift. En række af disse sårbarhedsområder har været 
kendt gennem længere tid, og forskellige former for beredskab er 
etableret til at imødegå udfald eller nedbrud i de mest kritiske dele 
af disse infrastrukturer. På andre områder er der imidlertid tale om 
nye typer og grader af kritikalitet – det vil sige et nyt omfang af en 
given teknologis vigtighed i forhold til centrale samfundsfunktio-
ner. Her kan både være tale om kommerciel kritikalitet, borgerser-
vice-kritikalitet og på særlige områder kritikalitet i forhold til bor-
gernes sikkerhed. 
 
Det bedste eksempel på en ny kritikalitet i infrastrukturen er inter-
nettet. Internettet er ikke længere en ”supplerende teknologi”, der 
udelukkende fungerer parallelt med og sekundært i forhold til andre 
infrastrukturer. Flere og flere af samfundets serviceydelser og funk-
tioner beror i udstrakt grad på anvendelse af internettet, hvilket 
selvsagt i stigende grad gør samfundet sårbart over for nedbrud af 
internettet. Med den eksponentielt voksende omlægning fra analog 
til digital – således som det sker med tele (fra analoge telefoner til 
IP-baseret telefoni) og radio (fra FM til DAB) – vil de vestlige 
samfunds afhængighed af digital tilstedeværelse blive større og 
større de kommende år. 
 
Samtidig er it blevet en del af borgernes hverdag. It anvendes til en 
lang række funktioner og gøremål. Dette gør internettet til en cen-
tral infrastruktur ud fra en kommerciel betragtning samtidig med, at 
det giver kriminelle en ny kontaktflade med borgerne. 
 
Både efterretningsarbejdet (det præventive arbejde) og beredskabet 
(det reaktive arbejde) bør tilrettelægges, så det fokuserer på de vig-
tigste samfundsfunktioner – de sektorer med højest kritikalitet. 
Samtidig skal indsatsen på det pågældende område tilrettelægges i 
forhold til, hvor høj sårbarhed der er på området – det vil sige risi-
koen for nedbrud eller udfald. 
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Forholdet mellem kritikalitet og sårbarhed definerer, hvor meget 
vægtning fokusområdet bør have. 
 
Det er vigtigt, at der udarbejdes en metode til at udføre denne slags 
analyser af henholdsvis kritikalitet og sårbarhed. Danmark bør ar-
bejde for, at der udarbejdes et fælleseuropæisk rammeværk og fæl-
les metodik til udarbejdelsen af komparative analyser. Metodikken 
bør være en fælles standard for, hvordan henholdsvis sårbarhed og 
kritikalitet analyseres, defineres og sammenlignes. Herved ville 
medlemsstaterne få en standard, hvormed de kunne sammenligne 
landets enkelte sektorer, landets sektorer med andre landes tilsva-
rende sektorer og endelig den overordnede kritikalitet og sårbarhed 
i forhold til andre lande. 

Figur 1: Illustrativt eksempel på matrice over sektoriel sårbarhed og 
kritikalitet. 

Illustrativ figur 



   

 
 

 Sikkerhed og sikring i Danmark 15 

 
Vi foreslår følgende overordnede metode: 
Hver sektors kritikalitet og sårbarhed analyseres med en række 
standardiserede spørgsmål og målinger. Dette kunne fx være sekto-
rens potentielle risiko for tab af menneskeliv, sektorens kommerci-
elle betydning og sektorens betydning for den overordnede nationa-
le sikkerhed. Øvelsen er at forsøge at kvantificere disse risici med 
en bagvedliggende metodik, som man kender det fra risk managa-
ment- og risk assessment-analyser. Tilsvarende skal sårbarheder 
afdækkes, og risikoen for udfald eller nedbrud identificeres. Et ikke 
fyldestgørende eksempel på sårbarhed og kritikalitet inden for et 
enkelt lands sektorer fremgår af figur 1. Figuren er rent illustrativ 
og skal udelukkende illustrere, hvormed kritikalitet og sårbarhed 
kunne visualiseres i en komparativ matrice.  
 
Når det enkelte land har anvendt metodikken til at estimere kritika-
litet og sårbarhed i de forskellige sektorer, kan landene anvende 
materialet komparativt til at sammenligne egne sektorer med status 
for andre medlemslande. Herved opstår et slags benchmark-skema 
for national sikkerhed. Endelig kan den aggregerede kritikalitet må-
les fra år til år og sammenlignes med andre landes aggregerede kri-
tikalitet og sårbarhed. Sidstnævnte vil kunne sammenholdes i et 
simpelt men intuitivt og pædagogisk skema som i figur 2. 

Illustrativ figur 

Figur 2: Illustrativt eksempel på matrice over national sårbarhed og 
kritikalitet. 
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Et effektivt overblik over, hvordan kritikalitet og sårbarhed udvik-
ler sig herhjemme og i Europa, er et trin på vejen mod et effektivt 
præventivt og reaktivt arbejde med national sikkerhed. Etablerin-
gen af et fælleseuropæisk rammeværk rummer store muligheder i 
forhold til spredning af best practises og afdækning af indsats-
områder herhjemme og i udlandet. Arbejdet med at udfærdige et 
solidt rammeværk for tværsektorielle og tværnationale, komparati-
ve kritikalitets- og sårbarhedsanalyser er omfattende men ikke 
umuligt. Tværtimod vil de nationale sikkerhedsmyndigheder med 
rammeværket få et værktøj, der vil gøre fremtidige analyser nem-
mere, hurtigere og mere retvisende. 
 
Globalisering, digitalisering og det ændrede trusselsbillede har 
ændret den måde, hvorpå vi bør tilgå arbejdet med national sikker-
hed. I nærværende papir gennemgås de tanker, der blev præsenteret 
under konferencen – sat i forhold til de konkrete forhold, der gør 
sig gældende i Norden, herunder særligt Danmark. 
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7. DET NYE TRUSSELSBILLEDE 

I dette afsnit gennemgås, hvordan det trusselsbillede, som de dan-
ske sikkerhedsmyndigheder skal imødekomme, tager sig ud. Der er 
tale om et trusselsbillede, der har ændret markant karakter de sidste 
få årtier. Dette er bl.a. en følge af fremvæksten af international ter-
rorisme, nye former for sårbarhed i samfundet – bl.a. som følge af 
digitalisering – samt en række konflikter i kølvandet på den globa-
lisering, der igennem de seneste år har bundet de fleste af verdens 
egne sammen i et netværk af kommunikation, handel og kultur-
udveksling – og konflikter. 
 
Trusselsbilledet er forsøgt samlet i tre hovedafsnit, selv om det bør 
understreges, at flere af truslerne er dele af reelt sammenhængende 
komplekser. 
 
 

7.1 Terrorisme 

Danmark har ikke været udsat for terroraktioner i stil med aktio-
nerne i New York, Madrid, Bali og London. Denne nye form for 
terrorismes natur bevirker imidlertid, at vi ikke i Danmark kan væ-
re sikre på ikke også at blive ramt af aktioner mod civile mål. I den 
nationale sårbarhedsudredning7 konkluderes det således at: ”… ter-
rorangrebene på World Trade Center og Pentagon i september 
2001 samt efterfølgende terrorhandlinger, bl.a. bomben på Bali i 
oktober 2002, demonstrerer, at truslen om terrorangreb mod civile 
mål er reel. Det må antages, at den transnationale terrorisme er en 
reel trussel også for Danmark”8. 
 

                                                 
7 Med den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, som blev indgået 
den 21. juni 2002, besluttede et enigt Folketing, at der skulle gennemføres en na-
tional sårbarhedsudredning. Det var sårbarhedsudredningens overordnede formål 
at kortlægge samfundets sårbarhed og give en vurdering af den civile sektors be-
redskab i forhold hertil (Sårbarhedsudredningen 2004, side 7-8). 
8 Sårbarhedsudredningen 2004, side 8. 

De nye trusler 

Terror, it-kriminalitet og inter-
dependens 
Terrortruslen 
Udenrigspolitisk aktivisme 
It-kriminalitet 
It-spionage 
Cyberterrorisme 
It-trusler mod Danmark 
Sikker identifikation 
Globalisering og kultur-
konflikter 
Interdependens  
Holistisk tilgang 
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Danmarks deltagelse i krigen i Irak og de løbende trusselsvurderin-
ger fra inden- og udenlandske eksperter – herunder efterretnings-
tjenesterne – understøtter, at også danske civile og militære instal-
lationer kan være et potentielt mål for terrorisme. ”Dansk deltagel-
se i og støtte til den vestlige antiterrorkampagne kan potentielt pla-
cere Danmark over for en generelt øget risiko, ligesom Danmarks 
udenrigspolitiske profil i spørgsmål med forbindelse til den mus-
limske verden selvsagt vil kunne få indflydelse på risikoen for ter-
roraktiviteter rettet mod mål i Danmark”9. 
 
Forsvarsminister Søren Gade slog på konferencen indledningsvis 
fast, at ”The threat we face is diffuse and enormously varied. The 
possible targets are basically infinite, and the list of potential tools 
or weapons is close to endless as well. So, let there be no doubt – 
terrorism is a potential challenge.”10 
 
Herved berørte forsvarsministeren ét af paradokserne i den interna-
tionale terrorisme – nemlig, at det er uhyre vanskeligt at forudsige, 
hvor og hvordan terroren vil udmønte sig. I det konventionelle trus-
selsbillede var både fjende og mål kendt, hvormed beredskabet 
kunne indrettes efter denne viden. I den form for terrorisme, som 
bl.a. aktionerne i New York, Madrid og London var eksempler på, 
er fjenden imidlertid en langt mere diffus størrelse – koblet i løse 
netværk og uden en specifik geografisk forankring. 
 
Al-Qaeda-netværket, der indtil videre har påtaget sig rollen som 
spydspids for fundamentalistisk islamisk terrorisme, er således or-
ganisatorisk langt løsere koblet end oprindeligt antaget. Netværket 
intensiveres imidlertid, når konkrete terroraktioner skal planlægges. 
Dette gør det yderst kompliceret at foretage en løbende grundig 
overvågning. Samtidig anvender disse terrorgrupper mangeartede 
angrebsformer og foretager ofte mange parallelle aktioner: ”Det er 
karakteristisk for sunniekstremistiske netværk at bruge hjemme-
lavede bomber og sprængstoffer. Desuden er bilbomber, selv-
mordsoperationer og flere samtidige angreb særligt karakteristiske 
for disse netværk.”11 
 

                                                 
9 Politiets Efterretningstjeneste: "Terrortruslen mod Danmark".  
10 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 
11 Forsvarets Efterretningstjenestes: "Efterretningsmæssig risikovurdering 2004" 

“…den vestlige antiterrorkampagne kan 
potentielt placere Danmark over for en 
generel øget risiko”. 
 

Politiets Efterretningstjeneste
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I en fælles kronik har udenrigsministeren, justitsministeren og for-
svarsministeren tidligere skrevet, at: ”Vi ved, at terrorismen skal 
bekæmpes. Spørgsmålet er; hvordan? De terrorister, vi nu står 
over for, respekterer ikke grænser – hverken etiske grænser eller 
landegrænser. De begrænser sig ikke til angreb på militære styrker 
eller installationer, men går efter at ramme samfundet som hel-
hed”12. Der blev på konferencen fra alle sider peget på, at den stør-
ste direkte terrortrussel mod Danmark kommer fra al-Qaeda eller 
relaterede grupperinger, hvilket er i overensstemmelse med Forsva-
rets Efterretningstjenestes egne vurderinger: ”Den væsentligste ter-
rortrussel på globalt plan udgøres af sunni-muslimske netværk ud-
sprunget af eller inspireret af Al Queda. Globaliseringen øger risi-
koen for, at terrorbevægelser kan erhverve primitive kemiske, bio-
logiske eller radiologiske våben”13. 
 
På samme måde er målene for terrorisme mangeartede. Ved terror-
aktionerne i New York, Madrid, Bali og London var det primære 
mål at dræbe så stort et antal civile som muligt. Denne simple og 
brutale målsætning gør det muligt at rette terroraktioner mod alle 
punkter i den civile sfære, hvor mange mennesker er samlet enten 
permanent eller ved særlige lejligheder. Sårbarhedsudredningen 
opsummerer den nye terrortrussels målrationalitet – eller mangel på 
samme – således: ”Den aktuelle terrortrussel er i forhold til tidli-
gere kendetegnet ved, at massive tab af menneskeliv er et mål i sig 
selv og ved viljen til selvmordsaktioner”14. 
 
Ifølge assistant deputy director hos FBI og chef for FBI’s cyber-
division, Steven M. Martinez, der talte under konferencen, er alle 
vestlige demokratier potentielle mål for islamisk terrorisme ”physi-
cal threats from international terrorist groups is by far the greatest 
threat… the nature of international terrorism is to disrupt the 
members of the free world. People who have choice and have a 
particular way of life” 15. 

                                                 
12 Per Stig Møller, Udenrigsminister (K), Lene Espersen, Justitsminister (K), og 
Søren Gade, Forsvarsminister (V): ”Hvordan bekæmper vi terror?”. 
13 Forsvarets Efterretningstjenestes: "Efterretningsmæssig risikovurdering 2004" 
14 Sårbarhedsudredningen 2004, side 40. 
15 Steven M. Martinez, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI: Indlæg 
på Homeland Security - Nordic Challenges 2005. 

”Desuden er bilbomber, selvmordsopera-
tioner og flere samtidige angreb særligt 
karakteristiske for disse netværk.”. 
 

Forsvarets Efterretningstjeneste
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Mr. Martinez fremhævede globaliseringen som den primære årsag 
til, at den sfære, inden for hvilken terrorister kan agere, er blevet 
markant udvidet. Han fremhævede, at både udbredelsen af internet-
tet og intensiteten af den globale handel i stigende grad har bundet 
alle hjørner af verden i ét interdependent netværk: ”With the net-
works that we have globally, both through the Internet and through 
commerce there is really no part of the world, which is not affected 
by international terrorism”16.  
 

Figur 3 - Det ændrede trusselsbillede 

Det ændrede trusselsbillede 

Traditionel trussel > Ny trussel 
Identificerbar aktør > Løst koblede netværk 
Målsætning om geografisk 
ekspansion 

> Målsætning om ideologisk eks-
pansion 

Primært militære mål > Primært civile mål 
Kendte militære angrebsformer > Uforudsigelige angrebsmetoder 
Nationale/lokale konflikter > Globale konflikter/aktivisme 

 
Hermed opsummerede Mr. Martinez et generelt tema, som flere af 
konferencens talere havde peget på – nemlig at risikoen for terror-
aktioner mod Danmark øges af to årsager. På den ene side indgår 
Danmark i en række internationale sammenhænge – både hvad an-
går handel og i internationale politiske sammenhænge, hvor bl.a. 
Danmarks engagement i Irak bevirker, at Danmark ikke længere 
kan leve en anonym tilværelse. 
 
Samtidig er terrorismen blevet internationalt orienteret, og der på-
går en international koordination af terroraktiviteterne. Det vil si-
ge, at terrorister kan planlægge aktioner overalt i verden. På grund 
af bl.a. Schengen-samarbejdet er det blevet lettere at rejse ulovligt 
ind i Danmark fra andre europæiske lande, hvilket reducerer mu-
ligheden for terroristers fravælgelse af Danmark som terrormål af 
frygt for at blive fanget i forsøget på at blive fanget ved indgangen 
til landet: ”Endvidere er der den latent ukendte faktor, at terror-
grupper eller enkelte terrorister –  uden der foreligger nogen form 
for indikation eller trussel – rejser ind i Danmark med det formål 
at gennemføre terroraktioner på dansk grund”17. 
 

                                                 
16 Steven M. Martinez, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI: Indlæg 
på Homeland Security - Nordic Challenges 2005. 
17 Politiets Efterretningstjeneste: "Terrortruslen mod Danmark".  
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Terrorismens internationale tilsnit er blevet åbenbaret i kølvandet 
på undersøgelserne af terroraktionerne i New York, Madrid og 
London. Disse aktioner viste, at moderne terroraktioner kræver et 
omfattende koordineringsarbejde. De konkrete aktioner skal plan-
lægges, og de involverede aktører har derfor behov for at kommu-
nikere og oftest mødes forud for aktionerne. Herudover kræver 
moderne terroraktioner tilvejebringelse af omfattende finansielle 
midler fx til indkøb af sprængstoffer og udstyr. Forud for terror-
aktionerne i New York havde terroristerne fx skullet finansiere fly-
veundervisning. 
 
”den aktuelle globale terrortrussel (er) kendetegnet ved grundig 
forberedelse af aktioner og en stor variation i valg af mål, hvilket 
har medvirket til at forhøje uforudsigeligheden og den ødelæggen-
de effekt. Der anvendes fortsat primært konventionelle våben, men 
det kan ikke udelukkes, at grupper tillige har eller er på vej til at 
opnå evnen til at anvende kemiske og måske tillige biologiske vå-
ben. Ligeledes vil angreb mod centrale it-netværk (cyberterror-
isme) og den kritiske infrastruktur kunne ske”18. 
 
Under konferencen blev det fremhævet, at mens den nødvendige 
koordinering af moderne terroraktioner på den ene side viser, at ter-
rorismen er blevet professionaliseret, kan den nødvendige koordi-
nering også udnyttes af myndighederne til at afsløre terroraktioner 
under opsejling. Den tidligere chef for det svenske kriminalpoliti, 
Tommy Lindström, udtalte således, at ”Modern terrorrism requires 
planning – also at the local level, e.g. explosives, electronics and 
necessary local knowledge. The planning phase is a possibility for 
the public to discover crimes. 
 
Vi har søgt at opsummere en række karakteristika ved det ændrede 
trusselsbillede i figur 3. 
 
Der pågår et omfattende internationalt arbejde med at bekæmpe ter-
ror. På både EU-niveau og FN-niveau arbejdes der med at tilrette-
lægge strukturer og tiltag, der kan øge de nationale myndigheders 
muligheder for at samarbejde og implementere lovgivning i de en-
kelte lande, der gør det vanskeligere for internationale terrororgani-
sationer at planlægge og operere. Danmark har implementeret flere 
internationale aftaler om antiterrorisme herunder FN’s Act No. 378 
(2002)19, Security Council resolution 1373 (2001) og EU’s ramme-
værksbeslutning om antiterrorisme20. 

                                                 
18 Sårbarhedsudredningen 2004, side 40. 
19 Udgør grundlaget for the International Convention for the Suppression of the 
Financing of Terrorism 
20 Med Act No. 1160 7 A/59/210 (2003) har Danmark herudover implementeret 
Protocol of 15 May 2003 amending the European Convention on the Suppres-
sion of Terrorism. 
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7.2 Cyber- og it-kriminalitet, -spionage og -
terrorisme 

En af de trusler, der er opstået som en konsekvens af den tiltagende 
digitalisering af samfundet, er forskellige former for kriminalitet, 
hvor it enten anvendes som mål eller middel for kriminalitet, spio-
nage og terrorisme. På konferencen indledte forsvarsministeren 
med at understrege vigtigheden af at inkludere de nye, digitalt me-
dierede trusler, når den nationale sikkerhed drøftes: “The fast deve-
lopment of information and communication technology leads to 
new vulnerabilities in society as a whole, and especially in the 
communication and IT infrastructure. As the infrastructure net-
works extend far beyond national borders, many of the networks of 
today are vulnerable to a knowledgeable, resourceful and deter-
mined opponent, and this is one of the challenges we have to ad-
dress in the near future”21. 
 
Disse aktiviteter kan enten være aktiviteter, hvor it – ofte internettet 
– anvendes til at udføre ”traditionelle” former for kriminalitet og 
terrorisme. Men der kan også være tale om helt nye former for it-
båret kriminalitet og terror. Til den første henregnes typer af krimi-
nalitet og terrorisme, der også fandt sted før internettets udbredelse 
og den generelle digitalisering af samfundet. Her kan fx nævnes 
udbredelsen af børnepornografisk materiale, udbredelse af opfor-
dringer til had mod religiøse eller kulturelle grupper i samfundet, 
ulovligt hasardspil osv. 
 
Til den sidste type henregnes former for kriminalitet og terror, der 
kun er blevet mulig som følge af udbredelsen af internettet og digi-
taliseringen. Her kan nævnes angreb på virtuel infrastruktur med 
afledte følgevirkninger i samfundet, spredningen af virus, orme og 
spyware, denial of service attacks, svindel via falske hjemmesider 
m.v. 
 
Begge former for kriminalitet kan have markante skadevirkninger 
for den nationale sikkerhed. Internettet har fx gjort rekrutteringen 
til terrororganisationer nemmere. Internettet repræsenterer helt nye 
og yderst effektive informationskanaler, der i stigende grad anven-
des til rekruttering til og udbredelse af information om de globale 
terrornetværk. 

                                                 
21 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 

”The fast development of information and 
communication technology leads to new 
vulnerabilities in society as a whole, and 
especially in the communication and IT 
infrastructure..”. 
 

Forsvarsminister Søren Gade
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Ud over at anvende moderne teknologi som informationsmedie an-
vendes de digitale infrastrukturer også som kommunikations- og 
koordinationsmedier. Ved hjælp af bl.a. krypteret e-mail og fil-
udveksling kan fjendtligtsindede kræfter kommunikere effektivt og 
globalt. Det kræver kolossale kræfter at søge at opsnappe fjendt-
ligtsindet kommunikation på grund af de endeløse kommunika-
tionskanaler og -formater, som aktørerne kan benytte sig af. Finan-
sieringen af terroraktiviteter kan ligeledes foregå via internettet, 
hvor finansielle midler kan skifte hænder, uden at hænderne nogen-
sinde rører ved pengene.  
 
En række tiltag har søgt at dæmme op for den digitalt medierede fi-
nansiering af bl.a. terroraktioner og -grupper. Alligevel må terror-
grupperne antages at kunne misbruge det komplekse netværk af fi-
nansielle institutioner, holding-konstruktioner, offshore-selskaber 
til at hvidvaske, anonymisere og fragmentere de pengestrømme, der 
fra alle dele af verden bidrager til at finansiere terroraktiviteter. 
 
Hertil kommer den type kriminalitet og terror, hvor grupper eller 
enkeltpersoner søger at skade selve den digitale infrastruktur22. 
Under konferencen opsummerede lederen af FBI’s Cyber Division 
disse nye trusler således: “These new threats include computer in-
trusions, denial-of-service attacks, and the destructive proliferation 
of malicious code. These types of attacks… pose a powerful threat 
to our national security”23. Ud over at nævne en række af de mid-
ler, som digital terror og kriminalitet benytter sig af, understregede 
Mr. Martinez, at nedbrud i de digitale infrastrukturer udgør en væ-
sentlig sårbarhed for de vestlige, højt digitaliserede lande. 
 
Denne sårbarhed er man også bevidst om i dansk sammenhæng. 
Det danske samfund er netop kendetegnet ved en høj grad af digita-
lisering, og en række kritiske samfundsfunktioner beror således på 
eksistensen af en fungerende digital infrastruktur: 

                                                 
22 Med den digitale infrastruktur forstås det samlede netværk af internet, intranet, 
ekstranet, bredbånds- og øvrige datanetværk, telekommunikationsnetværk, sto-
ragefaciliteter, disaster recovery-faciliteter, radiokommunikationsnetværk, ISP-
faciliteter m.v. 
23 Steven M. Martinez, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI: Indlæg 
på Homeland Security - Nordic Challenges 2005. 

”Cyberterrorism, on the other hand, pro-
vides terrorist groups with a powerful 
stand-off capability to do us harm, with 
little of the costs and logistical risks of 
physical attacks against our homeland.”. 
 

Steven M. Martinez, FBI
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”…(udviklingen) betyder imidlertid, at driftsforstyrrelser i vigtige 
datasystemer samt informationskrigsførelse i form af uberettiget 
indtrængning i datasystemer og udspredelse af fejlinformation og 
datavirus er nye samfundstrusler, som der må tages hensyn til. I 
takt med den stigende afhængighed af, at it-infrastrukturen funge-
rer, falder tolerancen over for nedbrud. Kriminelle grupper, terror-
ister og andre kan udnytte teknikken på en sådan måde, at det ud-
gør en sikkerhedsrisiko, uanset hvor i verden disse aktører befinder 
sig”24. 
 
Estimeringen af sårbarhed skal ses i forlængelse af, at det ikke læn-
gere er rene servicefunktioner, der bygger på en fungerende digital 
infrastruktur. Den udbredte anvendelse af it og internettet til over-
vågning, kontrol, administration og operation af en lang række 
funktioner inden for kritiske sektorer har gjort disse teknologier 
mere centrale end nogensinde før: ”Samtidig har teknologiudvik-
ling og globalisering bl.a. bevirket, at samfundet i dag er mere 
komplekst, og vigtige infrastrukturområder som f.eks. transport, 
energiforsyning og telekommunikation har en høj grad af indbyr-
des afhængighed. F.eks. er it-systemer og internettet i dag en væ-
sentlig forudsætning for, at andre vigtige funktioner og systemer 
kan fungere”25. Pointen er, at it-sikkerhed ikke længere udelukken-
de drejer sig om, hvorvidt nogle computere virker eller ej. En lang 
række andre infrastrukturer læner sig, som det fremgår af citatet fra 
sårbarhedsudredningen, op ad it-infrastrukturen. Transport, energi 
og telekommunikation nævnes i eksemplet som de vigtigste, men 
hertil kunne tilføjes en række andre. 
 
Vi har søgt at illustrere samfundets stigende ”digitale kritikalitet” – 
det vil sige samfundets afhængighed af en velfungerende digital in-
frastruktur, systemer og teknologier for at kunne opretholde vitale 
funktioner – se figur 4. Som det fremgår, er kritikaliteten stigende 
både som en konsekvens af tiltagende digitalisering af centrale 
funktioner og serviceydelser, men også som følge af stigende digi-
tal interdependens – det vil sige enkelte systemers afhængighed af 
andre systemers funktion.  

                                                 
24 Sårbarhedsudredningen 2004, side 39. 
25 Sårbarhedsudredningen 2004, side 103. 
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Særligt internettets status som et åbent netværk gør dets anvendelse 
i forhold til kritiske sektorer til et spørgsmål om national sikkerhed. 
Selv om der kan gøres meget for at hindre adgangen til disse sys-
temer, vil det faktum, at der er tale om en open end-teknologi, altid 
gøre det mere sårbart, end hvis der var tale om et lukket netværk. I 
sårbarhedsudredningen fremhæves denne problemstilling da også 
eksplicit: ”Et område, der kan peges på som særligt for it-området 
er de sikkerhedsproblemstillinger, der er forbundet med at benytte 
åbne net (internettet) frem for lukkede net. Givet de økonomiske be-
sparelser, der er forbundet med at benytte det åbne net, foretrækkes 
denne løsning i en lang række sammenhænge på trods af de risici, 
der er forbundet hermed. Samfundets generelle afhængighed af in-
ternettet vil derfor være stigende, men kan udgøre et selvstændigt 
sårbarhedsområde”26. 
 
Som det nævnes i sårbarhedsudredningen, peger alt på, at internet-
tet vil blive anvendt til en stadig stigende mængde serviceydelser 
og funktioner på grund af det store økonomiske besparingspotentia-
le, der ligger i at anvende eksisterende netværk frem for egne net-
værk. Herudover øges interoperabiliteten ved anvendelse af åbne 
netværk og webserviceydelser. Vi kan altså kun forvente, at anven-
delsen af webbaserede funktioner og ydelser vil øges i fremtiden. 

                                                 
26 Sårbarhedsudredningen 2004, side 289. 

Figur 4: Udviklingen i digital kritikalitet over tid 
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Der er flere grunde til, at terrorister har rettet opmærksomheden 
mod de digitale infrastrukturer. Ud over at denne type angreb som 
nævnt kan have store konsekvenser for samfundets funktioner, er 
cyberangreb også attraktive for terrorister på grund af de lave om-
kostninger ved et sådan type angreb, samt at angrebet kan planlæg-
ges og udføres lagt fra den geografiske lokalitet, hvor det skal finde 
sted: “Cyber terrorism, on the other hand, provides terrorist 
groups with a powerful stand-off capability to do us harm, with litt-
le of the costs and logistical risks of physical attacks against our 
homeland.27“. 
 
Herudover giver selve det, at der er tale om et globalt netværk, nye 
muligheder for aktører med skadelige intentioner. Terrorister og it-
kriminelle kan benytte den enorme mængde computere, der i dag er 
koblet på internettet til at foretage ”aggregerede angreb”, hvor 
computere og servere overtages med selveksekverende koder og 
herefter agerer agenter for den videre spredning af angrebet. Denne 
fremgangsmåde gør det både vanskeligt at identificere kilden til 
angrebet, samtidig med at angrebenes intensitet kan mangedobles: 
”We will not be able to easily determine the origin of the attack. As 
we are learning, cyber attacks can be launched remotely with 
automated scripts delivered en masse by BOT NETS clandestinely 
hosted on thousands of compromised “zombie” computers – com-
puters which could be located anywhere on the planet. Savvy at-
tackers can navigate their way through a myriad of servers on the 
Internet, readily disguising their true identities and their loca-
tion.28”. En af de store udfordringer er følgelig at ruste myndighe-
derne til at kunne forestå de komplekse efterforskninger, som it-
kriminalitet og -terror kræver. Det kræver konstant kompetence-
udvikling og strategisk rekruttering, for at give myndighederne de 
rette redskaber og metoder til at kunne identificere bagmændene 
bag multiple og aggregerede angreb. 
 
Skal man forsøge at skabe sig et overblik over, hvilke typer it-
kriminalitet, der direkte kan skade den nationale sikkerhed, er det 
nødvendigt med en kategorisering af de forskellige trusler. Mr. 
Martinez fortalte under konferencen, hvordan man i FBI skelnede 
mellem tre niveauer af it-kriminalitet: 

 
“In 1996, a U.S. presidential commission on Critical Infrastructure 
Protection defined three cyber threat categories. 

                                                 
27 Steven M. Martinez, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI: Indlæg 
på Homeland Security - Nordic Challenges 2005. 
28 Steven M. Martinez, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI: Indlæg 
på Homeland Security - Nordic Challenges 2005. 

”Savvy attackers can navigate their way 
through a myriad of servers on the Inter-
net, readily disguising their true identities 
and their location.” 
 

Steven M. Martinez, FBI
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1. Unstructured Threats, including insiders and recreational hack-
ers. These include the script kiddies, those youthful cyber vandals, 
whose goal is infamy and the right to boast about their hacking 
skills. 
 
2. Structured Threats, including those posed by organized criminal 
groups and industrial spies. 
 
3. National Security Threats, which include threats from interna-
tional and domestic terrorist groups; state-sponsored cyber attack-
ers working on behalf of intelligence agencies; and ‘information 
warriors’, those military actors versed in offensive and defensive 
cyber warfare.29” 
 
Det er vigtigt at understrege, at kriminelle aktiviteter på alle tre ni-
veauer kan have konsekvenser for den nationale sikkerhed. For det 
første niveaus vedkommende kan konsekvenserne dog i høj grad 
siges at være afledte. Hacking og spredning af en "skadelig kode" 
fra privatpersoner på ustruktureret vis – det vil sige uden et egent-
ligt formål og uden en fælles profil for aktørgruppen – kan være 
skadelig for den nationale sikkerhed, såfremt aktiviteterne påvirker 
kritiske samfundsfunktioner. 
 
Selv om det ofte ikke er formålet for den nævnte gruppe, kan sam-
fundets afhængighed af en fungerende digital infrastruktur og den-
nes interdependens med andre vitale sektorer bevirke, at ustrukture-
rede angreb fra ”script kiddies” i sidste ende kan koste menneske-
liv. Da transportsektoren, sundhedsvæsenet, energiforsyningen og 
en lang række andre sektorer alle beror på stabile it-systemer og 
udveksling af kritisk data, kan fx destruktive vira og orme, såfremt 
de forstyrrer driften af de kritiske data, i sidste ende føre til, at 
funktionerne ikke kan varetages, og menneskeliv dermed bringes i 
fare. Men kriminelle aktiviteter på niveau 1 skal bekæmpes netop 
som kriminalitet. Det kræver solide kompetencer hos politimyndig-
hederne, hvilket vil blive behandlet senere. Vi har forsøgt at op-
summere disse trusselstyper i figur 5. 
Figur 5: It-trusler mod det danske samfund fordelt på trusselstyper 

It-trusler mod det danske samfund 

Trusselstype Aktør Mål Myndighed 
Ustrukturerede trusler Individuelle it-kriminelle Personlig berigelse eller 

magtdemonstration 
Politi (NEC) 

Strukturerede trusler Kriminelle grupper og 
netværk 

Berigelseskriminalitet, 
sædelighedsforbrydelser 

Politi (NEC) og PET 

Trusler mod national 
sikkerhed 

Terrorgrupper og fjendt-
ligtsindede stater 

Cyberterrorisme, spio-
nage 

Politi (NEC), PET og FE 

                                                 
29 Steven M. Martinez, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI: Indlæg 
på Homeland Security - Nordic Challenges 2005. 
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For det andet niveaus vedkommende er der tale om strukturerede 
aktiviteter – det vil sige kriminelle aktiviteter med et veldefineret 
formål og med velorganiserede grupper bag. Disse grupper opere-
rer i spændingsfeltet mellem traditionel kriminalitet og angreb på 
den nationale sikkerhed. En række af gruppernes kriminelle aktivi-
teter retter sig mod brugerne – det vil sige brugerne af internettet. 
Rækken af muligheder for svindel på internettet er uudtømmelig – 
fra de såkaldte Nigeria-breve over komplette falske hjemmesider, 
der med sofistikerede betalingssystemer lokker penge ud af bruger-
ne, til spyware, der kan registrere indtastninger af kreditkortoplys-
ninger. 
 
En generel udviklingstendens er dog, at kriminaliteten antager en 
stadig mere sofistikeret form. Mr. Martinez opsummerede FBI’s er-
faringer med kriminelle aktiviteter på niveau 2 således: “Currently, 
FBI cyber crime cases reflect the rapidly emerging threat from so-
phisticated hackers operating largely from the former Soviet states 
in Eastern Europe. These hackers are not the cyber vandals of 
years past. Sophisticated hackers and the criminal organizations 
who commit cyber crime are now hacking, cracking, spamming, 
and phishing for the huge profits that can be made from these illicit 
activities”30. 
 
På det andet niveau finder vi også problemer med identitetstyveri 
og -svindel. Problemet er af voldsomt stigende karakter i USA31 og 
er gradvist ved at sprede sig til Europa, hvor især England har væ-
ret hårdt ramt. Ifølge amerikanske studier finder de fleste identitets-
tyverier stadig sted offline, hvor tyve eller kriminelle stjæler fx 
kreditkort og identitetspapirer32. Men anvendelsen af de stjålne 
identiteter orienterer sig i stigende grad mod internettet, hvor risi-
koen for umiddelbart at blive afsløret er mindre. 
 
En mere alvorlig form for identitetstyveri sigter mod at anvende 
falske identiteter til eksempelvis ulovlig indtrængen i lande og i 
lukkede faciliteter. Fra Danmark kender vi eksempler på organise-
ret produktion af flaskeidentiteter – bl.a. i de såkaldte ”pasfabrik-
ker”. 
En sådan produktion af ulovlige identifikationspapirer udgør et 
stort samfundsmæssigt problem, da det sætter myndighederne ude 
af stand til at kontrollere, hvilke borgere der bor i landet. Samtidig 
kompromitterer falske identiteter grænsekontrollen og følgelig ind- 
og udrejse af fx eftersøgte personer.  

                                                 
30 Steven M. Martinez, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI: Indlæg 
på Homeland Security - Nordic Challenges 2005. 
31 "Identity theft prevention and detection: Are your branch banking customers 
at risk?".  
32 Der henvises til "How Many Identity Theft Victims Are There? What is the 
Impact on Victims?" for at få et overblik over identitetstyverierne i USA. 
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Identitetstyveri er en yderst alvorlig krænkelse af individets integri-
tet og retssikkerhed, der bringer den offentlige sikkerhed i fare, da 
myndighederne mister kontrollen med, hvilke borgere der opholder 
sig i landet, og øger risikoen for fejlslagne efterforskninger og ju-
stitsmord. Der bør derfor satses på at udvikle biometriske teknolo-
gier og systemer, der fremviser 100% sikkerhed i forhold til identi-
fikation af borgerne. 
 
Indsamling af biometriske stamdata vil samtidig muliggøre, at for-
skellige bemyndigede systemer kan trække på samme data. Samti-
dig åbner indsamlingen og lagringen af biometriske data nye risici 
for individets retsstilling. Det er et helt grundlæggende krav, at 
borgernes biometriske identitet er beskyttet og kun kan tilgås af 
bemyndigede instanser. En mulighed er, at lade borgeren selv bære 
sine data på et chipkort. Herved forhindres, at diverse systemer skal 
kontakte et back office-system for at verificere identiteten på en 
borger. Moderne chipkort kan fremstilles således, at data destrue-
res, hvis ikke bemyndigede systemer forsøger at aflæse deres data. 
 
Anvendelsen af biometriske data er et følsomt emne, og tanken om 
at etablere en digital identitetsinfrastruktur, som et borgerservice-
kort, har før affødt markant modstand. Udfordringen er at informe-
re borgerne om, at så længe deres identitet nemt lader sig forfalske, 
som det er tilfældet med nutidens sygesikringskort og pas, så vil 
der være overhængende risiko for identitetstyveri. Kun ved at an-
vende data, der er helt unikke for den enkelte borger, kan dette 
modvirkes. 
 
Denne debat kræver politisk lederskab samt en ambition om, at be-
lyse situationen fra en saglig vinkel frem for den hidtidige debats 
karakter af ”techno-fear”. Pointen er, at eksempelvis it-kriminali-
tetens stigende kompleksitet og raffinement påbyder beslutnings-
tagerne at turde etablere tilsvarende sofistikerede løsninger og tek-
nologier.  
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I figur 6 opremses eksempler på meget forskellige funktioner, der 
alle kunne anvende et eventuelt borgerservicekort til at validere 
identifikationen på borgerne. Eksempelvis bliver tanken om at 
kombinere rejse- og identifikationsvalidering ofte mødt med kritik 
af, at det vil skabe et overvågningssamfund, hvor borgerens rets-
sikkerhed udfordres33. I realiteten er denne form for sporing allere-
de mulig via mobiltelefon, anvendelse af kreditkort m.v. Det er dog 
kun i ganske særlige tilfælde, at ganske særlige myndigheder kan få 
adgang til disse data. På samme måde bør adgangen til et eventuelt 
borgerservicekorts data om forskellige funktioner reguleres, så an-
vendelsen afspejler vores krav om retssikkerhed og frihed fra at 
blive unødigt overvåget. 

 
 
En anden årsag til, at vi bør forholde os proaktivt til spørgsmålet 
om biometrisk identifikation, er omverdenens stigende krav til sik-
ker identifikation. US Homeland Security Secretary Michael Cher-
toff har for nylig lanceret ideen om at udarbejde en ”positivliste” 
over borgere, der ved at identificere sig med biometri kan undgå de 
ofte langsommelige ind- og udrejseprocesser i havne, lufthavne og 
andre trafikknudepunkter34. 
 

                                                 
33 Der henvises til Stephan J. Engbergs ”Sikkerhed uden privathed skaber sikker-
hed” for en belysning af privatlivsproblematikker om biometri og RFID-tekno-
logi. 
34 IDABC eGovernment News – 27 May 2005. 

Figur 6: Potentielle funktioner på et biometrisk borgerkort 
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Hvorvidt et sådant system vil kunne implementeres, afhænger af 
politiske drøftelser og teknologisk samordning. Ikke desto mindre 
må vi forvente, at biometriske løsninger vil udgøre rygraden i frem-
tidens identifikation. 
 
Udfordringen er at finde balancen mellem sikker identifikation og 
personlig frihed. Om denne øvelse udtalte EU-Kommissionens vi-
cepræsident og kommissær for retlige og indre anliggender Franco 
Frattini: "...the civil and privacy rights of European citizens had to 
be protected. We are trying to find the appropriate balance. It is 
extremely difficult. But not impossible"35. 
 
Netop det faktum, at en stor del af it-kriminaliteten på internettet er 
af uhyre kompleks karakter, burde ifølge Mr. Martinez netop 
bekymre os, da teknologierne i ”endnu mere forkerte” hænder ville 
kunne anvendes målrettet til at underminere den nationale sikker-
hed: ”Are frauds committed against wealthy Americans and multi-
national credit card companies – with their deep pockets – part of 
this threat? – I believe so, especially if you consider that the very 
tools and techniques used by these increasingly skilled hackers 
could be employed to cripple our economy and attack our critical 
infrastructures as part of a well-planned terrorist plot.36 ”. 
 
Bl.a. af denne grund bør kriminelle aktiviteter på niveau 2 bekæm-
pes både som traditionel it-kriminalitet og som et potentielt 
spørgsmål om national sikkerhed. Det er centralt at finde frem til, 
hvem der udvikler disse nye skadelige teknologier, bringe aktivite-
terne til ophør og undersøge, hvorvidt der findes forbindelse mel-
lem de traditionelle it-kriminelle og terrorgrupper. Det kræver et 
tæt samarbejde mellem politimyndigheder og indenrigsefterret-
ningsvæsenet i Danmark bl.a. Rigspolitiets it-sektion, Rigspolitiets 
Nationale Efterforskningsstøttecenter, NEC, de regionale it-krimi-
nalitetsefterforskere og Politiets Efterretningstjeneste på den ene 
side og udenrigsefterretningstjenesten – i Danmarks tilfælde For-
svarets Efterretningstjeneste – på den anden. En anden god grund 
til at vægte beredskabs- og efterforskningskompetencer i forhold til 
de ustrukturerede trusler højt er, at noget kunne tyde på, at Dan-
mark er ét af arnestederne for udvikling af skadelige orme og vira. 
Et eksempel var ormen Swen, der spredte sig fra Odense til resten 
af verden. Den eksakte kilde er endnu ikke fundet, men noget tyder 
på, at der udvikles og spredes "skadelig kode" fra Danmark. 

                                                 
35 IDABC eGovernment News – 27 May 2005. 
36 Steven M. Martinez, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI: Indlæg 
på Homeland Security - Nordic Challenges 2005. 
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Hertil kommer, at en stadig stigende del af it-kriminaliteten tager 
form af regulær industrispionage. Det kan enten være med det for-
mål at afpresse virksomhederne med den indsamlede information 
eller at videregive den til konkurrenter. 
 
Der peges fra flere sider på, at Danmark traditionelt har været et 
yndet mål for it-spionage37, og det er rimeligt at antage, at kun en 
begrænset procentdel af de faktiske sager bliver anmeldt, da virk-
somhederne formodentlig ofte ikke opdager, at de har været udsat 
for spionage38. It-spionage rettet mod danske virksomheder kom-
promitterer selvsagt Danmark kommercielle interesser samtidig 
med, at industrispionage kan åbenbare industrihemmeligheder, der 
også repræsenterer nationale hemmeligheder.  
 
På niveau 3 findes de aktiviteter, der direkte har til formål at un-
derminere eller skade den nationale sikkerhed. Her er tale om vel-
organiserede grupperinger, der enten arbejder som en del af en ter-
rorgruppe eller for en fremmed stat. Det er på dette niveau, at cy-
berterrorisme og statsspionage findes. Som tidligere nævnt kan ter-
rorgrupper volde omfattende skade på både it-infrastrukturen og 
herigennem en stor mængde anden kritisk infrastruktur, elektricitet, 
transportnet, kriseberedskab m.v. Som tidligere nævnt er det cen-
trale begreb interdependens mellem forskellige systemer. Digitali-
seringen af en række samfundsserviceydelser – men også kritiske 
samfundsfunktioner – baserer sig på fungerende it-infrastruktur og 
netværk og kan derfor lammes eller ødelægges via internettet. 
 
Herudover benytter en stor del af den traditionelle statsspionage sig 
nu af nye teknologier. Da de fleste staters mest følsomme data og 
kommunikation i dag lagres og transmitteres elektronisk, er der åb-
net mulighed for, at dygtige elektroniske spioner kan bryde ind og 
skaffe sig adgang til disse. Spørgsmålet er så, hvor seriøst vi skal 
tage disse trusler – det vil sige hvor udbredt er truslen mod den na-
tionale sikkerhed i form af cyberterrorisme og it-medieret spionage. 
 
Tilbundsgående analyser af, i hvor høj grad grupper og stater har 
intentioner om at anvende disse nye våben i deres kamp, er selvsagt 
forbeholdt efterretningstjenesterne. Men at både terrorgrupper og 
fjendtligtsindede stater kan benytte sig af dem – det vil sige har op-
bygget kompetencer til at udøve cyberterrorisme og kompromittere 
andre landes sikkerhed gennem cyberspionage – blev understreget 
af Mr. Martinez på konferencen: ”Make no MISTAKE; the world’s 
powers are developing sophisticated means to wage cyber warfa-
re.39”. 
                                                 
37 ComOn den 10. februar 2005. 
38 ComOn den 10. februar 2005. 
39 Steven M. Martinez, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI: Indlæg 
på Homeland Security - Nordic Challenges 2005. 

”Make no MISTAKE; the world’s powers are 
developing sophisticated means to wage cyber 
warfare.” 
 

Steven M. Martinez, FBI
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At FBI’s cyberdivision, der har samlet nogle af verdens førende 
kompetencer på området, kan udtale sig så skråsikkert, indikerer, at 
truslen om cyberterrorisme er reel. Mr. Martinez taler ligefrem om 
cyber warfare, hvorved den militære dimension tilføjes. Nogle lan-
de søger altså at opbygge kapaciteter, der gør dem i stand til at bru-
ge internettet og nye skadelige teknologier til at lamme og skade 
både civile og militære installationer. I yderste instans kan effektiv 
cyber warfare også skade et lands operationelle militære kapacitet 
ved at lamme eller skade kommunikationsanlæg, operationssyste-
mer og i virkeligheden alle systemer, der er forbundet til et netværk 
med åbning udadtil. 
 
I USA har denne indsigt ført til, at FBI vægter it-kriminalitet og 
cyberterrorisme som det tredjevigtigste indsatsområde for FBI’s 
arbejde: ” Director Mueller made cyber crimes and intrusion mat-
ters the number three priority. In doing so, the director recog-
nized… the rapidly expanding cyber threat…”40. 
  
Men hvordan ser truslen ud i Danmark? I sårbarhedsudredningen 
opsummeres status således: “Danmark er i en årrække jævnligt 
blevet ramt af it-angreb, bl.a. såkaldte Denial of Service- (”ude-af-
drift”) angreb. Angreb på it-infrastrukturen synes at være stigende. 
Det er karakteristisk for angrebene, at truslerne er uforudsigelige, 
og midlerne til at virkeliggøre dem er relativt simple. Det uforud-
sigelige element udgøres til dels af, at potentielle angribere ikke 
kan udpeges, dels at disses eventuelle formål med et angreb ikke er 
kendt”41. I udredningen bekræftes mange af de typiske karakteristi-
ka, der gør sig gældende for it-kriminalitet – bl.a. at de er relativt 
simple at udføre, og at de er vanskelige at efterforske, da formål og 
oprindelse er diffuse. Samtidig konkluderer rapporten, at problemet 
er stigende. 
 
I Danmark har vi igangsat en række initiativer med det formål at 
imødekomme truslen fra digitale terrorister og kriminelle. Politiets 
Efterretningstjeneste har bl.a. opprioriteret arbejdet med sikring af 
den digitale infrastruktur som følge af både truslen om terror og 
samfundets tiltagende digitalisering: ”Politiets Efterretningstjeneste 
har i lyset af bl.a. terrorhandlingerne i USA og samfundets stigen-
de afhængighed af elektroniske kommunikations- og it-systemer ta-
get skridt til at styrke sin indsats på området vedrørende it-
sikkerhed”42. 
 

                                                 
40 Steven M. Martinez, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI: Indlæg 
på Homeland Security - Nordic Challenges 2005. 
41 Sårbarhedsudredningen 2004, side 39. 
42 Politiets Efterretningstjeneste: “IT-sikkerhed”. 

”Angreb på it-infrastrukturen synes at være 
stigende. Det er karakteristisk for angrebene, at 
truslerne er uforudsigelige, og midlerne til at 
virkeliggøre dem er relativt simple”. 
 

Sårbarhedsudredningen
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Herudover pågår et arbejde med at sikre de digitale kommunika-
tions- og datatransmissionsnetværk i tilfælde af krisesituationer i 
erkendelse af, at hvis disse strukturer lammes, er samfundet uhyre 
sårbart: ”Videnskabsministeriet ved IT- og Telestyrelsen har i efter-
året 2003 igangsat et projekt, som har til formål at skabe rammer-
ne for etablering af et integreret, nationalt it- og teleberedskab. I 
den forbindelse vil der bl.a. blive foretaget en nærmere analyse af 
sårbarheder i it-infrastrukturen og en kortlægning af behovet for 
yderligere sikringsforanstaltninger m.v. på it- og teleområdet”43. 
Erkendelsen af de nye teknologiske infrastrukturers betydning for 
den nationale sikkerhed fremgår også af regeringens politik for be-
redskabsområdet: ”...energiforsyning og telekommunikation er i 
særlig grad indbyrdes afhængige, og centrale samfundsfunktioner 
er afhængige af stabile tele- og it-systemer samt pålidelig elforsy-
ning”44. 
 
 

7.3 Globalisering, interdependens og øvrige trusler 

Ud over terrorisme og digitalisering står samfundet over for en 
række andre udfordringer i forhold til at sikre borgere og installa-
tioner mod angreb og/eller udfald. Som tidligere nævnt er beskyt-
telsen af den kritiske infrastruktur central i denne målsætning. Men 
hvad er kritisk infrastruktur? Den svenske Kriseberedskabsmyn-
dighed beskriver i ”Samhällets krisberedskap 2005, Planerings-
inriktning, 2003”, kritisk infrastruktur således: ”Med samfundsvig-
tig infrastruktur forstås grundlæggende systemer, som er væsent-
lige for, at samfundet kan fungere, og som direkte eller indirekte 
anvendes af flertallet af borgerne”45. 
 
Der er altså tale om strukturer med betydning for samfundets funk-
tion, og som påvirker et stort antal mennesker. Hertil kunne tilføjes, 
at en given infrastruktur først opnår kritikalitet, når væsentlige inte-
resser for samfund og borgere er på spil. Vi må acceptere, at et 
moderne, digitaliseret samfund vil opleve servicesvigt som følge af 
diverse hændelser, der influerer på de bagvedliggende teknologier. 

                                                 
43 Sårbarhedsudredningen 2004, side 289. 
44 ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens politik for beredskabet i Dan-
mark. Juni 2005. 
45 Sårbarhedsudredningen 2004, side 38. 
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Dette skal selvsagt søges reduceret, men kan ikke forhindres. Op-
mærksomheden bør rettes mod de områder, hvor teknologien netop 
er kritisk – det vil sige at dens funktion i sig selv eller som følge af 
interdependens med andre systemer spiller en afgørende rolle for 
samfundets funktion og borgernes velbefindende. Her spiller be-
skyttelsen af borgernes ve og vel selvsagt den mest centrale rolle. 
Derfor bør hovedfokus ligge på teknologier og infrastrukturer, der 
direkte eller indirekte kan koste menneskeliv. Som eksempler herpå 
kan nævnes sundhedssektoren, transportsektoren og kriseberedska-
bet. En udmærket oversigt over åbenlyst interdependente områder 
er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen46.  
 
Man kunne imidlertid hævde, at eksempelvis it’s betydning for de 
ørige sektorer er undervurderet, hvilket hænger sammen definitio-
nen af, hvad it er. Der er ingen tvivl om, at hvis it defineres bredt 
som afhængighed af it-baserede netværk, ydelser, kommunikation, 
applikationer m.v., så er langt flere sektorer afhængige af it. Ek-
sempelvis bedømmes it at have moderat betydning for lufttrafik-
ken, men i virkeligheden kunne målrettet cyberterrorisme mod ek-
sempelvis lufthavnenes kontrolsystemer samt luftfartsselskabernes 
systemer til passagerhåndtering få katastrofale konsekvenser.  
 
I næste række kommer beskyttelse af nationale, kommercielle og 
militære interesser. Nationale interesser kan være statshemmelig-
heder, men kan fx også være den generelle sikring af følsomme op-
lysninger om borgerne, det vil sige systemer og infrastruktur, der 
understøtter et trygt og sikkert samfund. 
 
De kommercielle interesser er ligeledes af stor betydning. Nedbrud 
i de infrastrukturer, der understøtter Danmarks kommercielle akti-
viteter, kan i løbet af få øjeblikke føre til kolossale tab af indtægter 
til borgere, virksomheder og stat. De finansielle institutioner spiller 
eksempelvis en helt central rolle i lagringen af data om borgernes 
indeståender, gældsposter og finansielle aktiviteter. Hertil kommer, 
at de finansielle markeder, investoraktivitet og forbrug hænger tæt 
sammen med tryghed og tillid til den fremtidige udvikling.  
 
De militære infrastrukturer og systemer er ligeledes en integreret 
del af den nationale sikkerhed – både som forsvar og i forhold til de 
aktioner, som danske tropper måtte indgå i i verdens brændpunkter. 
Kompromitteres sikkerheden på det militære område, kan det få fa-
tale konsekvenser både for Danmarks evne til at agere proaktivt og 
reaktivt i forhold til trusler mod Danmark, ligesom danske troppers 
fysiske sikkerhed kan bringes i fare. 
 

                                                 
46 Helhedsorienteret beredskabsarbejde. Information, inspiration og praktik. Side 
42. 
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Som det fremgår, er den nationale sikkerhed en sammentænkning 
af en lang række forskellige elementer i den offentlige såvel som 
den civile sfære: ”Udviklingen i det danske samfund og verden om-
kring os har betydet, at vilkårene for og forståelsen af samfundets 
beredskab har ændret sig. Den teknologiske udvikling har ført til 
større afhængighed mellem sektorerne nationalt og internationalt. 
Jo mere komplekse systemer, vi opbygger, jo større kan konsekven-
serne blive, hvis katastrofen indtræffer”47. Denne interdependens 
mellem sektorer, privat/offentlig sfære, teknologier og funktioner 
fordrer, at det nationale sikkerhedsbegreb udvides til at indbefatte 
langt flere elementer end de traditionelle militære og politimæssige. 
 
Der er brug for en holistisk tilgang til national sikkerhed, hvilket 
også forsvarsministeren gav udtryk for under konferencen: “As a 
result of the globalised and open society of today, the rapid techno-
logical development, the specialisation of services and the inter-
dependencies between central sectors and systems – for instance 
the financial sectors dependency on the electricity sector – soci-
ety’s resilience today depends on much more than just robust res-
cue preparedness, police and defence forces”48. 
 
Manglen på holistisk tænkning på sikkerhedsområdet er måske den 
største enkeltstående trussel ”indefra” mod den nationale sikkerhed. 
Sårbarhedsudredningen er et udmærket eksempel på en sådan 
sammentænkning af sektorer og interdependente teknologier: ”Men 
det er også vigtigt at mindske samfundets sårbarhed over for ter-
rortruslen. Derfor har regeringen med Sårbarhedsudredningen fra 
februar i år fået analyseret, om der er områder i samfundet, hvor vi 
er særligt udsatte. Globaliseringen og den teknologiske udvikling 
betyder, at der er en stigende afhængighed mellem sektorer og mel-
lem lande”49. 
 
I figur 7 har vi forsøgt at sammenfatte de forskelligartede hensyn, 
der alle bør tænkes ind i arbejdet med national sikkerhed. Der er ta-
le om forskellige teknologier, der skal kunne spille sammen, og 
som kan påvirke hinanden via interdependens. Hertil kommer, at en 
lang række sektorer hver især sidder med en del af ansvaret for den 
nationale sikkerhed. 

                                                 
47 ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens politik for beredskabet i Dan-
mark. 
48 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 
49 Per Stig Møller, Udenrigsminister (K), Lene Espersen, Justitsminister (K) og 
Søren Gade, Forsvarsminister (V): ”Hvordan bekæmper vi terror?”. 
 

”… society’s resilience today depends on much 
more than just robust rescue preparedness, 
police and defence forces”. 
 

Forsvarsminister Søren Gade
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Disse sektorer administreres af forskellige myndigheder på både 
centralt og decentralt niveau – nogle med direkte sektoransvar, an-
dre med tværgående sikkerhedsfunktioner. Endelig er der interna-
tional interdependens, da en række af vores teknologier, netværk og 
systemer er internationaliserede i deres funktion. 
 
Når man taler om trusler, er det samtidig vigtigt at understrege, at 
ikke alle trusler er udefrakommende og intenderede. Samfundets 
digitalisering og interdependens bevirker, at også uintenderede 
hændelser kan få omfattende konsekvenser for samfundet. Derfor 
bør beredskabet på lige fod tage højde for katastrofer, der ”opstår af 
sig selv”. 
 
En af de mest markante beredskabsindsatser i nyere tid var evakue-
ring, redning, slukningsarbejde og skadebekæmpelse i forbindelse 
med fyrværkerikatastrofen i Kolding. Denne katastrofe var ét 
blandt flere eksempler på, at samfundet kan rammes af uventede 
hændelser, som beredskabet bør kunne imødekomme: “Industrial 
accidents – such as the accident in fireworks storehouse in Kolding 
last year, natural disasters such as hurricanes, and unintentional 
breakdowns of one sort or the other are other very realistic and po-
tentially just as harmful threats which we need to be able to deal 
with”50. 
 
Intenderede såvel som uintenderede hændelser og katastrofer, der 
finder sted i udlandet, kan ligeledes påvirke Danmark. Et konkret 
eksempel er vores forsyningsnetværk, der er bundet sammen på 
tværs af landegrænser. 
                                                 
50 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 

”Som følge af, at en stor del af infrastrukturen i 
dag er grænseoverskridende, vil nedbrud eller 
angreb på infrastrukturen i andre lande hurtigt 
kunne føre til konsekvenser for den danske 
infrastruktur”. 
 

Sårbarhedsudredningen

Figur 7: Interdependens i arbejdet med homeland security 
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Et nedbrud i elektricitetsforsyningen i ét land kan hurtigt få konse-
kvenser for interdependente lande. Internettet er et andet eksempel 
på en global infrastruktur, hvor serviceydelser og funktioner med 
betydning for danske borgere kan være spredt ud over hele verden. 
 
Sårbarhedsudredningen konkluderer, at: ”Som følge af, at en stor 
del af infrastrukturen i dag er grænseoverskridende, vil nedbrud el-
ler angreb på infrastrukturen i andre lande hurtigt kunne føre til 
konsekvenser for den danske infrastruktur”51. Ud over de fysiske 
infrastrukturers interdependens kan også fx forureningsulykker, 
spredning af sygdomme m.v. i andre lande få konsekvenser for 
Danmark. 
 
Den tiltagende udnyttelse af outsourcing af diverse funktioner og 
serviceydelser til bl.a. Indien og Kina bevirker, at globaliseringen 
spiller mere direkte ind i borgernes hverdag og hermed potentielt 
på den nationale sikkerhed. På nuværende tidspunkt er vores handel 
allerede tæt integreret i verdensøkonomien. Samtidig spores en sti-
gende tendens til, at fx it-udviklingsopgaver lægges ud til program-
mører i østen. I udlandet er man i fuld gang med at tage det næste 
skridt i forhold til outsourcing, nemlig at lægge hele forretnings-
processer ud til mere rentable lande. Denne overgang fra outsour-
cing af enkeltstående ydelser til egentlige processer øger kritikalite-
ten af relationen mellem brugeren og det center, der forestår out-
sourcingopgaven. 
 
Et egnet eksempel fra den virkelige verden er outsourcingen af de 
britiske jernbaners kundeservice. Når man i London ringer for at 
forhøre sig om offentlige transportmuligheder, kommer man i kon-
takt med et kundecenter i Indien. Servicen fungerer fint, og der er 
store besparelser forbundet med denne løsning. Men samtidig redu-
cerer den pågældende outsourcing kontrollen med servicen. Der er 
flere internationale telefoncentraler, fjerne it-systemer og globale 
infrastrukturer (fx det indiske tele- og elektricitetsnet), der lige 
pludselig får betydning for funktionen af den givne service. Bryder 
bare én af disse strukturer ned, kan servicen lammes. Samtidig 
kunne man hypotetisk forestille sig, at et terrorangreb mod London 
kunne kombineres med et angreb i Indien mod et centralt it- eller 
telekommunikationsknudepunkt. Herved ville borgernes mulighe-
der for at ringe og forhøre sig om evakueringsmuligheder, hvilke 
togbaner der var i drift m.v. forhindres. 
 

                                                 
51 Sårbarhedsudredningen 2004, side 279. 
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Eksemplet er tænkt, men illustrerer den potentielle risiko, som out-
sourcing af forretningsprocesser fører med sig. Eller sagt på en an-
den måde: Det digitaliserede servicesamfunds opretholdelse kræ-
ver, at man forud tænker helhedsorienteret – tænker holistisk – for 
at afsløre, hvilke sikkerhedsricisi der kunne tænkes at være ved en 
given løsning. 
 
På langt sigt må man antage, at flere funktioner og serviceydelser – 
offentlige såvel som private – outsources. En række af disse kan 
have direkte eller indirekte betydning for borgernes sikkerhed og 
sågar den nationale sikkerhed. 
 
Et mere jordnært eksempel er, at mange internetvirksomheder be-
nytter sig af eksisterende betalingssystemer. Disse systemer kan 
snildt ligge i østen, selv om Internetbutikken har adresse rundt om 
hjørnet. Det betyder, at følsomme data flyder rundt over meget sto-
re afstande, og at fx kreditkortoplysninger måske lagres i et data-
lager i et land med ringere sikkerhedsstandarder. På samme måde 
vil en outsourcing af fx et lønsystem potentielt kunne bevirke, at 
dele af databehandlingen vil foregå i fjerne lande. Herved skal føl-
somme persondata transmitteres og lagres under vanskeligt over-
skuelige forhold, hvilket kan føre til identitetsfusk og ”identity high 
jacking”.  

 
Der er et stort behov for, at der forskes mere i interdependens i den 
kritiske danske infrastruktur. Sårbarhedsudredningen er et skridt på 
vejen i denne retning, men udredningen afslørede samtidig behov 
for et endnu større fokus på og forskning i, hvordan den kritiske in-
frastruktur ”sikres mod sig selv”: ”Udredningen har vist, at der er 
behov for en styrket systematisk indsats for at analysere, vurdere 
og reducere de negative virkninger af afhængighederne mellem 
sektorerne. Der er således i Danmark begrænset forskning i af-
hængigheder og som følge heraf begrænset viden om, hvilke fakto-
rer der kan bidrage til at reducere sårbarheden som følge af af-
hængigheder og konsekvenser af disse”52. 
 
Den globale interdependens er en direkte følge af globaliseringen – 
at varer, tjenester, information, kultur, mennesker m.v. er kommet 
markant tættere på hinanden i tid og rum. Den globale mobilitet er 
øget og verden er bundet sammen i real time via internettet, tele-
kommunikation m.v. 

                                                 
52 Sårbarhedsudredningen 2004, side 296. 

”Globaliseringen vil dog ikke nødvendigvis 
medføre et tilsvarende sammenhængende poli-
tisk, endsige kulturelt, system. En reaktion i 
form af øget opmærksomhed på egne kulturelle 
værdier og i visse tilfælde rendyrket nationa-
lisme følger globaliseringen”. 
 

Forsvarets Efterretningstjeneste
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Mens globaliseringen har affødt en lang række positive konsekven-
ser, har globaliseringen også medført negative konsekvenser. De 
mange og intense kontaktflader mellem traditionelt meget forskel-
ligartede kulturer bevirker, at der kan opstå spændinger, der i yder-
ste konsekvens kan føre til forskellige ”anti-globalistiske” modtræk 
i form af territorial, kulturel eller religiøs nationalisme og funda-
mentalisme. Hos de grupper, der oplever globaliseringen som en 
underminering af egne værdier, er der fare for, at man tyr til ag-
gressive modreaktioner for at tydeliggøre skellet mellem ”os” og 
”dem”. 
 
Et eksempel er udbredelsen af demokrati og menneskerettigheder, 
der bredt betragtet modtages positivt, men hos nogle grupperinger 
betragtes som et angreb mod eksisterende religiøse, autokratiske, 
feudale osv. samfundsstrukturer. Grupper, der som følge af demo-
kratisering og indførelsen af menneskerettigheder står til at miste 
enten politisk, økonomisk eller kulturel/åndelig indflydelse, vil 
fremhæve deres egenart og sætte den i modsætning til resten af det 
globale samfund. Herved opstår markante kulturkløfter, og grup-
perne opdyrker et billede af resten af verden som fjenden. 
 
Hos Forsvarets Efterretningstjeneste ser man en direkte sammen-
hæng mellem globaliseringen og fremvæksten af kulturkløfter: 
”Spredning af mennesker, varer, kapital, teknologi, information og 
ideer skaber et sammenhængende økonomisk system, der omfatter 
størstedelen af verden. Globaliseringen vil dog ikke nødvendigvis 
medføre et tilsvarende sammenhængende politisk, endsige kulturelt, 
system. En reaktion i form af øget opmærksomhed på egne kulturel-
le værdier og i visse tilfælde rendyrket nationalisme følger globali-
seringen”53. 
 
Det er centralt, at man i den vestlige verden er påpasselig med at 
udbrede en ”one size fits all” tilgang til, hvad økonomiske, kultu-
relle og politiske fremskridt er. I hvert tilfælde må vores arbejde 
med udbredelsen af vores værdier tage til efterretning, at disse op-
fattes forskelligt i forskellige sammenhænge. 

                                                 
53 Forsvarets Efterretningstjenestes: "Efterretningsmæssig risikovurdering 2004". 
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8. KOORDINERING OG SAMARBEJDE SOM 
VEJEN TIL ET SIKKERT SAMFUND 

Der er ét budskab, der står helt klart efter konferencen: Uanset hvor 
meget teknologi og hvor mange løsninger vi opfinder, og hvor dyg-
tige vi bliver til at udvikle måder at gøre tingene rigtigt på, så er 
kodeordene samarbejde og videndeling – på tværs af sektorer, mel-
lem borgere og myndigheder og på det internationale niveau. 
 
Der findes siloer rundt omkring i det offentlige system mellem lan-
de, i lande og mellem private og offentlige aktører, og de siloer skal 
nedbrydes, for at vi kan være effektive i vores håndtering af sikker-
hed i fremtiden. 
 
I dette kapitel vil konferencens pointer og analyser blive beskrevet i 
detaljer. Kapitlet er delt op i et afsnit om borgernes roller i arbejdet 
med homeland security, et afsnit om myndighedernes nye roller og 
et afsnit om det internationale arbejde. 
 
 

8.1 Borgerne og samfundet 

I sidste ende går homeland security ud på at beskytte en nations 
borgere. Det er altså borgerne, der er de primære interessenter i, at 
der opretholdes et sikkert og trygt samfund. Under konferencen 
blev det imidlertid fremhævet, at borgerne også kan tiltænkes en 
mere aktiv rolle i arbejdet med homeland security. 
 
Det blev fra alle sider fremhævet, at varetagelsen af homeland se-
curity – koordineringen og det overordnede ansvar – påhviler de 
ansvarlige myndigheder. Samtidig vil det være umuligt at bibehol-
de et højt sikkerhedsniveau uden hjælp fra borgerne. 
 
Dette skyldes bl.a., at det er borgerne, der har de bedste, hyppigste 
og mest direkte kontaktflader til og i civilsamfundet. Sikkerheds-
myndighederne kan umuligt holde øje med alle suspekte aktiviteter 
i samfundet. Derfor er det centralt, at borgerne inddrages som loka-
le ”øjne og ører”. 

”We all know that, before attacking the home-
land security, planning and acquiring the logis-
tic tools take place; and that all practical work 
will occur in the society”. 
 

Tommy Lindström

Fra borgeren til det glo-
bale samarbejde 
Nye dagsordener, nye 
roller 
Borgernes rolle 
Sikkerhedskultur 
Myndighedernes roller 
Samarbejde og sam-
tænkning 
Sårbarhedsudredning 
Behov for ny mentalitet 
Kommunikation på tværs 
Information på tværs 
Behov for politisk leder-
skab 
Beredskabets organise-
ring 
Internationalt samarbejde 
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Terroraktivitet og kriminelle aktiviteter kræver ofte (men som tidli-
gere nævnt ikke altid) omfattende koordinering og planlægning, der 
nødvendigvis er synlig i samfundet. En del af denne planlægning 
vil indebære aktiviteter, der kan opsnappes af de centrale sikker-
hedsmyndigheder. “We all know that, before attacking the home-
land security, planning and acquiring the logistic tools take place; 
and that all practical work will occur in the society. (Concerning 
exports and imports of equipment as transfer of money and capital 
resources, it is obviously very important with border-crossing, mu-
tual police and intelligence activities.)”54. Disse typer aktiviteter 
skal overvåges fra centralt hold og fx afhjælpes ved hjælp af græn-
sekontrol, overvågning af suspekte digitale transaktioner og trans-
missioner m.v. 
 
Men en stor del af planlægningen af en større terrorhandling eller 
kriminel aktivitet foregår på et niveau, hvor det er det umiddelbare 
lokalsamfund, der har størst chance for at opdage, at noget er galt. 
Afhængigt af arten af den pågældende aktivitet, vil en stor del af 
planlægningen kunne skjules over for de centrale sikkerhedsmyn-
digheder – eller helt undgås. Men alle aktiviteter kræver som be-
kendt planlægning, forberedelse og koordinering – en proces, der 
ofte vil kunne vække opsigt i det omkringliggende miljø. 
 
Hvis dette lokale miljø formår at skabe kontakt til de myndigheder, 
der kan forestå den videre efterforskning, vil befolkningen kunne 
agere ”øjne og ører” for sikkerhedsmyndighederne. Herved sikres 
det, at planlægning af suspekte aktiviteter på både lokalt, regionalt 
og nationalt niveau vil blive identificeret, hvorefter der kan reage-
res herpå. “We also know that the best way of preventing or detect-
ing dangerous terrorist or other serious criminal attacks on the so-
ciety in the early phase of the detrimental, destructive activities are 
on the local level – in towns and among ordinary people. Even the 
most dangerous attacks at the society start with the preparation 
stage and the important logistic doings – the attackers need to get 
explosives, weapons, electronic equipments, different kind of col-
laborators, places to hide out in and someone that knows the place 
or/and the subjects for the attack very well. Remember that the 
planning and the pre-action phase often take days, sometimes 
months, to accomplish.”55 
 

                                                 
54 Tommy Lindström, tidligere chef for Svensk Kriminalpoliti, indlæg på: Home-
land Security - Nordic Challenges 2005. 
55 Tommy Lindström, tidligere chef for Svensk Kriminalpoliti, indlæg på: Home-
land Security - Nordic Challenges 2005. 
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Denne kontakt med borgerne kan imidlertid være problematisk af 
flere årsager. For det første er der hverken tradition for eller ambi-
tion om at skabe et ”meddeler-samfund” i Norden. Derfor bør så-
dant samarbejde mellem myndigheder og borgere (initieret af bor-
geres observationer) foregå efter detaljerede ”etiske spilleregler”. 
Det er vigtigt, at borgere og myndigheder uddannes i, hvordan et 
sådant samarbejde bør foregå og især hvornår. Et paradoks er ofte, 
at borgerne ikke ved, hvad politiet efterspørger. Dette kræver større 
åbenhed fra myndighedernes side. Konkret efterforskning og ek-
sempelvis store dele af det almindelige politiarbejde vil nødvendig-
vis være hemmeligholdt over for borgerne og kan derfor ikke være 
det middel, der giver borgerne indsigt i, hvilken information sik-
kerhedsmyndighederne er interesserede i: “we can never rely only 
on big police operations and central intelligence gatherings. Such 
actions normally are too concealed, too secret to be effective.”56. 
 
Der er flere løsninger på dette problem. For det første kan sikker-
hedsmyndighederne gøre en dedikeret indsats for at højne det mere 
generelle informationsarbejde, så borgerne bliver bevidste om, 
hvilken information der vil kunne bidrage positivt til deres arbejde. 
Faren ved en intensiveret informationsindsats er imidlertid, at den 
kan skabe frygt og usikkerhed i befolkningen. Ved at gøre op-
mærksom på den rolle, borgerne i princippet hele tiden bør påtage 
sig i forhold til at meddele eksempelvis suspekt adfærd og urovæk-
kende hændelser, lægges der et latent, konstant pres på borgerne, 
hvilket kan resultere i øget usikkerhed. 
 
Dette kan til dels forhindres ved, at politiet og andre sikkerheds-
myndigheder simpelthen bliver mere åbne om, hvilke trusler der 
arbejdes med, og hvordan borgerne kan assistere på konkrete om-
råder. 
 
Hvis sikkerhedsmyndighederne fx øger beredskabet i forhold til en 
bestemt type trussel, kan der oplyses om dette og om, hvad borger-
ne bør være opmærksomme på. Dette kræver imidlertid, at myn-
dighederne bliver bedre til at kommunikere ud, hvilke områder de 
arbejder med: “If police units work too much in secrecy, they will 
loose the spontaneous contacts from the public, containing vital in-
formation about individuals and events that could be of great use-
fulness to the police intelligence process.”57. 
 

                                                 
56 Tommy Lindström, tidligere chef for Svensk Kriminalpoliti, indlæg på: Home-
land Security - Nordic Challenges 2005. 
57 Tommy Lindström, tidligere chef for Svensk Kriminalpoliti, indlæg på: Home-
land Security - Nordic Challenges 2005. 

”If police units work too much in secrecy, they 
will loose the spontaneous contacts from the 
public, containing vital information about 
individuals and events that could be of great 
usefulness to the police intelligence process”. 
 

Tommy Lindström
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Det må antages, at visse observationer hos borgerne aldrig bliver 
viderebragt til myndighederne, da borgerne ikke ved, hvorvidt ob-
servationerne er af værdi for myndighederne. Eksempelvis bliver 
en række sager om it-kriminalitet formodentlig ikke anmeldt, fordi 
borgerne bedømmer, at de ikke er vigtige nok. Herved mister myn-
dighederne overblik over en given trussels omfang. Et eksempel 
kan være falske e-mails og hjemmesider, der forsøger at lokke pen-
ge ud af borgerne.  
 
Hovedbudskabet fra konferencen var, at kontakten mellem myn-
digheder og borgere bør forbedres, men at der er flere hensyn at ta-
ge. For det første er den nationale sikkerhed sikkerhedsmyndighe-
dernes ansvar, og borgerne skal ikke involveres uhensigtsmæssigt 
meget i disses arbejde, da dette kan skabe unødig frygt. Samtidig 
står det også klart, at da sikkerhedsmyndighederne ikke kan være 
alle steder, bør der udarbejdes en strategi for, hvordan og hvornår 
man kan inddrage borgernes observationer i det løbende arbejde. 
Denne kan bero på generelle retningslinjer for, i hvilke tilfælde 
borgerne bør henvende sig til myndighederne, og en øget åbenhed, 
om hvilke problemstillinger sikkerhedsmyndighederne arbejder 
med.  
 
I regeringens beredskabspolitik opereres der fx med et forslag om 
at oprette en slags beredskabsportal på internettet58. Dette er en 
udmærket idé. Man skal blot være opmærksom på, at internettet har 
en sårbar infrastruktur. Herudover bør man delvist målrette en så-
dan portal mod dem, der i kraft af deres profession har et ansvar for 
andre mennesker (sundhedspersonale, børnehaveansatte, skoler, 
HR-ansatte osv.). Herved sikrer man, at man kan informere befolk-
ningen bredt om beredskabsforanstaltninger, men man pålægger 
dem ikke at holde sig tæt orienteret om diverse beredskabsplaner, 
hvorved man kunne indgyde usikkerhed.  
 
Ideen om at etablere et ”call-center” for telefoniske borgerhenven-
delser i forbindelse med kriser og katastrofer, som Forsvarsministe-
riet/Beredskabsstyrelsen operer med59, er et uhyre vigtigt skridt i 
forbindelse med krisekommunikation. Centeret bør selvsagt kunne 
dimensioneres i forhold til opgavens omfang. Centeret bør derfor 
betjenes af personer, der som udgangspunkt er tilgængelige, og 
som har modtaget specialtræning i, hvordan centeret opererer i kri-
sesituationer. Dette kunne fx være udvalgte ansatte fra ministerier 
samt regionale netværk, der igen bør kunne trække på en skalerbar 
styrke af personer, der med kort varsel kan træde til. Implicit forud-
sætter funktionen af et sådant center, at teleinfrastrukturen er sikret 
og stabil.  
                                                 
58 ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens politik for beredskabet i Dan-
mark. Juni 2005. 
59 Notat om opfølgning på National Sårbarhedsudredning, side 14. 

”...vi skal blive bedre til det nære, såfremt 
robustheden i samfundet skal rodfæste sig”. 
 

Regeringens beredskabspolitik
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8.1.1 Behovet for en sikkerhedskultur 

Ud over borgernes direkte og indirekte medvirken i arbejdet med 
homeland security er det ligeledes vigtigt, at borgerne rustes til at 
kunne agere og navigere sikkert i det moderne, globaliserede og di-
gitaliserede samfund. Dette gælder generelle retningslinjer for, 
hvordan man sikrer sig på rejser, under transport m.v., men også 
hvordan man eksempelvis færdes på internettet. 
 
Igen er det centrale, at der ikke skabes en kultur præget af utryghed 
og frygt, men at borgerne er i stand til at tage vare på sig selv. Det 
vil altid være myndighedernes overordnede ansvar at sikre et trygt 
samfund, men myndighederne kan umuligt udfylde denne funktion 
uden borgernes (selv)hjælp. 
 
Et eksempel på de udfordringer, samfundet står over for i forhold 
til at opdyrke en sikkerhedskultur hos borgerne, der matcher krave-
ne i en globaliseret og digitaliseret verden, er borgernes digitale 
modenhed i forhold til sikkerhed. Under konferencen understregede 
policy advisor Pernille Skantze fra EU’s agentur for netværks- og 
it-sikkerhed, ENISA), vigtigheden af, at der opdyrkes en sikker-
hedskultur for alle brugere af it – både i rollen som privatansatte, 
offentligt ansatte og borgere. 
 
Som følge af it’s stigende rolle i borgernes hverdag og for samfun-
dets funktion som helhed, må borgerne lære at tage bedre vare på 
sig selv, når de fx færdes på internettet. Men der er også tale om en 
mere generel sikkerhedskultur, hvor borgerne er bevidste om deres 
rolle i samfundslivet og at skulle beskytte sig selv og hinanden: 
”...vi skal blive bedre til det nære, såfremt robustheden i samfundet 
skal rodfæste sig. Det skal bl.a. ske ved, at beredskabsplanlægnin-
gen aktivt fremmer den enkeltes ansvar for sig og sine og mulighed 
for at redde sig selv i en krisesituation”60 

 
I de fleste danske virksomheder er it-sikkerheden efterhånden ved 
at nå et niveau, der kan betragtes som tilfredsstillende. Mange virk-
somheder generes dog stadig af udfald i internetforbindelsen og af 
virusangreb – de to hyppigste it-sikkerhedsmæssige gener61. 

                                                 
60 ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens politik for beredskabet i Dan-
mark. Juni 2005. 
61 Videnskabsministeriet, ”It-status 2004”. 

”Det vil sige, at beredskabshensyn skal være 
integreret i hele samfundsplanlægningen. Det 
robuste samfund skabes i det daglige arbejde – 
før ulykken er sket”. 
 

Regeringens beredskabspolitik
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Mens opdaterede antivirusprogrammer påhviler den enkelte virk-
somhed, medmindre der er tale om ekstern managed security, 
handler udfald af virksomhedernes internetforbindelser også i høj 
grad om, at sikkerhedskulturen blandt udbydere af internetkommu-
nikation, ISP’er, skal raffineres. ISP’erne må være bevidste om de-
res rolle som ansvarlige for en særdeles kritisk infrastruktur. Det 
arbejde, der allerede pågår i forhold til krav til sikkerhedsprocedu-
rer, kan tænkes skærpet ved hjælp af lovgivning. 
 
Der er ikke noget odiøst i, at en infrastruktur, der indtager en rolle 
af stigende vigtighed for samfundets funktion, pålægges en stigen-
de række lovkrav og underlægges en vis regulering, ligesom det har 
været tilfældet med andre kritiske infrastrukturer – fx energi, tele-
kommunikation og transport. 
 
De fleste virksomheder har oplevet få eller ingen problemer med 
øvrige typer it-kriminalitet (med undtagelse af tyveri af databæren-
de udstyr). Ikke desto mindre må risikoen for indbrud i virksom-
hedernes systemer, DoS-angreb, sabotage, afpresning m.v. forven-
tes, at kunne stige, efterhånden som flere og flere serviceydelser 
bliver (inter)netværksdrevne, og konsekvenserne af it-kriminalitet 
følgelig bliver mere omfattende. Kigger man på beredskabet i for-
hold til at modstå denne type trusler – redundant datalagring på 
fjernlokaliteter, nødstrømsanlæg, sikre serverforbindelser m.v. – er 
danske virksomheder langt dårligere rustet62. 
 
Mens virksomhederne i kølvandet på problemerne med eksempel-
vis virus har opbygget en vis sikkerhedskultur inden for netop dette 
område, bør der arbejdes på, at virksomhederne også udvikler en 
sikkerhedskultur omkring what-if scenarier. Med it’s stigende kriti-
kalitet både for samfundet som helhed og for Nordens kommerciel-
le aktivitet i særdeleshed er det centralt, at overgangen til det digi-
taliserede samfund afspejles i virksomhedernes tilgang til it-sikker-
hed og sikkerhed generelt: ”På samme måde har private aktører et 
ansvar for at sikre, at deres virksomhed er robust. Det vil sige, at 
beredskabshensyn skal være integreret i hele samfundsplanlægnin-
gen. Det robuste samfund skabes i det daglige arbejde – før ulyk-
ken er sket”63. 
 
Også de offentlige myndigheder og institutioner er i høj grad udsat 
for virusangreb og andre internetrelaterede problemer. På den bag-
grund har en yderst tilfredsstillende del af de offentlige myndig-
heder en tilfredsstillende it-sikkerhedskultur i forhold til antivirus-, 
firewall- og internetsikkerhedsberedskab64. 
                                                 
62 Videnskabsministeriet, ”It-status 2004”. 
63 ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens politik for beredskabet i Dan-
mark. Juni 2005. 
64 Videnskabsministeriet, ”It-status 2004”. 
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Den store udfordring for de offentlige myndigheders sikkerheds-
kultur er, som det var tilfældet med de private virksomheder, at ud-
vikle et bedre beredskab over for de typer af trusler, der endnu ikke 
synes reelle i det daglige arbejde. Her kan fx være tale om etable-
ringen af effektive spamfiltre, hvilket kun findes hos omkring halv-
delen af de offentlige myndigheder65, og som må antages samlet at 
koste mange arbejdstimer og frustrationer hos de ansatte. Ligesom 
man ikke ville acceptere længerevarende telefonchikane, må det of-
fentlige skabe en sikkerhedskultur, der ikke tillader, at de ansatte 
modtager spammail. 
 
I den mere alvorlige ende kan det konstateres, at der hos mange of-
fentlige myndigheder ikke findes effektive systemer til registrering 
af indbrud i it-systemerne66. Det betyder i praksis, at indtrængen i 
eksempelvis systemer med personfølsomme data ikke kan spores 
endsige registreres. Det er en stor men meget nødvendig opgave at 
udvikle en sikkerhedskultur i det offentlige, hvor beskyttelsen af fx 
personfølsomme data i digitaliseret form – hvilket i den offentlige 
sektor udgør en meget stor del af datalagringen og -transmissionen 
– sidestilles med den fysiske beskyttelse af de samme data. Under 
henvisning til de mange eksempler på identitetsmisbrug og identi-
tetskapring, som man kender fra udlandet, er sikringen af borgernes 
data hos det offentlige et kritisk indsatsområde. 
 
Også hos borgerne er der en udfordring i at udvikle en sikkerheds-
kultur. De fleste borgere har den holdning, at det ikke er deres eget 
ansvar at tage stilling til it-sikkerhed. Mens borgerne har en raffine-
ret sikkerhedskultur på en række andre områder – i trafikken, i for-
hold til kriminalitet og sportsudøvelse for bare at nævne nogle få 
eksempler – så oplever borgerne det ikke som deres eget ansvar at 
skulle sikre sig på internettet eller i deres øvrige anvendelse af 
computere. Dette kommer bl.a. til udtryk ved manglende opdate-
ring af antivirusprogrammer og firewalls, men også ved uagtsom-
hed i forhold til handel og almindelig færden på internettet. 
 
Dette skal sammenholdes med, at over halvdelen af de danske in-
ternetbrugere oplever problemer med spammail, og at knap en tred-
jedel har oplevet datatab som følge af virus67. 
 

                                                 
65 Videnskabsministeriets ”It-status 2004”. 
66 Videnskabsministeriets ”It-status 2004”. 
67 Videnskabsministeriets ”It-status 2004”. 
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Ud over denne form for ”tekniske problemer” udsættes borgerne 
for andre typer af it-kriminalitet – fx udbredelsen af proprietært 
materiale, udbredelsen af børneporno, pædofiles aktiviteter i diver-
se internet-fora, fup-hjemmesider m.v. Fremkomsten af disse for-
mer for it-kriminalitet kræver, at der sættes fokus på digital sikker-
hedskultur i en bred forstand – hvordan sikrer man sig som it-
brugende borger, hvilke farer findes der, og hvordan undgås de 
bedst muligt? 
 
En af løsningerne kan være at undervise i it-sikkerhed helt fra 
grundskoleniveau. Ligesom vores børn lærer at agere sikkert på en 
række andre områder, kunne it-sikkerhed i forbindelse med edb-
undervisning og almen anvendelse af computere være med til at 
sikre, at børnene får gode it-sikkerhedsvaner senere hen. Også ved 
anskaffelsen af computere, internetopkoblinger og -abonnementer 
m.v. kunne der finde en øget rådgivning sted. Omfanget af rådgiv-
ningen ved indkøb af disse produkter er på nuværende tidspunkt 
ikke tilfredsstillende68. 
 
Endelig kan eksisterende og fremtidige initiativer som fx Netsikker 
Nu-kampagnen være med til at sætte fokus på dette område. Som 
supplement til disse initiativer bør nye midler overvejes for at op-
dyrke en sikkerhedskultur blandt borgerne. Her bør tænkes over, 
hvordan de nye medier kan anvendes som eksempelvis interaktive 
”uddannelsesmoduler” på internettet. Endelig bør der også finde en 
målrettet indsats sted mod børn og unge i kraft af, at disse bliver 
fremtidens it-brugere. Der kunne fx udvikles ”digitale klassesæt”, 
der underviser i it-sikkerhed og færden på internettet, ligesom oply-
sende hjemmesider bør målrettes dette segment. 
 
 

8.2 Myndighedernes roller 

Den digitaliserede og globaliserede verden, hvor nye aktører opere-
rer og midlerne til kriminalitet og terror har skiftet karakter, stiller 
nye krav til myndighedernes rolle i arbejdet med at sikre borgerne 
og de nationale interesser. 
 
 

                                                 
68 Videnskabsministeriets ”It-status 2004”. 
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8.2.1 Myndighedernes nye roller 

Hvor det traditionelle arbejde med national sikkerhed primært ret-
tede sig mod at imødekomme trusler mod militære mål, har de se-
neste års udvikling fordret en redefinition af de potentielle truslers 
mål og midler: "Målene for efterretningsmæssig indsats vil være 
mere strategisk i art og omfang end tidligere og derfor mere rettet 
mod samfundsstrukturen som helhed end specifikt mod militære 
mål"69. 
 
Dette har bl.a.  konsekvenser for efterretningsarbejdet, hvor selve 
det område, inden for hvilket efterretningstjenesterne agerer, har 
skiftet karakter. Skiftet i midlerne – det vil sige de virkemidler, 
hvormed potentielle terrorister og kriminelle vil søge at forårsage 
skade – har tvunget efterretningstjenesterne til at tage nye metoder, 
teknologier og redskaber i anvendelse. 
 
Samtidig har skiftet fra trusler mod militære mål til civilsamfundet 
som helhed nødvendiggjort et øget fokus på sårbarhed og udvikling 
i samfundet som helhed. Dette skift kommer til udtryk i Forsvarets 
Efterretningstjenestes egen risikovurdering fra 2004: ”Indsatsen er 
formodentlig rettet mod politik, økonomi, internationale organisa-
tioner, teknologi og videnskab, miljøteknologi, energi, bioteknologi 
samt førings-, kommando- og efterretningssystemer”70. 
 
Også for politiets vedkommende har skiftet medført ændret fokus 
og nye arbejdsmetoder. Tommy Lindström fremhævede under kon-
ferencen, at politiets arbejdsmetoder i stigende grad får karakter af 
efterretningsvirksomhed. Som modsvar til den omfattende organ-
isering og internationalisering, der opleves inden for det kriminelle 
miljø, må politiet agere proaktivt for at kunne identificere, opklare 
og retsforfølge de kriminelle aktiviteter: “To be successful in major 
criminal police cases and to be able to present sufficient evidence 
in court and to be successful in the prosecution of serious crimes, 
all criminal police forces have to make use of the intelligence tech-
nique. The intelligence process consists of 
• the input phase, the collection of raw data and information 

from many kinds of sources, 
• the assessment phase of the gathered material, the evaluation of 

source reliability and of the validity of the information itself, 
• the police office working phase, collation of the valuated infor-

mation and cross-referencing with stored information,  

                                                 
69 Forsvarets Efterretningstjenestes: "Efterretningsmæssig risikovurdering 2004" 
70 Forsvarets Efterretningstjenestes: "Efterretningsmæssig risikovurdering 2004" 

”Målene for efterretningsmæssig indsats vil 
være mere strategisk i art og omfang end tidli-
gere og derfor mere rettet mod samfundsstruktu-
ren som helhed end specifikt mod militære mål”.
 

Forsvarets Efterretningstjeneste
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• the real intelligent work-phase, the analysis to get the pattern, 
the meaning and the result for future police use, and 

• the output phase, the production of operational, tactical and 
strategical intelligence and the dissemination of these reports 
to police unit on a need-to-know basis”.71 

 
Som det fremgår af Tommy Lindströms udtalelse, er der tale om en 
”end to end”-proces, hvor politiet må søge efterretninger om de 
kriminelle aktiviteter allerede i deres tidligste faser for senere hen 
at kunne imødekomme dem med en passende indsats. 
 
Denne efterretningsvirksomhed er ikke længere forbeholdt Politiets 
Efterretningstjeneste, men bliver i stigende grad en arbejdsmetode 
for det almene politiarbejde. Indledningsvis er der tale om en meget 
bred og generel overvågning af de kriminelle miljøer. Når denne 
overvågning, efter en analyse af efterretningernes validitet, mate-
rialiserer sig i konkrete sager, bør politiet intensivere efterretnings-
virksomheden over for den pågældende aktivitet. Kun gennem den-
ne flerdelte proces får politiet den nødvendige indsigt i de kriminel-
le aktiviteter og kan slå til mod dem på nationalt, regionalt og lo-
kalt plan. 
 
Tommy Lindström sammenligner politiets øgede efterretningsvirk-
somhed med de metoder, som de nationale politi- og militære efter-
retningstjenester benytter sig af: ”The ordinary crime investigation 
police units in Scandinavia have – during the last twenty years – 
changed their organizations and working methods. So the criminal 
police departments have introduced the criminal intelligence pro-
cess technique which is the same approach and way of doing secu-
rity business as the intelligence units.”72 
 
Skiftet hen imod at politiet i stadig stigende udstrækning arbejder 
med samme metodiske og operationelle tilgang som efterretnings-
tjenesterne – fx længerevarende overvågning og infiltrering af kri-
minelle miljøer – bevirker samtidig, at arbejdet holdes hemmeligt: 
“The security intelligence process has always tried to become 
proactive, preventive and pre-event in nature. The purpose is often 
to give warnings to the government as an end product, i.e. to pro-
tect the country and its citizens from external and internal threats 
or attacks. 

                                                 
71 Tommy Lindström, tidligere chef for Svensk Kriminalpoliti, indlæg på: Home-
land Security - Nordic Challenges 2005. 
72 Tommy Lindström, tidligere chef for Svensk Kriminalpoliti, indlæg på: Home-
land Security - Nordic Challenges 2005. 

”The security intelligence process has always 
tried to become proactive, preventive and pre-
event in nature”. 
 

Tommy Lindström
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It is very understandable that the security police is operating in the 
same concealed world as the military intelligence units. It is also 
understandable and necessary that the security intelligence police 
forces have access to other information and intelligence through 
their own international network than the ordinary criminal po-
lice”.73 
 
Tommy Lindström peger, som det fremgår af ovenstående, på, at 
politiets nationale efterretningstjeneste har adgang til information, 
som ikke kan spredes til de decentrale niveauer, da efterretnings-
virksomheden herved kan bringes i fare. Der peges imidlertid på 
behovet for en koordinering af efterretningsvirksomheden, således 
at kritisk information faktisk når ud til alle relevante parter. 
 
Det er kompliceret at bedømme, hvor velfungerende de nuværende 
procedurer er. Det centrale er, at der er et konstant fokus på, at re-
levant information rettidigt kommer frem til rette vedkommende. 
Ligesom den nationale efterretningstjeneste bør stræbe efter at be-
tragte sig selv som en integreret del af det samlede politiarbejde og 
dele relevant information med alle relevante parter, bør der også 
fortsat være et stærkt fokus på, at information fra decentralt niveau 
opsamles af den nationale efterretningstjeneste.  
 
Også relationen mellem det civile og det militære efterretnings-
arbejde og beredskab har ændret sig som en konsekvens af det nye 
trusselsbillede: ”Det aktuelle trusselsbillede har medført, at relatio-
nen mellem det militære forsvar og det civile samfunds beredskabs-
ressourcer har ændret sig. Sårbarheden knytter sig i høj grad til 
hele samfundets infrastruktur og f.eks. terrorangreb, der kan rettes 
mod civile funktioner. Dette indebærer, at den samlede bered-
skabskapacitet i højere grad kan rettes mod civile funktioner, mens 
kapaciteten mod traditionelle krigstrusler kan reduceres”74. 
 
I ovenstående citat fra Sårbarhedsudredningen fokuseres der på be-
redskabet, men samme integration mellem den militære og den ci-
vile sfære gør sig gældende for så vidt angår efterretningsvirksom-
hed. Da truslerne i stigende grad retter sig mod civilsamfundet, bør 
også udenrigsefterretningstjenesten – i Danmarks tilfælde Forsva-
rets Efterretningstjeneste – arbejde tæt sammen med de forskellige 
nationale efterretningsmyndigheder. Som det fremgår, bør også be-
redskabet bero på en holistisk indstilling til totalforsvaret og -be-
redskabet, hvor både civile og militære aktører tænkes ind i arbej-
det. 
 

                                                 
73 Tommy Lindström, tidligere chef for Svensk Kriminalpoliti, indlæg på: Home-
land Security - Nordic Challenges 2005. 
74 Sårbarhedsudredningen 2004, side 102. 
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Overførslen af det civile beredskab til Forsvarsministeriets ressort 
kan siges at repræsentere en sådan sammentænkning af indsatsen. 
Den arbejdsgruppe, der blev nedsat i forbindelse med overførslen 
af beredskabet til Forsvarsministeriet peger på, at der er yderligere 
gevinster at hente ved at samtænke de civile og militære strukturer 
på dette område: ”Arbejdsgruppen peger på muligheden for at fore-
tage yderligere samlinger og samarbejder, som vil kunne medføre 
en række faglige, styrings- og koordineringsgevinster samt visse 
økonomiske gevinster”75. 
 
I en række andre lande har det nye trusselsbillede ligeledes ført til 
organisatoriske ændringer: ”I hovedparten af de undersøgte lande 
er der ændret på de organisatoriske rammer ved at oprette en ny 
myndighed med koordinerende og tværgående opgaver. Myndig-
heden er typisk tillagt opgaven at styrke og forestå løbende, koor-
dineret overvågning af sårbarheder i samfundets kritiske infra-
struktur og samtidig effektivisere regeringens og samfundets evne 
til at planlægge, træffe beslutninger og iværksætte relevante bered-
skabsforanstaltninger vedrørende samfundets sårbarhed og sikker-
hed”76. 
 
I Danmark har vi endnu ikke en selvstændig organisatorisk enhed, 
der varetager hele denne opgaveportefølje. I stedet foregår der en 
koordinerende indsats på flere niveauer mellem ”sikkerhedsmini-
sterierne” – på politisk såvel som administrativt plan. Samtidig er 
sårbarhedsudredningen med til at belyse, hvilke udfordringer de 
enkelte sektorer står over for, samt hvordan de forskellige inter-
dependens-problematikker bør tilgås. 
 
Det er centralt, at der til stadighed foregår en tæt koordinering mel-
lem forskellige politiske og administrative niveauer, sektorer og 
myndigheder, både hvad angår efterretningsvirksomheden og be-
redskabet. 
 
I figur 8 fremkommer vi med et forslag til et organisatorisk ram-
meværk, som arbejdet med homeland security kan organiseres ef-
ter. Inden for de enkelte sektorer pågår samarbejde, erfarings-
udveksling og videndeling i faglige fora. 

                                                 
75 ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens politik for beredskabet i Dan-
mark. Juni 2005. 
76 Sårbarhedsudredningen 2004, side 282. 
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Her sidder alle relevante aktører med. Det være sig forskellige 
myndigheder, organisationer (fx brancheforeninger) og private ak-
tører. Disse sektorielle faglige fora samarbejder med andre sektorer 
i et ”paraply-fagligt forum”, hvor fælles problemstillinger kan drøf-
tes. Både de sektorielle fora og de tværsektorielle faglige fora råd-
giver og bliver rådgivet af den nationale koordineringsgruppe, der i 
den nuværende struktur bør være gruppen bag sårbarhedsudrednin-
gen. 
 
Da denne gruppe i forvejen bl.a. består af repræsentanter fra diver-
se aktørgrupper, der ikke kan hellige sig arbejdet fuldstændigt, bør 
sekretariatet hos Beredskabsstyrelsen – som knudepunkt for home-
land security-arbejdet i Danmark – tilføres midler til at kunne løfte 
denne opgave. Her kunne politiet og efterretningstjenesterne med 
fordel ligeledes være repræsenteret. 

 
De mest kritiske sektorer bør afrapportere i en mere eller mindre 
standardiseret form i forbindelse med sårbarhedsudredningen, og 
der bør følges op på eventuelle sårbarheder. De mindre kritiske 
sektorer bør ligeledes afrapportere, men her bør sektoransvaret bæ-
re igennem uden central styring. Vi foreslår altså, at sektoransvaret 
bibeholdes, men at afrapporteringen fra særligt kritiske sektorer 
bevæger sig ud over at være ”udelukkende... rådgivende og koordi-
nerende”77 og får karakter af en obligatorisk afrapportering til re-
gering og Folketing – eventuelt med Beredskabsstyrelsen som ko-
ordinerende, indsamlende og ansvarlige instans.  

                                                 
77 Udviklingsplan for løbende sårbarhedsvurdering. Side 1 og 3-4. 

”Det er nødvendigt for at tilvejebringe et rele-
vant beslutningsgrundlag for de sektor-ansvar-
lige myndigheder og skabe grundlag for den 
fornødne koordination og prioritering af både 
opgaveløsning og ressourcer”. 
 

Regeringens beredskabspolitik

Figur 8: Nationalt koordineringsarbejde og afrapportering i forhold til bered-
skabet 
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Nedsættelsen af de seks faglige koordinationsfora er et fornuftigt 
skridt i denne retning78. Blot bør det tilsikres, at der ligeledes fore-
kommer den nødvendige tværsektorielle erfaringsudveksling og 
koordination. I ”Notat om opfølgning på National Sårbarhedsud-
redning” vægtes den tværsektorielle koordination også højt (side 8-
9) med en ambition om, at arbejdet med fastlæggelsen de indsats-
taktiske retningslinjer kan afsluttes ultimo 2006. Som supplement 
til den meget fornuftige inddragelse af digital radiokommunikation, 
risikodimensioneret kommunalt beredskab, strukturreform m.v.79 
bør den nødvendige overordnede analyse af kritikali-
tets/sårbarhedsforhold indtænkes i arbejdet. Det vil sige at der ikke 
udelukkende tænkes i beredskab i traditionel forstand, men at be-
skyttelsen af kritisk infrastruktur ligeledes tænkes ind i den natio-
nale, tværgående koordination mellem indsatsberedskaberne.  

 
Det operative beredskab ser ud til at blive styrket igennem den po-
litiske udmelding om nødvendigheden af at oprette en stabsfunkti-
on forankret hos Rigspolitiet, der kan forestå krisekoordinering: ” 
På centralt niveau har regeringen besluttet at etablere en national 
operativ stab, der som udgangspunkt forankres ved Rigspolitiet, 
med henblik på at styrke den operative koordination mellem Rigs-
politiet, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen og andre civi-
le myndigheder. Stabens helt centrale opgave vil være at skabe og 
opretholde et overblik over en given situation i Danmark med hen-
blik på forelæggelse for nationale beslutningstagere. Det er nød-
vendigt for at tilvejebringe et relevant beslutningsgrundlag for de 
sektoransvarlige myndigheder og skabe grundlag for den fornødne 
koordination og prioritering af både opgaveløsning og ressourcer. 
Staben vil som et led i koordineringen skulle samordne varetagel-
sen af kommunikation med og information til befolkning og medi-
er.80”. Denne bør selvfølgelig arbejde tæt sammen med og benytte 
sig af de samme kompetencer som oven for nævnte sårbarheds-
gruppe. 
 
En sådan stab vil uden tvivl være et udmærket forum for erfarings-
opsamling og koordination. Man bør heller ikke undervurdere de 
afledte gevinster ved, at de ansvarlige arbejder sammen til daglig 
og indgår i de samme rutiner og procedurer. Dette vil utvivlsomt 
indlejre en fælles forståelse for opgaven og dens håndtering. Der 
opfordres til, at der oprettes lignende fora for det præventive arbej-
de – mellem efterretningsvæsen, politi og andre relevante aktører. 
 

                                                 
78 Notat om opfølgning på National Sårbarhedsudredning, side 7. 
79 Notat om opfølgning på National Sårbarhedsudredning, side 9. 
80 ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens politik for beredskabet i Dan-
mark. Juni 2005. 
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8.2.2 Behovet for en ny mentalitet 

De ændringer, som det nye trusselsbillede og den nye sikkerheds-
situation fordrer, bør forløbe parallelt med et paradigmeskift i den 
måde, hvormed myndighederne tilgår arbejdet med national sikker-
hed. Helt centralt i denne proces står behovet for en koordineret og 
sammenhængende indsats. En sådan kan kun opstå som følge af et 
intensiveret samarbejde mellem alle de involverede myndigheder 
og interessenter samt en bevidsthed hos den enkelte aktør om netop 
dens rolle i det samlede billede. 
 
Som allerede nævnt er det helt centralt, at der samarbejdes på tværs 
af de civile og militære sektorer. Kun gennem samarbejde kan hver 
sektor udnytte sit potentiale. 
 
Eksempelvis kan militæret udelukkende spille en rolle i bekæmpel-
sen af terrorisme, hvis militæret tilføres den nødvendige viden om, 
hvilke internationale rødder de nationale trusler har – eksempelvis 
hvor terrorister trænes og opholder sig: ”…national militaries can 
have an important role in the war against terrorism by working 
closely with law enforcement and intelligence agencies”81. Som tid-
ligere nævnt fordrer dette et tæt samarbejde mellem de nationale ef-
terretningstjenester og sikkerhedsmyndigheder på den ene side, og 
forsvaret på den anden. Et sådant samarbejde vil kunne forhindre 
terrorangreb ved at gribe ind i forhold til den internationale terror-
ismes arnesteder og vil styrke det hjemlige beredskab. 
 
Netop terrorismen som begreb, dens bevæggrunde, dynamikker og 
målsætninger kan være af så kompleks en karakter, at sikkerheds-
myndighederne bør trække på kompetencer uden for egne rækker – 
både hos andre offentlige myndigheder og i fx den akademiske 
verden: “To improve the understanding of new threats and the ef-
fects various countermeasures may have, in particular with regard 
to the phenomenon of international terrorism, intelligence agencies 
also need to reach out for expertise outside of the intelligence 
community”82. Et andet område, hvor sikkerhedsmyndighederne 
bør søge ekstern assistance, kunne fx være i forhold til it-sikkerhed, 
sårbarhedsanalyser og analyser af beredskabets organisering. Her 
kunne sikkerhedsmyndighederne typisk drage fordel af kompeten-
cerne i den private sektor. Vi behandler potentialet ved offentligt-
privat partnerskab på et senere tidspunkt. 

                                                 
81 Dr. Neil Winn, Senior Lecturer in European Studies, University of Leeds: "Be-
tween Prevention and Pre-emption: The Future of European Intelligence Co-
operation". 
82 Dr. Björn Müller-Wille, Senior Lecturer in the Department of Defence and In-
ternational Affairs at the Royal Military Academy Sandhurst: "Rethinking Euro-
pean intelligence cooperation". 

“… in particular with regard to the phenomenon
of international terrorism, intelligence agencies 
also need to reach out for expertise outside of 
the intelligence community”. 
 

Dr. Björn Müller-Wille



56 Sikkerhed og sikring i Danmark  

Et centralt begreb er følgelig åbenhed over for samarbejde med nye 
aktører. Også for så vidt angår det internationale samarbejde, er der 
behov for en ny mentalitet. I en global verden kan de enkelte natio-
nale sikkerhedsmyndigheder ikke løse deres problemer med en iso-
leret national indsats. 
 
Eksempelvis efterretningsvirksomhed har traditionelt været betrag-
tet som et nationalt anliggende. Der vil selvfølgelig være en lang 
række områder, hvor efterretninger stadig er af suveræn national 
karakter (og interesse). 
 
Det er ikke desto mindre vigtigt at identificere den information, der 
øger sin værdi ved at blive delt med andre nationers relevante myn-
digheder, og efterfølgende tilrettelægge nogle samarbejdsstruktu-
rer, der faciliterer samarbejdet på disse meget følsomme områder. 
Flere eksperter peger på, at alene et formaliseret forum, hvor sik-
kerhedsmyndigheder kunne mødes på tværs af grænser og sektorer, 
ville være af stor værdi: “One way forward would be to meet with 
other professionals and provide them with specially produced ‘sha-
rable’ assessments. This would allow for an invaluable dialogue 
and feedback”83. 
 
Mens alle i teorien er enige om, at øget internationalt samarbejde er 
vigtigt, er der stadig mange mentale barrierer til hinder for en insti-
tutionalisering eller formalisering af fx etableringen af fora for er-
faringsudveksling. 
 
Dette gør sig gældende i relationerne mellem forskellige lande, hvis 
respektive sikkerhedsmyndigheder skal arbejde sammen, mellem 
de enkelte nationale myndigheder, der ikke har været vant til at de-
le deres viden med andre og mellem virksomheder, der ikke vil af-
sløre eksempelvis huller i it-sikkerheden eller øvrige sikkerheds-
procedurer af frygt for at tabe ansigt over for konkurrenter eller 
markedet. 
 

                                                 
83 Dr. Björn Müller-Wille, Senior Lecturer in the Department of Defence and In-
ternational Affairs at the Royal Military Academy Sandhurst: "Rethinking Euro-
pean intelligence cooperation". 

“…It requires a change in a law enforcement 
culture that was previously reluctant to reach 
out to - and rely upon, the expertise of the pri-
vate sector and academia”. 
 

Steven M. Martinez, FBI
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Igen er et grundlæggende problem den manglende tradition for of-
fentligt-privat samarbejde på sikkerhedsområdet. FBI’s Steven 
Martinez pegede under konferencen på, at der inden for netop den-
ne type samarbejde er behov for en mentalitetsændring blandt virk-
somhederne og hos de offentlige myndigheder: “This requires 
breaking down some barriers to communication. It requires 
commercial competitors to meet on common ground. It requires a 
change in a law enforcement culture that was previously reluctant 
to reach out to – and rely upon, the expertise of the private sector 
and academia.84” 
 
Et andet område, hvor der er behov for en mentalitetsændring, er i 
selve tilgangen til estimeringen af status for den nationale sikker-
hed. Der synes at være et behov for, at man på alle niveauer begyn-
der at tænke i what if-scenarier. Selv om der er stor forskel på den 
nordiske og den amerikanske tilgang til homeland security samt det 
reelle såvel som det forestillede trusselsbillede, er der i Danmark 
behov for en erkendelse af, at den nye terrorisme ikke går af vejen 
for at søge direkte at skade rent civile mål, som det var tilfældet i 
Madrid. 
 
Bomberne i Madrid viste, at eksempelvis det faktum, at spanierne 
generelt var imod krigen i Irak, og at Spanien er et land, der har ta-
get imod mange flygtninge og indvandrere, ikke ”fredede” civile 
borgere som mål for en terroraktion. Man må ligeledes antage, at 
danske civile er et potentielt terrormål uanset den nationale og in-
ternationale politik, som Danmark måtte føre. I Madrid, USA og 
London havde man ikke forudset, at terror kunne ramme civile med 
så uforståelig koldblodighed og tilfældighed. Uden at skulle leve et 
liv i utryghed og frygt, bør de nordiske borgere ændre deres menta-
litet på dette område. Det er uklogt at vente på at blive klog af ska-
de – der er brug for en mentalitetsændring i retning af en erkendel-
se af, at nordiske civile udgør et potentielt terrormål. 
 
Samtidig kræver også de midler, hvormed terrorister og moderne 
kriminelle opererer, en mentalitetsændring – både blandt borgere 
og blandt de relevante myndigheder. Det vil altid være det letteste 
at betragte eksempelvis flyene mod Worlds Trade Centrer som en 
engangshændelse. Samtidig må dette og andre terrorangreb tjene 
som eksempel på, at der findes aktører, der ikke skyer nogen midler 
for at nå deres mål (som jf. afsnittet oven for er civile tab). 
 

                                                 
84 Steven M. Martinez, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI: Indlæg 
på Homeland Security - Nordic Challenges 2005. 
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Når vi analyserer det nordiske beredskab, er det derfor nødvendigt, 
at vi ikke bare tænker i what if-scenarier – at nogle bevidst søgte at 
ramme civile – men også worst case – det vil sige hvordan og i 
hvor omfattende en grad kunne de nordiske civilbefolkninger ram-
mes, hvis de værst tænkelige redskaber blev taget i brug. 
 
Under konferencen illustrerede Steven Martinez, hvordan man i 
FBI analyserede mulige scenarier, der umiddelbart virker usand-
synlige, men som ikke desto mindre indgår i det amerikanske be-
redskabs og efterretningsvæsens planlægning85. Illustrationen 
fremgår af figur 9. 
 
Her kunne fx være tale om simultane anlæg på fysiske lokaliteter – 
fx kraftværker og civile mål – og virtuelle mål – fx telefoncentraler 
og internetknudepunkter. 
 
Denne og andre former for scenarier kan på nuværende tidspunkt 
virke usandsynlige, men Steven Martinez betegnede scenariets 
sandsynlighed som en ubekendt faktor, man ikke desto mindre bør 
tage seriøst bl.a. i forlængelse af den dødelige opfindsomhed, som 
terroristerne udviste i forbindelse med angrebet den 11. september: 
“Are we overestimating the threats and vulnerabilities? Let’s con-
sider how a similar graphic would have been received on Septem-
ber 10th, 2001 – on the eve of the tragedy. This graphic would have 
depicted highly coordinated, suicidal terrorist attacks using airlin-
ers full of passengers, bringing down two of the largest buildings in 
the world, badly damaging the Pentagon and killing thousands of 
innocent civilians.”86. 

                                                 
85 De præsentationer, som er clearet til offentlig fremvisning og brug, kan findes 
på Unisys hjemmeside for konferencen: 
http://www.unisys.dk/about__unisys/news_a_events/homeland__security/index.
htm  
86 Steven M. Martinez, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI: Indlæg 
på Homeland Security - Nordic Challenges 2005. 
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Hos Politiets Efterretningstjeneste vægter man både den løbende ri-
sikovurdering og samfundets generelle sårbarhed: ”Politiets Efter-
retningstjenestes indsats på terrorområdet tager udgangspunkt i 
analyser af risikoen og sandsynligheden for, at der sker terror-
angreb, frem for alene at fokusere på sårbarheden, der i princippet 
er uendelig i et moderne samfund”87. Det er ikke desto mindre es-
sentielt, at bl.a. bomberne i Madrid og London tjener som eksempel 
på et fuldstændigt uventet angreb på civile med uforudsete virke-
midler. Derfor bør den løbende trusselsvurdering søge at indregne 
de ubekendte faktorer. Dette kunne umiddelbart lyde som en para-
doksal umulighed, da netop det ubekendte ikke kan analyseres. 
Men pointen er imidlertid, at der bør anlægges en holistisk vinkel 
på analysen af den nationale sikkerhed, så sikkerhedsmyndigheder-
ne prøver at tænke i både what if- og worst case-scenarier. 
 
Den tragiske opfindsomhed, som de ekstreme terrorgrupper indtil 
videre har udvist, påbyder de relevante myndigheder at søge at tilgå 
arbejdet med homeland security med samme opfindsomhed. 

                                                 
87 Politiets Efterretningstjeneste: "Terrortruslen mod Danmark".  

Figur 9: FBI-scenarie for multiple, parallelle angreb på kritisk infrastruktur
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8.2.3 Forebyggelse gennem koordinering og videnud-
veksling 

I forlængelse af det forrige kapitel var hovedbudskabet fra konfe-
rencen, at den største udfordring for det nordiske beredskab er at 
blive bedre til at samarbejde, videnudveksle og samordne: “In 
Scandinavia we need to establish an effective apparatus that can 
take care of organizing and coordinating the various authorities 
that must be part of the total protective shield against these aggres-
sors”88. Her er ikke nødvendigvis tale om oprettelsen af en selv-
stændig organisatorisk enhed men etableringen af et ”apparat”, der 
kan facilitere, at den tilgængelige information deles og udveksles 
på kryds og tværs af relevante sektorer, institutioner og lande – 
selvfølgelig med skyldig respekt til alle hensyn, der ellers måtte gø-
re sig gældende. 
 
I Danmark har man valgt en model med sektoransvar. Det betyder, 
at hver sektor har ansvaret for sikkerheden på sektorens område: 
”Det grundlæggende princip for arbejdet med beredskab i Dan-
mark er sektoransvarsprincippet. Det betyder, at den myndighed el-
ler organisation, som til daglig har ansvaret for et område, også 
har ansvaret ved en større ulykke eller katastrofe. Som led i sektor-
ansvaret er det derfor de enkelte myndigheders opgave at vurdere 
de beredskabsmæssige konsekvenser af egne foranstaltninger og at 
koordinere deres beredskabsplanlægning med andre myndigheder 
og organisationer”89. 
 
Denne disposition ligger i naturlig forlængelse af den danske tradi-
tion, hvor hver ressort knytter sig til et ministerium, der forvaltes af 
én ansvarlig minister. Samtidig er det naturligvis nødvendigt, at 
sektorerne rent faktisk lever op til dette (tunge) ansvar: ”Hver myn-
dighed har pligt til at gennemføre en beredskabsplanlægning, der 
forholder sig til opretholdelse og videreførelse af samfundets funk-
tioner i tilfælde af ulykker og katastrofer”90. 
Samtidig er det essentielt, at der skabes et overblik over, hvordan 
de forskellige sektorer er gensidigt afhængige og forbundne, hvil-
ket Forsvarsministeren understregede i sin tale på konferencen: 
“The various civil sectors and systems need their own preparedness 
structures, and we need an overview over the way the sectors de-
pend on one another”91. 

                                                 
88 Tommy Lindström, tidligere chef for Svensk Kriminalpoliti, indlæg på: Home-
land Security - Nordic Challenges 2005. 
89 ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens politik for beredskabet i Dan-
mark. Juni 2005. 
90 ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens politik for beredskabet i Dan-
mark. Juni 2005. 
91 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 
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Forsvarsministeren fremhævede endvidere, at den fornødne intero-
perabilitet ikke kan frembringes alene ved, at vi udvikler teknologi-
er, der tillader kommunikation, dataudveksling og erfaringsopsam-
ling på tværs af sektorer. Eksistensen af disse teknologier alene vil 
ikke være tilstrækkeligt til, at den fornødne samarbejdskultur op-
øves, og at de nødvendige processer og procedurer etableres: “It is, 
however, important to bear in mind, that the problem of interope-
rability is much more than a technological issue. It has also some-
thing to do with political will, resource allocation etc.92”. 
 
Forsvarsministeren konkluderer, at det kræver politisk lederskab, at 
sikre den fornødne koordinering og videnudveksling. Al erfaring 
fra ind- og udland støtter ministeren i dette synspunkt. Samarbejds-
processer inden for sikkerhedsområdet, der traditionelt er præget af 
en vis sektoriel integritet og beskyttelse af egne oplysninger, løftes 
ikke alene af, at muligheden for videndeling er til stede. Lægges 
derimod den fornødne politiske vilje bag samarbejdsintentionerne, 
kan et udstrakt samarbejde sagtens lade sig gøre, og i det tilfælde er 
det nødvendigt, at de fornødne teknologier og processer understøt-
ter samarbejdsintentionerne. 
 
Via politisk fokus kan der etableres det fornødne politiske og ad-
ministrative lederskab, der kan medføre et konstruktivt samarbejde, 
som det illustreres i figur 10. Gennem samarbejde opbygges tillid, 
og tilliden baner vej for helt nye samarbejdsmuligheder. 

                                                 
92 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 
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Det er derfor prisværdigt, at Danmark har fået en egentlig politisk 
strategi på beredskabsområdet93. Dette vil medvirke til at give om-
rådet fokus fra ledelsen i de enkelte sektorer, hvilket er absolut 
nødvendigt for at holde den nationale sikkerhed på den sektorielle 
og regionale dagsorden: ”Det er væsentligt, at de enkelte sektor-
myndigheder har en beredskabskultur, som er forankret i ledelsen, 
og som indebærer, at de uopfordret foretager disse vurderinger og 
forebygger problemerne, før de skal håndteres af indsatsberedska-
bet og andre afhjælpende beredskaber.94” 
 
Det synes endvidere fornuftigt at forpligte de allervigtigste sektorer 
ud over det rent frivillige i forlængelse af, at der allerede er taget 
initiativ til, at der følges op på, hvorvidt de sårbare områder og ind-
satsområder, som sårbarhedsudredningen identificerer, behandles 
med den fornødne seriøsitet og proaktivitet. I forbindelse med de 
årlige sårbarhedsudredninger kunne man således opstille nogle 
standarder for, hvorledes disse sektorer skal afrapportere om sår-
barhed og modtræk på området. 

                                                 
93 ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens politik for beredskabet i Dan-
mark. Juni 2005. 
94 ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens politik for beredskabet i Dan-
mark. Juni 2005. 

”Det er væsentligt, at de enkelte sektormyndig-
heder har en beredskabskultur, som er forankret 
i ledelsen, og som indebærer, at de uopfordret 
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problemerne, før de skal håndteres af indsats-
beredskabet og andre afhjælpende beredska-
ber”. 
 

Regeringens beredskabspolitik

Figur 10: Politisk fokus og lederskab som redskab til tillidsfuldt samarbej-
de 
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Standarder kan udarbejdes i et samarbejde mellem aktørerne på 
sektorområdet og sikkerhedsmyndighederne. Dette ville være en 
god mellemvej mellem et nødvendigt centralt overblik og sektor-
ansvaret. Det samme gør sig gældende for det regionale bered-
skabsansvar, hvor det synes yderst fornuftigt at forfølge kravet om 
dimensioneret beredskab – det vil sige at beredskabet skal afspejle, 
hvis der fx findes farlige fabrikker eller trafikknudepunkter i områ-
det95. 
 
Vi opfordrer samtidig til, at der afholdes årlige konferencer og 
etableres faglige fora, hvor forskellige sektorer og niveauer kan de-
le hinandens erfaringer ud over de faglige fora, der allerede er etab-
leret på sektorområderne. Særligt kan der drages nytte af at etablere 
tværfaglige og tværsektorielle fora, hvor de mere overordnede 
spørgsmål og prioriteringer kan drøftes. Det centrale er, at best 
practices på sikkerhedsområdet deles på tværs af faggrupper. 
 
I Danmark har vi set flere tiltag i retning af mere samarbejde – bl.a. 
Politiets Efterretningstjenestes kontaktgrupper for kontraterrorisme: 
“I efteråret 2003 tog Politiets Efterretningstjeneste initiativ til at 
etablere Kontaktgruppen for Kontraterrorisme96. Formålet med 
gruppen er at skabe et udvidet og mere formaliseret samarbejde 
mellem myndighederne. Kontaktgruppen skal fungere som supple-
ment til allerede etablerede bilaterale samarbejdsaftaler. Det er 
hensigten, at gruppen skal inddrages i efterretningstjenestens ar-
bejde med at udarbejde både generelle og konkrete trusselsvurde-
ringer og risikoanalyser”97. 
 
Det er intentionen, at Kontaktgruppen for Kontraterrorisme (of-
fentlig sektor) i 2004 skal suppleres med en Kontaktgruppe for 
Kontraterrorisme (privat sektor), der specifikt skal rette sig mod 
den private sektor. Disse samarbejdsfora vil desuden også danne 
basis for væsentlige bilaterale samarbejdsaftaler parterne imellem 
til gavn for den samlede koordinerede indsats mod terrorisme i 
Danmark”98. 

                                                 
95 ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens politik for beredskabet i Dan-
mark. Juni 2005. 
96 Gruppen består af: Forsvarets Efterretningstjeneste, Søfartsstyrelsen, Bered-
skabsstyrelsen, Forsvarskommandoen, IT- og Telestyrelsen, Banestyrelsen, 
Kystdirektoratet, Rigspolitiet, Udlændingeafd, Rigspolitiet, Afd. A, Center for 
Biologisk Beredskab, Statens Serum Institut, Energistyrelsen, Sundhedsstyrel-
sen, Udlændingestyrelsen, Fødevaredirektoratet, Statens Luftfartsvæsen, Vej-
direktoratet, Finanstilsynet, Faroese Maritime Authority, Statens Institut for Strå-
lehygiejne 
97 Politiets Efterretningstjeneste: "Kontaktgruppen for Kontraterrorisme".  
98 Politiets Efterretningstjeneste: "Kontaktgruppen for Kontraterrorisme".  
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Etableringen af kontaktgrupperne er et stort skridt i den rigtige ret-
ning, der bør bakkes op fra politisk hold. I kontaktgrupperne er den 
holistiske tilgang til national sikkerhed netop indlejret, idet både 
den private og den offentlige sektor tiltænkes en rolle, samtidig 
med, at den offentlige gruppe skaber et forum for erfaringsudveks-
ling de offentlige myndigheder imellem. 
 
Også sårbarhedsudredningen peger på en række områder, hvor øget 
koordinering kunne bidrage konstruktivt til arbejdet med national 
sikkerhed. Bl.a. foreslås det, at der etableres en standardmodel for 
risikovurdering, der kan tjene som et tværsektorielt redskab i trus-
sels- og sårbarhedsvurderingen: ”(sårbarheds)udredningen (fore-
slår) igangsat 33 konkrete initiativer. Disse spænder lige fra iværk-
sættelse af yderligere analysearbejde med sigte på løbende at til-
passe det samlede krisestyringssystem til aktuelle trusler og risici, 
til udarbejdelse af en (standard-)model for risiko- og sårbarheds-
vurderinger, som kan bruges ved myndighedernes beredskabsplan-
lægning”99. En sådan standardiseret model vil gøre det lettere for 
de enkelte sektorer at skabe sig et overblik over deres eget område. 
I aggregeret form vil modellen kunne belyse interdependens som 
de snitflader af kritikalitet, der findes sektorerne imellem. 

                                                 
99 Lykke Friis: "Terror i Danmark – den danske regerings svar på den nye terror-
trussel". 
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Figur 11: Nye krav til myndighedernes roller i det nationale sikker-
hedsarbejde 
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Den interorganisatoriske dialog er vigtig, da den stigende komplek-
sitet i trusselsbilledet kræver en tilsvarende mange-facetteret til-
gang til arbejdet med homeland security. Vi har forsøgt at opsum-
mere udviklingstendenserne i figur 11. 
 
I virkeligheden kan udviklingen sammenlignes med den generelle 
udvikling i vidensamfundet, hvor informationsmængden er hastigt 
stigende, og hvor alene organisering, kategorisering og systema-
tisering af viden udgør et ressourcekrævende arbejde i sig selv. Den 
brede vifte af myndigheder, virksomheder, organisationer m.v., der 
arbejder med områder med relevans for den nationale sikkerhed, 
genererer eller opsamler hver for sig store mængder information. 
Ofte vil en ganske lille del af denne være af sikkerhedsmæssigt re-
levant karakter. 
 
Men det er netop disse små brudstykker af information om eksem-
pelvis suspekte personer, handlinger eller udviklinger, der i aggre-
geret form – analyseret som en brik i det samlede informations-
billede – kan give sikkerhedsmyndighederne det fornødne overblik: 
“If we look at our modern society, we can see that there are many 
organizations and authorities that have information and knowledge 
about events and occurrences that could have developed into a 
dangerous situation. In different ways the same units have experi-
enced subjects that could be involved in major crimes or in plan-
ning and participating in anti-social actions; subjects that consti-
tute a real public danger. It is of vital interest that all these units 
work together to improve the community protection – the protec-
tion of the homeland security structure.”100. 
 
Tilrettelæggelsen af arbejdet med homeland security er følgelig i 
høj grad et spørgsmål om opsamling, filtrering og koordinering af 
viden. Det er det samlede overblik over mistænksomme udviklings-
tendenser i samfundets mange forskelligartede sektorer, der kan fø-
re til afsløringen af kriminelle eller terroraktiviteter. 

                                                 
100 Tommy Lindström, tidligere chef for Svensk Kriminalpoliti, indlæg på: Ho-
meland Security - Nordic Challenges 2005. 
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Som tidligere nævnt påhviler det overordnede ansvar for den natio-
nale sikkerhed de relevante sikkerhedsmyndigheder. Det er imidler-
tid centralt, at disse samarbejder med alle relevante sektorer, bl.a. 
for som nævnt at generere det nødvendige totalbillede af sikker-
hedsmæssige udviklingstendenser: ”Regeringen vil fortsætte sin 
indsats for at beskytte det danske samfund. Dette er først og frem-
mest PET's opgave, og regeringen har derfor styrket efterretnings-
indsatsen betydeligt efter 11. september 2001 og har netop besluttet 
at afsætte yderligere midler, der gør det muligt at øge PET's over-
vågnings-, efterforsknings- og analysekapacitet. En effektiv indsats 
mod terrorisme kræver imidlertid, at alle bidrager inden for de om-
råder, hvor de har en særlig kompetence. Det er derfor vigtigt, at 
de terrorismeforebyggende aktiviteter udbredes til hele samfundet, 
bl.a. gennem en fortsat udvikling af samarbejdet mellem fx PET, 
relevante myndigheder, organisationer og erhvervslivet”101. 
 
Ovenstående politiske udmelding illustrerer, at man fra politisk 
hold har forståelse for denne problemstilling. Indtil videre synes 
processen imidlertid at være drevet forholdsvis decentralt. Konfe-
rencen understregede vigtigheden af samarbejde på tværs af sekto-
rer, hvorfor et ønske om øget politisk lederskab på netop dette om-
råde må viderebringes fra konferencen. 
 
 

8.2.4 Beredskabet, når uheldet er ude 

Sårbarhedsudredningen opererer med en ambition om, at det dan-
ske beredskab skal: ”… bygge på et samarbejde mellem myndig-
heder m.fl. på alle niveauer med henblik på fleksibelt at sikre den 
bedst mulige udnyttelse af alle ressourcer for at sikre befolkningen, 
ejendom og miljøet samt opretholde og videreføre samfundets funk-
tioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlin-
ger”102. I dette afsnit belyses, i hvor høj grad det nuværende bered-
skab imødekommer disse ambitioner. 
 
Lige meget hvor sammenhængende, samarbejdende og proaktivt vi 
tilgår arbejdet med homeland security, kan samfundet selvsagt ikke 
garderes 100% mod skadelige hændelser. Som supplement til de 
præventive elementer af arbejdet med homeland security, må der 
derfor ligeledes fokuseres på beredskabet, hvis eller når uheldet er 
ude. 
 

                                                 
101 Per Stig Møller, Udenrigsminister (K), Lene Espersen, Justitsminister (K) og 
Søren Gade, Forsvarsminister (V): ”Hvordan bekæmper vi terror?”. 
102 Sårbarhedsudredningen 2004, side 104. 

”En effektiv indsats mod terrorisme kræver 
imidlertid, at alle bidrager inden for de områ-
der, hvor de har en særlig kompetence. Det er 
derfor vigtigt, at de terrorismeforebyggende 
aktiviteter udbredes til hele samfundet”. 
 

Forsvars-, Udenrigs- og Justitsministeren
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På samme måde som det præventive arbejde i Danmark opererer 
med en decentral struktur, er også beredskabet organiseret sekto-
rielt og decentralt: ”På det konkrete plan er den danske tilgang til 
et eventuelt terrorangreb i vidt omfang decentral. Det betyder, at 
de enkelte ’sårbare’ institutioner (forsynings-, infrastruktur-, 
kommunikationsvirksomheder, hospitaler etc.) selv er ansvarlige 
for at opbygge et terrorberedskab og i princippet for at kunne 
håndtere en krisesituation”103. En udmærket oversigt over 
kriseberedskabet er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen104. 
 
De problemstillinger, der gør sig gældende for så vidt angår det 
præventive arbejde, gør sig ligeledes gældende i forhold til bered-
skabsindsatsen. Mens der kan nævnes en række styrker og fordele 
ved ”den danske model” for en decentral organisering af den of-
fentlige sektor, kan der opstå problemer i forhold til at skabe et 
helhedsbillede, opnå de nødvendige synergieffekter og forestå den 
nødvendige koordinering. 
 
Som tidligere nævnt opererer man i en række lande og sammen-
hænge med scenarier, hvor mange sektorer, myndigheder og tekno-
logier angribes simultant. I disse tilfælde vil der være et stort behov 
for en stærk, koordineret indsats. Denne indsats kan udmærket fin-
de sted i en decentral struktur, men det kræver en organisation af 
beredskabsindsatsen, der er gearet til alle tænkelige typer angreb og 
ulykker. Allerede ved ”traditionelle” ulykker som fx fyrværkeri-
katastrofen ved Seest peges der på vigtigheden af rettidig og veltil-
rettelagt kommunikation og koordinering. I ulykker og angreb af 
mere kompleks karakter øges dette behov eksponentielt med antal-
let af berørte myndigheder, sektorer og teknologier. 
 
Sårbarhedsudredningen konkluderer, at beredskabet i Danmark er 
velfungerende, men at netop indsatser af høj kompleksitet og stort 
omfang – qua deres krav til en veldefineret og stramt koordineret 
operationel indsats – kan presse det danske beredskab: ”Danmark 
har i dag et velfungerende beredskab og en velfungerende krise-
styringsorganisation. Den operative indsats har ved store og kom-
plekse hændelser i det store og hele været tilfredsstillende. Erfa-
ringer i Danmark med større hændelser har vist, at der kan være 
svagheder ved samfundets nuværende evne til at håndtere komplek-
se og sjældnere forekommende ulykker og katastrofer, der kræver 
medvirken fra flere forskellige organisatoriske enheder på forskel-
lige niveauer og fra forskellige ressortområder og sektorer.  

                                                 
103 Lykke Friis: "Terror i Danmark – den danske regerings svar på den nye terror-
trussel". 
104 Helhedsorienteret beredskabsarbejde. Information, inspiration og praktik. Si-
de 6. 

”Danmark har i dag et velfungerende beredskab
og en velfungerende krisestyringsorganisation”. 
 

Sårbarhedsudredningen
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For så vidt angår koordination og ledelse af indsatsberedskabet på 
skadestedet kan der peges på, at det i særlig grad er samarbejdet 
og koordinationen mellem en række forskellige organisationer og 
myndigheder ved større hændelser, som kan være en svaghed i det 
eksisterende operative system”105. 
 
Som der blev peget på under konferencen – og som en logisk følge 
af den stigende interdependens i samfundet – er det centralt, at be-
redskabet kan håndtere de meget komplekse indsatser. Det er her, 
den decentrale organisering af beredskabet skal stå sin prøve. Poli-
tiet, som normalt forestår den operationelle koordinering af bered-
skabsindsatsen, bør opøve de fornødne kompetencer og metoder til 
kompleks krisehåndtering. Herudover bør den holistiske tilgang til 
national sikkerhed – her beredskab – som tidligere nævnt tænkes 
ind på tværs af sektorer, hvilket i en decentral, sektoriel ansvars-
model kræver en ekstra fokuseret indsats: ”Sårbarhedsudredningen 
konkluderer, at Danmark har et velfungerende beredskab, men in-
deholder samtidig forslag til konkrete forbedringer. Målet er et ro-
bust samfund. Det kræver et sammenhængende og opdateret bered-
skab inden for alle sektorer. Det kræver også, at vi kan yde en ef-
fektiv redningsindsats. Hermed kan vi mindske konsekvenserne af 
et terrorangreb og gøre terrormål mindre attraktive. Men vi må 
være forberedte på, at katastrofen også kan ramme os, og at den 
kan være så kompleks og omfattende, at den presser vores normale 
beredskab i bund”106. 
 
Spørgsmålet er således, om vi kan ruste den decentrale model for 
krisehåndtering, til at kunne virke operationelt i forhold til worst 
case-scenarier: “Fra visse sider, bl.a. fra danske forskere i inter-
national terrorisme, har der været rejst kritik af den decentrale 
model. Der har været stillet spørgsmål ved, hvorvidt det danske 
terrorberedskab nu er tilstrækkeligt, og om der ikke burde være en 
højere grad af central koordinering, måske ligefrem en dansk pen-
dant til det amerikanske ’Homeland Security’”107. Som det fremgår 
af ovenstående, er spørgsmålet, om dette kræver etableringen af en 
selvstændig myndighed, eller om den fornødne koordinering kan 
tænkes ind i de nuværende rammer. 
 
Danmark har som bekendt – i modsætning til mange af de lande vi 
normalt sammenligner os med – ikke etableret en selvstændig en-
hed med tværsektorielt sikkerhedsansvar. 

                                                 
105 Sårbarhedsudredningen 2004, side 282. 
106 Per Stig Møller, Udenrigsminister (K), Lene Espersen, Justitsminister (K) og 
Søren Gade, Forsvarsminister (V): ”Hvordan bekæmper vi terror?”. 
107 Lykke Friis: "Terror i Danmark – den danske regerings svar på den nye terror-
trussel". 

”Fra visse sider, bl.a. fra danske forskere i 
international terrorisme, har der været rejst 
kritik af den decentrale model. Der har været 
stillet spørgsmål ved, hvorvidt det danske ter-
rorberedskab nu er tilstrækkeligt”. 
 

EU-ekspert Lykke Friis
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Der ligger både politiske prioriteringer og en politisk og admini-
strativ tradition bag denne disposition. De problematikker, som den 
decentrale organisering afføder, er omvendt kendt af politikere og 
beslutningstagere i den offentlige administration, som det bl.a. 
fremgik af forsvarsministerens tale på konferencen: ”One of the 
other central recommendations in the vulnerability assessment 
from January 2004 is that the cross-sector coordination needs to 
be better. This we’ve tried to accomplish by creating various fo-
rums. Firstly, we’ve set up a national coordinating forum, where 
all the central authorities will meet and coordinate the operative 
response to a given crisis or catastrophe. 
 
Secondly, we’ve created a number of sector forums, where associ-
ated authorities and actors meet to be informed and inform each 
other on matters regarding preparedness and resilience. 
 
Thirdly, I will mention that we’ve gathered both the civil emer-
gency management and the military defence under one ministry – 
the ministry of Defence. This is meant to create more coordination 
and synergy. The transfer happened about a year ago, and the pre-
liminary results are good. With regard to both operative and stra-
tegic cooperation we’ve seen a positive development”108. 
 
Disse tiltag søger at imødekomme den decentrale models proble-
matikker. Det er af central betydning, at der løbende følges op på, 
hvorvidt tiltagene gør en forskel – og vigtigere, hvorvidt tiltagene 
gør den fornødne forskel. Denne afprøvning bør fortsat ske ved 
egentlige øvelser, hvor de operationelle kapaciteter og strukturer 
efterprøves, hvilket også er en målsætning i Forsvarsministeri-
ets/Beredskabsstyrelsens strategi til opfølgning på sårbarheds-
udredningen109. Et vigtigt skridt på vejen er etableringen af et 
sammenhængende beredskabsplanlægningssystem, hvilket pågår i 
regi af Beredskabsstyrelsen110. Det er imidlertid af central betyd-
ning, at beredskab i denne sammenhæng tænkes ind i en bred kon-
tekst, hvor både civilsamfund og kritisk infrastruktur indgår.  

                                                 
108 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 
109 Notat om opfølgning på National Sårbarhedsudredning, side 9. 
110 Notat om opfølgning på National Sårbarhedsudredning, side 6. 
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Det centrale er her, at øvelserne simulerer hændelser af den for-
nødne kompleksitet og omfang. De operationelle øvelser bør følges 
op af løbende analyser a la sårbarhedsudredningen, der kan belyse 
det overordnede organisatoriske set-up og meget gerne komme med 
forslag til bedringer. Det samlede analysearbejde bør også omfatte 
særanalyser af udvalgte sektorer og/eller eksempler på interdepen-
dens med særlig samfundsmæssig kritikalitet. En sådan særanalyse 
kunne fx være ”sårbarheder og den danske strømforsyning og be-
tydningen for andre sektorer”, hvor der for alvor gås i detaljer med, 
hvilke installationer og infrastrukturer, der er bærende for den dan-
ske strømforsyning, og hvor eventuelle sårbarheder findes og bør 
beskyttes. Et andet eksempel kunne være ”Kompromittering af per-
sonfølsomme data hos private webhosting-firmaer” eller ”Kommu-
nikationsinfrastrukturens betydning for de lokale beredskabsmyn-
digheder”.  
 
 

8.3 Det internationale samarbejde 

Som tidligere nævnt spiller internationaliseringen og globaliserin-
gen af en række problemstillinger en vigtig rolle for den måde, 
hvorpå både det præventive og de reaktive beredskab organiseres, 
struktureres og koordineres. I vores analyser af den nationale sik-
kerhed i Norden, er det derfor centralt, at vi hele tiden bibeholder 
en global orienteret tilgang – både i estimeringen af trusler og sår-
barheder og i tilrettelæggelsen af beredskabet. 
 
 

8.3.1 En international dagsorden 

Flere og flere af de trusler, som det nationale sikkerhedsarbejde bør 
imødekomme, er af global karakter. De konkrete sårbarheder er en-
ten påvirket af eller en direkte konsekvens af den stigende globali-
sering. 
 
Eksempelvis giver det ikke længere nogen mening at tale om kri-
tisk infrastruktur i en isoleret dansk kontekst. De eksempler på kri-
tisk infrastruktur, som vi nævner i denne rapport, er alle dybt inte-
grerede i globale strukturer. Eksempelvis er vores elektricitetsnet 
tæt forbundet med både de nordiske og de kontinentaleuropæiske 
net, og vores transportnet – til lands, til vands og i luften – er en in-
tegreret del af den globale transportindustri. På samme måde er 
Nordens tele- og datakommunikationsnetværk forbundet med ud-
landet via diverse centraler, backbones og webservere. 
 
Endelig kan den globale varetransport nævnes, der som korridor for 
verdenshandelen kanaliserer ufattelige mængder af produkter til og 
fra alle verdenshjørner. 
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Hertil kommer de trusler mod den nationale sikkerhed, der også er 
af global karakter. Som tidligere nævnt, har eksempelvis afslutnin-
gen på den kolde krig og den tiltagende internationale terrorisme 
skabt et helt nyt trusselsbillede. 
 ”…it is a fact that many risks and threats are today international 
in nature. The amount and speed of global internet exchange and 
the amount of physical transportation of goods, services and peo-
ple exemplify, why for instance the break-out of illnesses, the 
transportation of oil or the spreading of cyber viruses are interna-
tional safety problems – rather than national or regional ones. 
With regard to security threats, it is likewise a fact that they are in-
ternational. Terrorism is for instance a general threat to the west-
ern world – and to the public’s feeling of security all over the 
world ”111. 
 
Som nævnt i ovenstående medfører globaliseringen og internation-
aliseringen ikke bare et nyt trusselsbillede for så vidt angår inten-
derede trusler – også ikke intenderede trusler har ændret karakter 
som følge af globaliseringen. I ovennævnte udtalelse på konferen-
cen nævner forsvarsministeren udbrud af sygdomme og forure-
ningsulykker som eksempler. Begge eksempler er hverken tænkte 
eller urealistiske – den sydøstasiatiske fugleinfluenza og de mange 
ulykker med olieudslip er eksempler herpå. En række af de mest 
presserende og realistiske grænseoverskridende trusler mod Dan-
mark er opsummeret i figur 12. 

                                                 
111 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 
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Figur 12: Grænseoverskridende trusler mod den nationale sikkerhed 
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I takt med, at flere og flere problemstillinger bliver internationale, 
stilles der nye krav til, hvordan sårbarhed estimeres, samt til hvor-
dan vi tilgår problemerne. 
 
Når vi fx estimerer sårbarhed af en given infrastruktur – eksempel-
vis elektricitetsnettet eller kritiske webserviceydelser – må vi ud-
brede analysen til at indbefatte, hvordan hændelser i udlandet kan 
påvirke den kritiske danske infrastruktur. Den kritiske danske in-
frastruktur skal altså ses som en integreret del af et større hele. 
 
På samme måde må potentielle hændelser i udlandet indregnes i 
estimeringen af det danske trusselsbillede. Hvordan vil forurenings-
ulykker eller terrorangreb i Danmarks umiddelbare nærhed eller 
nedbrud i interdependent international infrastruktur kunne påvirke 
det danske samfund? 
 
Igen er det nødvendigt med en holistisk tilgang, hvor scenarierne 
udbredes, så sammenfaldet af multiple og parallelle hændelser tæn-
kes ind i det præventive og reaktive beredskab. 
 
 

8.3.2 De internationale aktører 

En del af arbejdet med de internationale problemstillinger bør fore-
gå i internationalt regi – enten som mellemstatsligt samarbejde eller 
i det formaliserede internationale samarbejde, som Danmark allere-
de indgår i. Her kan bl.a. nævnes EU, NATO, FN, Europol, Inter-
pol, Eurojust m.v. Hertil kommer den store mængde af sektorielt 
samarbejde, internationale fora, netværk, internationale branche-
organisationer m.v. Der foregår selvsagt i forvejen samarbejde i 
disse konstellationer. 
 
Dette samarbejdes imødekommelse af en række af de internationalt 
funderede problemstillinger indvirker selvsagt på prioriteringen af 
den rent nationale indsats. Globaliseringens udfordringer til den na-
tionale sikkerhed håndteres uden tvivl bedst i internationale fora. 
Derfor bør Danmark også være en stærk proponent for internatio-
nalt samarbejde i forhold til sikkerhedsproblematikker. Et af tilta-
gene er den fælleseuropæiske antiterrorindsats: ”Vi må forhindre 
terrorister i at rejse ind i EU, og vi må sørge for, at de, der rejser 
ind, ikke får ro til at organisere sig og til at planlægge deres næste 
angreb. EU-landene må med andre ord ikke fungere som fristeder 
for terrorister. Det kan vi kun sikre ved, at terrorhandlinger er 
strafbare i alle lande i EU, og at politi og efterretningstjenester 
samarbejder om forebyggelse og strafforfølgning af terrorisme”112. 

                                                 
112 Per Stig Møller, Udenrigsminister (K), Lene Espersen, Justitsminister (K) og 
Søren Gade, Forsvarsminister (V): ”Hvordan bekæmper vi terror?”. 

”Vi må forhindre terrorister i at rejse ind i EU, 
og vi må sørge for, at de, der rejser ind, ikke får 
ro til at organisere sig og til at planlægge deres 
næste angreb”. 
 

Udenrigs-, Forsvars- og Justitsministeren
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Som det fremgår af citatet er der flere ”ben” i EU’s antiterror-
arbejde – både sikringen af de ydre grænser for at forhindre terror-
isters adgang til de europæiske lande samt et effektivt politi- og ef-
terretningsmæssigt samarbejde, der kan sikre en konsistent og ef-
fektiv antiterrorindsats på europæisk grund. 
 
På samme måde spiller det helt globale samarbejde – nemlig i FN-
regi – en vigtig rolle eksempelvis i forhold til at bremse de interna-
tionale pengestrømme, der finansierer terroraktiviteter: ”FN er 
rammen for den globale indsats mod terrorisme. Den er grundlaget 
for, at Danmark kan anvende de nødvendige midler mod konkrete 
trusler fra terrorudøvere. Det gælder diplomati, udviklingsbistand, 
politiindsats, efterretning og strafforfølgning eller i yderste tilfælde 
militære midler. De næste store internationale opgaver ligger lige 
om hjørnet”113. 
 
Også den supranationale indsats for den globale gennemførelse af 
antiterrorlovgivning bør vægtes højt i FN-arbejdet. Danmarks med-
lemskab (og formandskab i maj) af FN’s Sikkerhedsråd er en ud-
mærket platform for at sætte internationale spørgsmål vedrørende 
homeland security på dagsordenen. Dagsordenen kan imidlertid 
med fordel udvides fra udelukkende at fokusere på terrorisme til 
også at beskæftige sig med internationale sårbarhedsproblemstillin-
ger samt interdependens mellem globale kritiske infrastrukturer. I 
forlængelse af ovenstående politiske udmelding om FN’s vigtighed 
bør den holistiske tilgang til medlemsnationernes sikkerhed også 
ligge til grund for FN’s arbejde, hvilket Danmark bør arbejde for. 
 
Ud over EU og FN spiller en række andre globale fora og organisa-
tioner – herunder NATO’s Senior Civil Emergency Planning 
Committee, SCEPC) – en vigtig rolle i forhold til erfaringsudveks-
ling, international koordinering, standardisering af nødvendige sik-
kerhedsprocedurer og afdækning af kritisk interdependens. 
 
Danmark bør fortsat have fokus på værdien af disse former for 
samarbejde og forsøge at påvirke indholdet af det respektive sam-
arbejde til fordel for den holistiske sikkerhedstænkning. Et konkret 
tiltag kunne være at afdække, hvilke fora der med fordel kunne in-
tensivere den gensidige kommunikation på grund af interdepen-
dens. 
 

                                                 
113 Per Stig Møller, Udenrigsminister (K), Lene Espersen, Justitsminister (K) og 
Søren Gade, Forsvarsminister (V): ”Hvordan bekæmper vi terror?”. 

”… more than anything, the European intelli-
gence community suffers from attitudes inherited
from the Cold War”. 
 

Dr. Björn Müller-Wille
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8.3.3 Behovet for en ny international mentalitet 

Al erfaring viser, at den største hindring for et givtigt internationalt 
samarbejde og en konstruktiv udveksling af information, der er af 
værdi for flere parter, er en mentalitet, der stadig er nationalt orien-
teret: “Most recommendations tend to focus on tangible institutio-
nal alterations and investments in technology. Especially in the lat-
ter area, shortfalls can easily be identified and ‘wish lists’ drawn 
up. However, more than anything, the European intelligence com-
munity suffers from attitudes inherited from the Cold War”114. 
 
Citatet illustrerer en central problemstilling – nemlig at hverken 
teknologiske tiltag eller oprettelse af nye institutioner gør det alene. 
Faktisk gør de det overhovedet ikke. Medmindre de relevante par-
ter opprioriterer samarbejdet, tilægger det værdi og tilgår det med 
en generel interesse i at videndele og erfaringsudveksle, vil sådanne 
former for samarbejde ikke udvikles positivt. 
 
Problemet kendes ikke kun fra sikkerhedsområdet. Alt internatio-
nalt samarbejde skal bæres af en vilje hos aktørerne for at bibringe 
dem de tiltænkte gevinster. Inden for sikkerhedsområdet er denne 
problematik særlig udtalt, da national sikkerhed, som tidligere 
nævnt, traditionelt har været et rent nationalt anliggende. 
 
Særligt centrale institutioner i denne sammenhæng er de nationale 
efterretningstjenester. Efterretningstjenesterne spiller ikke blot en 
specielt vigtig rolle i arbejdet med national sikkerhed – det er også 
de institutioner, der har det største potentielle udbytte af et interna-
tionalt samarbejde. Traditionelt har efterretningstjenesterne holdt 
kortene særdeles tæt til kroppen – og med god grund. Med det ænd-
rede trusselsbillede og skiftet fra nationale militære trusler til nye 
aktørtyper som fx terrorgrupper, er informationsudveksling blevet 
et centralt middel i kampen mod terrorisme og international krimi-
nalitet. 
 
Dette skift kræver imidlertid en ændret mentalitet – et holdnings-
skift – hos efterretningstjenesterne, der bør betragte summen af et 
effektivt og omfattende internationalt samarbejde som større end 
enkeltdelene: “Some habits that need to be changed are the over 
classification and the resentment against sharing secrets. While it 
may have made sense during the cold war to put larger efforts into 
protecting intelligence than into its production, the new security 
situation requires the opposite. 

                                                 
114 Dr. Björn Müller-Wille, Senior Lecturer in the Department of Defence and In-
ternational Affairs at the Royal Military Academy Sandhurst: "Rethinking Euro-
pean intelligence cooperation". 

”In a time when we do not know where the 
threat comes from, it is more dangerous to 
conceal and preserve the ‘white spots’ on our 
‘threat map’ than to reveal them to associates 
that may help us to fill the gaps”. 
 

Dr. Björn Müller-Wille
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The main challenge of today is not to prevent the adversary from 
finding out what we already know about him. Our main difficulty is 
to identify who he is in the first place. In this context, sharing of in-
formation is no longer a convenience but a necessity”115. Hvor ef-
terretningstjenesterne før i tiden kunne vælge at dele information, 
når de bedømte, at det kunne gavne deres sag, er samarbejde og de-
ling af information i dag, som det fremgår af citatet, en absolut 
nødvendighed, for at imødegå de udfordringer som globalisering og 
international interdependens byder på. 
 
Kravet til en ny mentalitet på dette område bunder i høj grad i skif-
tet fra nationale trusler til trusler fra fragmenterede, uberegnelige 
og internationale aktørgrupper. Der er følgelig sket et skift fra et 
statisk trusselsbillede, hvor de nationale efterretningstjenester kun-
ne koncentrere deres indsats om nogle få, veldefinerede trusler og 
scenarier til et dynamisk trusselsbillede, hvor værdien ikke længere 
ligger i at hemmeligholde information over for tredjepart og til en 
vis udstrækning sågar over for fjenden. 
 
Værdifuld information er i stedet en konstant afdækning af det in-
ternationale trusselsbillede. Da truslerne ikke retter sig mod bundne 
mål, og aktørerne samtidig opererer internationalt, kan intet lands 
efterretningstjeneste nemlig føle sig sikker – endsige kvalificeret 
estimere trusselsbilledet på egen hånd: “The exposure of our intel-
ligence requirements to partners has become equally indispen-
sable. In a time when we do not know where the threat comes from, 
it is more dangerous to conceal and preserve the ‘white spots’ on 
our ‘threat map’ than to reveal them to associates that may help us 
to fill the gaps.116” 
 
Danmarks efterretningstjenester bør følgelig i endnu højere grad 
orientere sig internationalt og støtte konstruktive former for samar-
bejde med ligesindede efterretningstjenester. En række processer er 
allerede etableret. Der bør imidlertid været øget fokus på at udbyg-
ge de multilaterale – eksempelvis EU-baserede – samarbejdskon-
stellationer. Dette kræver lederskab i såvel de relevante sikkerheds-
myndigheder som fra politisk hold. 

                                                 
115 Dr. Björn Müller-Wille, Senior Lecturer in the Department of Defence and In-
ternational Affairs at the Royal Military Academy Sandhurst: "Rethinking Euro-
pean intelligence cooperation". 
116 Dr. Björn Müller-Wille, Senior Lecturer in the Department of Defence and In-
ternational Affairs at the Royal Military Academy Sandhurst: "Rethinking Euro-
pean intelligence cooperation". 
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På det reaktive niveau bør der fortsat være fokus på udbyttet ved 
internationalt samarbejde. Særligt bør samarbejdet blandt ligesin-
dede nationer med særlig geografisk nærhed vægtes højt. Et ek-
sempel på et sådant samarbejde kan være Beredskabsstyrelsens 
samarbejde med de øvrige nordiske lande om fact-finding-
missioner – som eksempelvis i forbindelse med strømudfaldet i On-
tarion/USA i august 2003117. I det nævnte eksempel styrkedes den 
fællesnordiske tilgang til et givet problem, og der blev trukket på 
praktiske, udenlandske erfaringer og hændelser.  
  
 

8.3.4 Udfordringer for det internationale samarbejde 

Netop den tøvende udvikling i forhold til eksempelvis EU’s sikker-
hedssamarbejde er et problem, der også har politisk bevågenhed: 
”EU har allerede vedtaget mange af de nødvendige regler, men det 
går stadig for langsomt med at få dem gennemført i praksis. For-
sinkelsen skader terrorbekæmpelsen og gavner terroristerne”118. 
Der er som nævnt et stort behov for et intensiveret europæisk sam-
arbejde. Som vi også har nævnt, eksisterer der allerede forskelligt 
samarbejde, men det savner i de fleste tilfælde den fornødne insti-
tutionaliserede karakter, der kan sikre tillidsopbygning og formali-
seret informationsudveksling. 
 
Netop tillid er selvfølgelig helt centralt i efterretningstjenesternes 
arbejde. Derfor er en institutionalisering af samarbejdet mellem li-
gesindede efterretningstjenester af fundamental betydning – i for-
hold til de løbende trusselsvurderinger er især et intensiveret for-
melt samarbejde mellem de europæiske efterretningstjenester ønsk-
værdigt: ”Trust is the key to building extra-national intelligence 
capabilities between sovereign states in Europe. The most realistic 
method of European intelligence cooperation today is to build upon 
national foundations in existing bilateral relationships, and within 
international organisations such as NATO and the EU, rather than 
necessarily building an “independent” supranational intelligence 
capability in the EU”119. 

                                                 
117 Notat om opfølgning på National Sårbarhedsudredning, side 4. 
118 Per Stig Møller, Udenrigsminister (K), Lene Espersen, Justitsminister (K) og 
Søren Gade, Forsvarsminister (V): ”Hvordan bekæmper vi terror?”. 
119 Dr. Neil Winn, Senior Lecturer in European Studies, University of Leeds: 
"Between Prevention and Pre-emption: The Future of European Intelligence Co-
operation". 
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Som det fremgår af citatet, er det ikke realistisk at forestille sig, at 
samarbejdet vil afføde en egentlig supranational efterretningstjene-
ste. Dette vil ikke tjene sit formål, og de enkelte nationalstater bør 
herudover kunne tilrettelægge deres arbejde med en vis national in-
tegritet. Samarbejdet bør i stedet materialiseres som en udbygning 
af de eksisterende EU-relationer og de øvrige internationale fora, 
hvor den fornødne sikkerhedsmæssige samhørighed er til stede tje-
nesterne imellem. 
 
Et mentalitetsskift er en forudsætning for et øget samarbejde mel-
lem efterretningstjenesterne. Som tidligere nævnt er national sik-
kerhed et yderst følsomt emne, der traditionelt set har været et su-
verænt nationalt anliggende. Derfor kræver det politisk og admini-
strativt lederskab at implementere det mentalitetsskift, der skal lig-
ge til grund for et intensiveret samarbejde mellem sikkerhedsmyn-
dighederne, herunder efterretningstjenesterne: “The preferred 
channel for interstate intelligence cooperation for most countries is 
still bilateral. Models of intelligence collaboration are influenced 
by civilian and military attitudes to national and international se-
curity”120. 
 
Mentalitetsskiftet involverer alle niveauer af samfundet – fra politi-
kerne over de ansvarlige myndigheder til borgerne. Det bærende 
argument, som bør søges indlejret hos alle disse interessenter, er 
førnævnte konklusion om, at internationalt samarbejde ikke længe-
re er et valg, der kan træffes efter forgodtbefindende – det er selve 
forudsætningen for, at borgerne kan leve en sikker og tryg tilværel-
se.  

                                                 
120 Dr. Neil Winn, Senior Lecturer in European Studies, University of Leeds: 
"Between Prevention and Pre-emption: The Future of European Intelligence Co-
operation". 



78 Sikkerhed og sikring i Danmark  

Konkret bør der arbejdes på, at EU-samarbejdet på sikkerheds-
området udbygges. Der kan observeres en vis gradvis inerti i det 
eksisterende samarbejde, eftersom det eksisterende samarbejde af-
føder nye initiativer, når aktørerne oplever behovet for og gevinsten 
ved det internationale samarbejde. Men samarbejdet lider stadig 
under medlemsstaternes nationalt funderede tilbageholdenhed, samt 
at de eksisterende samarbejdsrammer ikke udnyttes fuldt ud: “The 
development of the EU intelligence policy has started with the 
practical activity of the EU military intelligence division, the EU 
SATCEN and SITCEN and with the activities within the third pillar 
(counterterrorism being still a very weakly co-ordinated field), but 
it needs to achieve a qualitative jump, taking into account the pre-
sent European political vagaries (e.g. Constitution ratification)”121. 
Det kvalitative spring, der omtales, repræsenterer en politisk ud-
melding om behovet for intensiveret EU-samarbejde på EU-områ-
det og lederskab i forhold til bedre udnyttelse af de eksisterende 
samarbejdsstrukturer. 
 
Hvis det internationale efterretningsarbejde med en øget integration 
mellem samfundets forskellige sektorer kobles, er potentialet åben-
lyst. Herved vil sikkerhedsmyndighederne indgå i et dynamisk, glo-
balt net, der i form og indhold matcher de internationale terroror-
ganisationer, der ligeledes netop er kendetegnet ved at være organi-
seret som et fleksibelt, dynamisk, globalt netværk, hvor nationale 
grænser på ingen måde definerer den ramme, inden for hvilken ter-
roraktiviteterne udføres: “There is no doubt that an increased coo-
peration among agencies producing different types of intelligence 
(military, foreign, criminal, security), as well as between agencies 
from various countries, is desirable and would add value. It would, 
however, be a mistake to believe that centralisation is the remedy 
for all intelligence shortfalls. While more coordination is desirable, 
the quality of intelligence products would suffer if all exchange was 
orchestrated and all assessments produced by central EU agencies. 
Rather than an institutional fix, the European intelligence commu-
nity needs to change the way in which it operates within existing 
frameworks”122. 

                                                 
121 Dr. Alessandro Politi, Independent strategic and OSINT analyst: "European 
Intelligence: The need to know". 
122 Dr. Björn Müller-Wille, Senior Lecturer in the Department of Defence and In-
ternational Affairs at the Royal Military Academy Sandhurst: "Rethinking Euro-
pean intelligence cooperation". 

”Rather than an institutional fix, the European 
intelligence community needs to change the way 
in which it operates within existing frame-
works”. 
 

Dr. Björn Müller-Wille
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Igen konkluderes det, at vi ikke skal vente på (hvis vi da overhove-
det skal søge) etableringen af flere institutioner til formålet. I stedet 
skal det eksisterende samarbejde institutionaliseres – det vil sige 
indlejres i aktørernes tankegang og indgå som det fundament, 
hvorpå sikkerhedsmyndighederne agerer. Det internationale samar-
bejde er simpelthen det middel, hvormed international terrorisme 
og kriminalitet skal bekæmpes: “In the Nordic or Scandinavian 
area we need to accomplish nation-wide police operations and par-
ticipate in an existing, penetrating European and international co-
operation (normally in Europol and Interpol) to be able to deal 
with these highly systematic, dangerous subversive attacks on the 
national safety and security of our homeland.”123 
 
Samtidig blev der også peget på, at der stadig findes en række juri-
diske og procedurelle forhindringer for et effektivt internationalt 
samarbejde. Det er centralt, at der udvises politisk lederskab i for-
hold til at fjerne forhindringer for generelt at facilitere det interna-
tionale samarbejde. 
 
For så vidt angår beredskabsarbejdet findes der i dag en række 
samarbejdskanaler, hvoraf nogle er mere eller mindre overlappen-
de. Forsvarsministeriet/Beredskabsstyrelsen er fokuseret på at ef-
fektivisere det internationale beredskabssamarbejde og en række 
initiativer pågår i forhold til en revision af området – herunder 
EU’s specialudvalg124.  
 
 

                                                 
123 Tommy Lindström, tidligere chef for Svensk Kriminalpoliti, indlæg på: Ho-
meland Security - Nordic Challenges 2005. 
124 Notat om opfølgning på National Sårbarhedsudredning, side 16. 
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9. BEHOVET FOR NYE TILGANGE 

Det nye trusselsbillede, den teknologiske udvikling, globaliseringen 
m.v. kræver, at vi på en række områder anlægger nye tilgange i vo-
res arbejde med homeland security. I det følgende opsummeres en 
række af de helt grundlæggende elementer, som arbejdet med na-
tional sikkerhed i en evigt foranderlig verden bør bero på. 
 
Arbejdet med national sikkerhed er en dynamisk proces, hvor både 
mål og midler konstant forandrer sig. Derfor bør arbejdet grund-
læggende bero på en række principper, metoder og en organisering, 
der sikrer den fornødne fleksibilitet. 
 
Den vigtigste pointe fra konferencen såvel som fra vores analyser 
er, at det er vanskeligt at langtidsplanlægge arbejdet med sikringen 
af den nationale sikkerhed på detailplan. I stedet bør man tilsikre en 
agil og proaktiv organisation, der kan imødekomme de skiftende 
udfordringer, sårbarheder og trusler. 
 
 

9.1 Information som den primære sikkerheds-
ressource 

Som tidligere nævnt var ét af de helt centrale budskaber fra konfe-
rencen behovet for samarbejdet mellem relevante sektorer, myn-
digheder og teknologier. For så vidt angår samarbejdet mellem 
mennesker – det vil sige på tværs af sektorer, myndigheder, hierar-
ki og landegrænser – er skelettet information. Det er gennem op-
samlingen, struktureringen og udvekslingen af information, at de 
nye trusler i en stadig mere digitaliseret og globaliseret verden kan 
imødekommes. 
 
Informationsudveksling kan i første omgang medvirke til at skabe 
det mest realistiske billede af sårbarheder, interdependens, trusler 
og aktører. Denne viden er nødvendig, for at kunne organisere ar-
bejdet omkring den nationale sikkerhed, arbejdets omfang, dets 
målsætninger og midler. En international og tværsektoriel udveks-
ling af efterretninger om trusler samt deres form og mål er følgelig 
det indledende skridt i retning af at udstyre sikkerhedsmyndig-
hederne med den fornødne indsigt, der muliggør en optimal alloke-
ring af de tilstedeværende ressourcer. 

Hvad kræves der? 

Nye tilgange til national 
sikkerhed 
Information er nøglen 
Netværksorganisering 
Sæt informationen fri! 
Tal sammen! 
Offentligt/privat partner-
skab 
Tillid er nøglen! 
Teknologiens rolle 
Fleksibilitet er nøglen 
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Samtidig bør også det konkrete arbejde med tilrettelæggelse af ef-
terretningsindsats og beredskab bygge på al eksisterende informa-
tion, uanset i hvilket land den pågældende information måtte være 
indsamlet. Med de nye aktørtyper inden for international kriminali-
tet og terrorisme, mister information ikke værdi ved at blive delt – 
tværtimod. Samtidig er selve karakteren af de nye trusler som tidli-
gere nævnt international, netværkspræget og løst koblet, men med 
et ikke uvæsentligt behov for koordination (og hermed informa-
tionsudveksling). En konsekvens af denne nye struktur i de (in-
ter)nationale trusler er følgelig, at kun en lignende organisering i 
forhold til informationsudveksling sikkerhedsmyndigheder og an-
dre aktører imellem udgør et effektivt modtræk. 
 
Information er altså blevet den primære sikkerhedsressource. Det 
traditionelle kapløb om egentlige militære kompetencer synes i for-
hold til de direkte trusler mod civilbefolkningen til dels at have mi-
stet sin relevans. De terrorangreb, der har dræbt og såret civil-
befolkninger på Bali, i USA, Madrid, Istanbul, London og Irak har 
været kendetegnet ved at være low-tech-angreb – det vil sige an-
greb udført med midler, hvor størrelsen af den pågældende nations 
militære slagkraft er helt igennem irrelevant. Samtidig ser vi stigen-
de trusler mod de kritiske infrastrukturer, der binder samfundet 
sammen. Her er omvendt ofte tale om high-tech-angreb. Men også 
her er traditionelle militære ressourcer irrelevante. Våbnet i be-
kæmpelsen af de fleste af disse nye eksisterende og kommende 
trusler er derimod information – både til afværgelse af simple ter-
rorangreb mod civile mål og til afværgelse af sofistikerede it-
angreb m.v. 
 
Første træk er at skabe kommunikationsstrukturer i nationalt regi, 
der kan sikre den fornødne informationsudveksling. Som tidligere 
nævnt udgør effektiv informationsudveksling mellem de mange ak-
tører, der arbejder med national sikkerhed, et grundlæggende fun-
dament i såvel det præventive som det reaktive nationale sikker-
hedsarbejde. 
 
Strukturen i informationsudvekslingen bør bygge på en netværks-
orienteret tilgang, hvor en række centre genererer information med 
deres særlige kompetencer, som efter en ”filtrering i forhold til re-
levans” gøres tilgængelig for de andre centre i netværket. Her kan 
være tale om, at informationen simpelthen gøres tilgængelig hos 
det pågældende center, så andre centre kan trække den, når de fin-
der det relevant.  
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Første trin er at skabe en tekniske platform, der understøtter alle de 
nødvendige kommunikationsflows – enten som en selvstændig 
kommunikationsstruktur eller som ”enabler” eller ”broker” mellem 
eksisterende kommunikationsstrukturer. For så vidt angår det tekni-
ske kommunikationsnetværk vil den løbende udvikling af krise-
styringsnetværket fungere som platform for de relevante myndig-
heders kommunikation125. Det er her centralt, at netværket under-
støtter den nødvendige transmissionsmængde, der må forventes at 
være kraftigt tiltagende som følge af den stigende vigtighed af GIS-
systemer126, on-site-scanning, dataudveksling m.v.. 
 
Som supplement til dette bør centre kunne presse information, som 
de skønner relevant, ud til de andre centre. Netop det enkelte cen-
ters indsigt i den/det pågældende sektor/områdes selvstændige be-
tydning og indvirken på interdependente områder kan gøre det re-
levant for centeret at skabe opmærksomhed om en given informa-
tion hos andre aktører: “When connected to the network one may 
serve as a service provider – that is to put information at the dispo-
sal of other participants, or as a service consumer, the ultimate 
user of information or other services. Even though this service ori-
entation is more flexible than the usual rigid “push technology” 
used in many military and emergency communication setups, it 
never the less creates new vulnerabilities. First and foremost, be-
cause communications networks must be accessible to all the dif-
ferent players with relations to Homeland Security”127. Forsvars-
ministeren understreger med sin udtalelse vigtigheden af, at de tek-
nologiske tiltag følges op af en mentalitetsændring. 
 
Traditionelt har militær kommunikation været gennemført hierar-
kisk og dikteret af de fastlagte militære kommandoveje. Selv om 
disse på andre områder kan være nok så nødvendige, så er det i for-
hold til arbejdet med homeland security helt essentielt, at ingen in-
formation automatisk har forrang – det er informationens kritikali-
tet, der bør definere dens vigtighed.  
 
Dette er igen en konsekvens af, at arbejdet med national sikkerhed 
har skiftet karakter fra at være et spørgsmål om angreb fra fremme-
de nationer til en trussel om uventede angreb fra aktørgrupper uden 
forankring i nationalstater, uden vante målsætninger om geografi-
ske og/eller geopolitisk ekspansion samt med civile tab og/eller kri-
tisk infrastruktur som mål for deres aktioner. Denne nye situation 
kræver således en redefinition af efterretningsarbejdets og bered-
skabets kommunikations- og informationsstrukturer. 

                                                 
125 Notat om opfølgning på National Sårbarhedsudredning, side 14. 
126 Geographic Information Systems 
127 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 

”Even though this service orientation is more 
flexible than the usual rigid “push technology” 
used in many military and emergency communi-
cation setups, it never the less creates new 
vulnerabilities”. 
 

Forsvarsminister Søren Gade



   

 
 

 Sikkerhed og sikring i Danmark 83 

I Danmark har man taget initiativ til denne form for netværks-
prægede indsatser. Indtil videre er der dog primært tale om net-
værksorganisering i beredskabsarbejdet: “Presently, we are in the 
Danish Defence working on extending the concept of “Network 
Centric Warfare” to the Danish concept of Homeland security”. 
We are also in the process of considering how to form a Homeland 
Security network of networks that includes emergency services (po-
lice, ambulance, fire fighting etc.) and military services”128. Samti-
dig er vægten lagt på teknologien som facilitator for informations-
udveksling. Som tidligere nævnt bør den teknologiske samtænk-
ning følges op af organisatoriske samarbejdstiltag og politisk såvel 
som administrativt lederskab. 
 
Ikke desto mindre udgør teknologien en helt central facilitator i ar-
bejdet med informationsudveksling. Her kan skelnes mellem tekno-
logier til udveksling af information og teknologier til udveksling af 
kommunikation. På begge områder står Norden over for udfordrin-
ger. Hvor kommunikation spiller en central rolle i beredskabs-
indsatsen, er udveksling af information vigtig både i beredskabs-
arbejdet og i den præventive indsats. 
 
For så vidt angår kommunikationsstrukturer er det essentielt, at der 
sikres interoperabilitet mellem de myndigheder, der er involveret i 
beredskabsaktioner. Dette hensyn har politisk prioritet: “When talk-
ing about networks, it is important to make sure that info-structure 
investments are not wasted. This could be done by creating and 
maintaining an architecture which identifies components and inter-
faces, and which allows us to acquire communications equipment 
that at a certain level is interoperable. To achieve this interoper-
ability Command and Communication Information Systems (CCIS) 
must be based on “plug and play” modules which can easily be in-
corporated in the architecture”129. Som forsvarsministeren frem-
hæver, er det centralt, at der udvikles en kommunikationsstruktur, 
der benytter sig af fælles standarder og ikke-proprietære løsninger. 
 
Kommunikationen mellem sikkerhedsmyndigheder er et område 
med en kritikalitet, der gør, at udviklingen og vedligeholdelsen ik-
ke må påhvile enkelte kommercielle aktører og lukkede standarder. 
Det er derfor vigtigt, at der hele tiden tænkes interoperabilitet ind i 
tilrettelæggelsen af den danske kommunikationsstruktur i forhold 
til krisehåndtering. Som det også nævnes, bør strukturen benytte 
sig af plug and play-løsninger, der løbende kan udskiftes, når om-
verdenen stiller nye krav til kommunikationen. 

                                                 
128 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 
129 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 

”… we are in the Danish Defence working on 
extending the concept of “Network Centric 
Warfare” to the Danish concept of Homeland 
security”. 
 

Forsvarsminister Søren Gade
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Forsvarsministeren slog samtidig fast, at disse åbne standarder og 
plug and play-løsninger inden for kommunikation allerede findes, 
og at det – især når kommunikationen skal være internationalt 
kompatibel – er vigtigt at benytte eksempelvis fælleseuropæiske 
standarder: 
 
“An increased cooperation with other nations must be established. 
It is in my opinion not necessary to reinvent the wheel, as other na-
tions or companies have already developed an CCIS architecture 
and other communication solutions”130. 
 
Overgangen til nye og mere netværksorienterede kommunikations- 
og informationsstrukturer og -teknologier byder imidlertid på nye 
problemstillinger. Her er især informationens fortrolighed på spil. 
Ved at anvende ikke-proprietære standarder og løsninger øges faren 
for, at fjendtligtsindede aktører forsøger at skaffe sig adgang til 
denne information. 
 
Også en intensiveret kommunikation mellem forskellige myn-
digheder frem for kommunikation internt i myndighederne samt in-
tensiveret international kommunikation medfører i sagens natur po-
tentielle lækager: “The safe transmittal of sensitive, and, in some 
cases, classified, information among a variety of parties requires 
the development and implementation of communication networks 
with adequate security”131. 
 
Som det fremgår af citatet, er der netop brug for kommunikations- 
og informationssystemer med tilstrækkelig sikkerhed. Sikkerheds-
argumentet må ikke bruges som argument for ikke at samarbejde. 
Det er åbenlyst, at de rette sikkerhedsmæssige procedurer og løs-
ninger må etableres. Fraværet af et tilstrækkeligt højt sikkerheds-
niveau vil hæmme sikkerhedsmyndighedernes lyst til at dele deres 
information med andre. 
 
Samtidig må behovet for informationsudveksling være en dybt in-
tegreret del af sikkerhedsmyndighedernes strategi i forhold til be-
kæmpelse af international kriminalitet og terrorisme. Et led i denne 
proces er at sikre, at man – på tværs af de mange fagsprog, der fin-
des på tværs af organisatoriske enheder, og de mange sprog, der ta-
les i eksempelvis Europa – taler samme sprog, når det handler om 
homeland security. 

                                                 
130 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 
131 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 
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Fra myndighed til myndighed og fra land til land har man udviklet 
egne måder at arbejde med homeland security på. Dette gælder bå-
de arbejdsprocesser, ansvarsfordeling, de juridiske rammer, fag-
termer m.v. Det er imidlertid af stor betydning, at der i Europa ud-
vikles en række standarder og et fælles rammeværk, der muliggør 
et konstruktivt samarbejde både internt i landene og mellem myn-
digheder i forskellige lande. 
 
I virkeligheden kan et sådant ”katalog” af standarder og fælles for-
ståelser sammenlignes med standarder og fælles samarbejdsproce-
durer på en række andre områder – revision, handel, varestandarder 
osv. 
 
Der kan peges på en række områder, hvor der er brug for opøvelse 
af konkrete kompetencer og standardisering af specifikke teknolo-
gier: “Since sources and methods will still remain a national pre-
rogative, three other functions can be effectively pooled and rein-
forced with common funding training and networking: … 1) Lin-
guists and interpreters. Today any intelligence service has woefully 
inadequate numbers of specialists in linguistic fields which need 
diverse skills. 2) Photointerpretation. Until now the EU SATCEN 
trains them, but it does neither network them nor ensure that this is 
a growing pool. 3) General analysis. One of the biggest failures in 
the US system has been politically induced group-thinking; this can 
be avoided with an effective horizontal networking among Euro-
pean analysts”132. 

 
Der er tale om at skabe en fælles taksonomi – et grundlag for in-
formationsudveksling, der sikrer, at den information, der bliver af-
sendt, faktisk opfattes efter hensigten. 
 
Dette kan fx kræve, at man anvender standardiseret kategorisering 
og indeksering af information. Et grundlæggende eksempel kan 
være ensartede standarder for oplysninger om eftersøgte personer, 
éns definitioner af trusselstyper osv. De grundlæggende krav til en 
effektiv struktur for kommunikation på tværs af grænser såvel som 
organisationer fremgår af figur 13. 

                                                 
132 Dr. Alessandro Politi, Independent strategic and OSINT analyst: "European 
Intelligence: the need to know". 
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Indledningsvis bør der skabes en fælles forståelse for problem-
stillingen samt dens tværgående karakter. Et eksempel på et skridt 
på vej i denne retning er Forsvarsministeriet/Beredskabsstyrelsens 
forslag om at følge op på sårbarhedsudredningens anbefaling nr. 6 
og indføre begrebet ”samfundets beredskab” fremfor totalforsva-
ret133. Herved sikres en ”sproglig fælles front”, der forpligter alle 
dele af samfundet til at tage del i arbejdet med at sikre et sikkert 
samfund.  
 
Målsætningen bør være, at der tilrettelægges nogle strukturer, der 
gør det muligt at dele information og erfaringer inden for et fælles 
rammeværk, så information fra et andet land ikke skal ”dechifre-
res”, før det bliver anvendeligt for andre sikkerhedsmyndigheder. 
Forsvarsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge 
mulighederne for at etablere et ”fælles robust informationsnetværk 
med henblik på i fremtiden, at kunne gennemføre en samordnet og 
koordineret beredskabsindsats i et netværksbaseret miljø”134. Vi 
opfordrer til, at man fra starten fremtidssikrer dette miljø ved at sik-
re den nødvendige båndbredde, dataportabilitet og teknologi-
åbenhed. 
 

                                                 
133 Notat om opfølgning på National Sårbarhedsudredning, side 2.  
134 ”Et robust og sikkert samfund”. Regeringens politik for beredskabet i Dan-
mark. Juni 2005. 

Nye krav til effektiv kommunikation på tværs af 
nationale grænser 
Nødvendige elementer Underliggende krav  
Fælles taksonomi - Éns Indeksering 

- Éns kategorisering 
- Fælles terminologi 
 

Interoperationel tekno-
logi 

- Fælles standarder 
- Plug and play-løsninger 
- Fælles formater 
- Sikker netværksteknologi 
- ”Digital rettighedsstyring” 
 

Organisation - Ikke-hierarkisk struktur 
- Information on demand 
- Både push and pull-funktion 
- Indsigt i andre landes 
  organisering 
 

Tillid  - Hyppige kontakter 
- Minimumsstandarder til   
  datalagring og -transmission 
- Kildebeskyttelse 
- Standarder for kilde- 
  validering 
 

Figur 13: Nye krav til effektiv kommunikation på tværs af nationale grænser 
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9.2 Offentligt-privat partnerskab 

Et tema, der især blev diskuteret under konferencens aftensession, 
var nødvendigheden af offentligt-privat partnerskab. 
 
Som tidligere nævnt kræver moderne homeland security en holis-
tisk tilgang til sikkerhed, hvor både de globale sammenhænge og 
den kritiske infrastruktur løbende analyseres. Begge disse elemen-
ter af arbejdet kræver et tæt samarbejde mellem private og offent-
lige spillere. 
 
En stor del af den kritiske infrastruktur er ejet, drevet og beskyttet 
af private eller delvist private virksomheder. Her kan nævnes ener-
giforsyningen, tele- og datakommunikation, lufttransport m.v. Her-
til kommer hovedparten af den it-systemportefølje, der danner 
grundlag for mange helt centrale samfundsfunktioner. ”Der peges 
endvidere flere steder på, at der hidtil ikke har været tilstrækkelig 
fokus på samarbejdet og samspillet mellem offentlige og private 
beredskaber. Behovet herfor vokser bl.a. i takt med den stigende 
privatisering på en række områder”135. 
En konsekvens af den private sektors stigende betydning for den 
nationale sikkerhed er behovet for at tænke den ”private infrastruk-
tur” og den private sektor bredt betragtet ind i analysen af den na-
tionale sikkerhed. 
 
Hertil kommer, at der i den private sektor findes ressourcer, der kan 
anvendes i eventuelle krisesituationer. Her kan eksempelvis være 
tale om kompetencer inden for transport, begrænsning af miljø-
skader, særlige faggruppers betydning i krisesituationer m.v.. Hertil 
kommer det frivillige beredskab i eksempelvis Virksomhedshjem-
meværnet, der organiserer ansatte i virksomheder, der spiller en 
særlig samfundsmæssig rolle i krise- og krigssituationer – enten i 
form af virkomhedernes funktion (eksempelvis post) eller i kraft af 
deres ejerskab af kritisk infrastruktur (eksempelvis tele- og data-
netværk).  

                                                 
135 Sårbarhedsudredningen, 2004, side 298. 

”Der peges endvidere flere steder på, at der 
hidtil ikke har været tilstrækkelig fokus på 
samarbejdet og samspillet mellem offentlige og 
private beredskaber”. 
 

Sårbarhedsudredningen
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Det kræver et markant mentalitetsskift at opnå en bedre synergi 
mellem de offentlige sikkerhedsmyndigheder på den ene side og de 
mange centrale, private aktører på den anden. For det første har 
man hos de private sikkerhedsmyndigheder ikke været vant til at 
tillægge private aktører nogen nævneværdig rolle i arbejdet med at 
beskytte samfundets borgere og installationer. For det andet har de 
private virksomheder ikke været vant til, at der følger ansvar med 
omfang – det vil sige at de kommercielle produkters stigende kriti-
kalitet for samfundet afføder et behov for, at virksomhederne tager 
deres eget ansvar seriøst. 
 
Problemstillingen bunder i, at sikkerhedsmyndighederne har be-
tragtet de private aktører som snævert profitorienterede og har 
dermed på forhånd udelukket, at virksomhederne ville være inter-
esseret i en dialog om deres rolle i arbejdet med national sikkerhed. 
Samtidig har sikkerhedsmyndighederne betragtet national sikker-
hed som deres domæne. Det kan hævdes, at et globalt udbredt it-
operativsystem og dets potentielle sikkerhedshuller i dag betyder 
mere for Danmarks sikkerhed end antallet af værnepligtige. Denne 
erkendelse indlejres ikke fra den ene dag til den anden hos sikker-
hedsmyndighederne. 
 
Samtidig har der været en naturlig tilbageholdenhed i forhold til at 
dele følsom information med private virksomheder, der ikke er un-
derlagt de samme krav, målsætninger og procedurer som de offent-
lige sikkerhedsaktører. Så snart information deles med private aktø-
rer, bliver informationsstrømmene mere komplekse og vanskeligere 
at håndtere. En konsekvens af dette er, at det er vanskeligere at spo-
re lækager. Endelig kan deling af information med udvalgte virk-
somheder og private organisationer give de pågældende ulige kon-
kurrencefordele fx i forhold til udviklingen af nye sikkerhedspro-
dukter. 
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Hos de private virksomheder har man som tidligere nævnt haft en 
tendens til at følge det tankesæt, som er defineret af de offentlige 
sikkerhedsmyndigheder – nemlig at national sikkerhed er myndig-
hedernes eneansvar, og at man som privat virksomhed ikke har no-
gen rolle i at realisere intentionen om et sikkert samfund ud over 
udviklingen af sikkerhedsprodukter med kommercielt sigte. De 
kontakter, som man har plejet med de offentlige myndigheder, har 
traditionelt været betragtet som rene markedsføringsplatforme. Og-
så her er der altså tale om indlejrede forestillinger om virksom-
hedernes rolle i arbejdet med national sikkerhed. I de seneste årtier 
har der imidlertid været en stigende diskussion af virksomhedernes 
rolle og ansvar i samfundet generelt, hvilket bl.a. er kommet til ud-
tryk i begreber som corporate responsibility og corporate gover-
nance. Denne udvikling er et positivt fundament at bygge videre på 
i forhold til intentionen om i højere grad at integrere den private 
sektor i det nationale homeland security-arbejde. 
 
For det nye trusselsbillede har skabt behov for øget samarbejde. 
Som tidligere nævnt spiller kommercielle produkter og strukturer 
en stor rolle for den nationale sikkerhed. Ud over de allerede nævn-
te områder skyldes en stor del af selve globaliseringen den stigende 
globale handel. Eksempelvis repræsenterer den globale varetrans-
port en meget følsom infrastruktur, der nemt kan anvendes til kri-
minelle aktiviteter såvel som terroraktioner. 
 
Den private sektor udgør altså en række udfordringer – problemer 
hvis man skal være pessimistisk. Men den private sektor byder og-
så på nogle af løsningerne. Helt grundlæggende findes der en ræk-
ke kompetencer i den private sektor, som det ikke giver mening at 
søge at opbygge eller replikere i den offentlige sektor. Her er tale 
om højt specialiseret viden, der kan medvirke til at højne den natio-
nale sikkerhed som eksempelvis it-sikkerhed, kryptering, biometri, 
risikoanalyser m.v. Denne viden bør de offentlige myndigheder 
kunne trække på i offentlige-private partnerskaber. En række af 
disse meget komplekse og specialiserede områder kræver netop nye 
former for samarbejde og tillid. Paradoksalt nok kræver samarbejde 
ofte forudgående tillid, og tillid opbygges bedst gennem samarbej-
de. Dette er en udfordring, der påhviler den offentlige såvel som 
den private sektor. 
 
Også selve samarbejdsformen kan med fordel ændres, når der er ta-
le om komplekse opgaver af følsom karakter. Traditionelt styres of-
fentligt-privat samarbejde af udbudsrunder, hvor opgaven på for-
hånd er defineret. Dette kan være kvælende for kreativitet og inno-
vation. På sikkerhedsområdet handler det hele tiden om at være ét 
(eller flere) skridt foran de potentielle trusler. 
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Derfor vil en problemorienteret tilgang til samarbejde være langt 
mere frugtbar end en løsnings- eller produktorienteret tilgang. Hvis 
en sikkerhedsmyndighed, i stedet for at sende en given løsning i 
udbud, sendte et givet problem ”i udbud”, ville løsningsforslagene i 
langt højere grad afspejle de kompetencer, der findes hos virksom-
hederne, end de ville afspejle virksomhedernes konkurrence om at 
matche prædefinerede krav billigst muligt. Der er altså brug for at 
genoverveje, om den model for offentligt-privat samarbejde, som 
man benytter sig af i dag, er den mest optimale for udvikling af 
fremtidssikrede løsninger på nationale sikkerhedsproblemer. 

 
Samtidig er der brug for et langt tættere samarbejde for så vidt an-
går generelle kommercielle udviklingstendenser på områder, hvor 
eksempelvis produktudvikling spiller eller vil komme til at spille en 
stigende rolle for den nationale sikkerhed. Et typisk eksempel kun-
ne være it-sikkerhed, hvor udviklingen af ny software og kritiske it-
løsninger til eksempelvis offentlige myndigheder med fordel kunne 
drage nytte af den viden, der er opsamlet hos de offentlige sikker-
hedsmyndigheder. Sikkerhedsmyndighederne kunne således påvir-
ke den private produktudvikling med de erfaringer og den viden og 
overblik, der er opbygget her. Samtidig kunne den private sektor 
drage nytte af selvsamme indsigt i den fremtidige produktudvik-
ling. 
 
En af udfordringerne er, at de offentlige-private partnerskaber ikke 
må virke konkurrenceforvridende – det vil sige at enkelte kommer-
cielle virksomheder ikke må få fordele frem for andre. Derfor bør 
samarbejdet foregå mellem eksempelvis brancheorganisationerne 
og myndighederne. Fra myndighedernes side er der som tidligere 
nævnt behov for en åbenhed og proaktivitet i forhold til etablerin-
gen af sådanne typer af samarbejde. Fra den private sektor er der 
behov for, at man tager ansvaret seriøst og eksempelvis opretter 
ekspertfora inden for brancheorganisationerne, der kan forestå kon-
takten til de relevante myndigheder. 
 
Opsummerende er der behov for, at den private og den offentlige 
sektor arbejder proaktivt på at etablere fora, hvor de kan ”møde 
hinanden”. Disse konkrete tiltag bør følges op af en vilje til samar-
bejde – en mentalitetsændring, hvor de offentlige sikkerheds-
myndigheder erkender nødvendigheden af at inddrage den offent-
lige sektor, og hvor den private sektor samtidig indgår som en seri-
øs partner, der er sig sit ansvar bevidst. Sidstnævnte kunne eksem-
pelvis operationaliseres ved at nedsætte en arbejdsgruppe med re-
præsentanter fra de berørte industrier, der kunne udfærdige en ko-
deks for, hvorfor og hvordan kommercielle virksomheder kan bi-
drage til den offentlige sikkerhed. 
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Under konferencen opsummerede Steven Martinez fra FBI’s Cyber 
Division behovet for samarbejde på it-sikkerhedsområdet således: ” 
…(as) individual agencies, corporations, and institutions, we pos-
sess an impressive array of capabilities that can be brought to bear 
against cyber attackers. But the real power in making our cyber 
networks and communications safer is in our willingness and abil-
ity to cooperate and collaborate with each other, to share best 
practices, and to encourage awareness and constant vigilance 
amongst each other”136. Steven Martinez præsenterede under kon-
ferencens aftensession også forslag til et bredere samarbejde. Her 
fremhævede han bl.a., at FBI havde nedsat en form for kontakt-
grupper, hvor FBI mødtes med kommercielle og andre civile aktø-
rer for at fortælle om deres arbejde, prioriteringer og ønsker. Han 
fremhævede, at det faktum, at FBI var villig til at dele information 
med aktører fra den civile sfære bevirkede, at de civile aktører var 
langt mere villige til også at dele information med dem. 
 
Et andet hensyn er virksomhedernes interne konkurrence, der lige-
ledes kan virke hæmmende på deres lyst til at dele viden. Dette kan 
både være en manglende vilje til eksempelvis at diskutere sikker-
hedsproblematikker i deres løbende produktudvikling, men også 
virksomhedernes manglende lyst til at fortælle om, når de selv har 
været udsat for brud på deres sikkerhed, hvilket kan mindske kun-
dernes tillid til dem. Sidstnævnte er eksempelvis et problem i for-
hold til finansielle institutioner, der frygter at miste kunder og in-
vestorers tillid, hvis de offentliggør deres sikkerhedsproblemer. 
Samtidig er lige netop den finansielle sektor et område, hvor sik-
kerhedsmyndighederne med fordel kunne opsamle og reagere i for-
hold til information om sikkerhedsbrud. Eksemplet illustrerer, at 
der er behov for at udvikle fora, hvor der er tillid til fortroligheden, 
således at parterne kan tale frit. Dette gælder både for sikkerheds-
myndighederne og de kommercielle virksomheder internt. 
 
I det hele taget blev ordet tillid nævnt mange gange som en forud-
sætning for et konstruktivt samarbejde. Som tidligere nævnt er den 
letteste måde at opbygge tillid på at samarbejde om konkrete pro-
blemstillinger i takt med, at man lærer hinanden at kende. Indled-
ningsvis er der følgelig tale om behovet for en mentalitetsændring, 
så samarbejdet har mulighed for at opstå. Dette kræver i høj grad 
politisk og administrativt lederskab. 

                                                 
136 Steven M. Martinez, Deputy Assistant Director, Cyber Division, FBI: Indlæg 
på Homeland Security - Nordic Challenges 2005. 

”… the real power in making our cyber net-
works and communications safer is in our wil-
lingness and ability to cooperate and collabo-
rate with each other, to share best practices, 
and to encourage awareness and constant 
vigilance amongst each other”. 
 

Steven M. Martinez, FBI
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Selv om der som nævnt altid vil være knaster i et samarbejde mel-
lem to organisationer, der har grundlæggende forskellige eksistens-
grundlag og bevæggrunde for deres ageren, må disse knaster ikke 
stå i vejen for, at et øget samarbejde etableres. Der er ikke bare tale 
om markante synergieffekter ved at samle private kompetencer og 
offentlige erfaringer – samarbejde er simpelthen en forudsætning 
for et sikkert samfund. 
 
 

9.3 Teknologiens rolle 

En af de særlige udfordringer, som også adskillige gange blev 
fremhævet på konferencen, var teknologiens rolle – både som pro-
blemskaber og problemløser. “Technically, there are demanding 
challenges ahead with regard to Homeland Security, which we ha-
ve to address in order to create more cross-sector coordination, 
full situation awareness etc. Fortunately, however, technology is 
not only a problem; it is in many instances also part of the solu-
tion”137. 
Den teknologiske udvikling betyder, at der konstant opstår nye 
trusler og sårbarheder samtidig med, at anvendelsen af teknologier 
gennem innovation gør, at teknologier tiltænkt ét område over tid 
finder vej til mange andre områder. Et klassisk eksempel er e-mail 
(og den underliggende protokol), som var tænkt til korte beskeder 
og en-til-en kommunikation. En svaghed som SPAM blev allerede 
så tidligt som i 1975 gjort til genstand for en teoretisk drøftelse – 
dog uden, at man var klar over den gene, som ”junk mail-
problemet” ville udgøre 30 år senere. 
 
De udfordringer, som teknologi og teknologianvendelse rejser, kan 
ikke løses statisk – eller én gang for alle. Man er nødt til vedvaren-
de at undersøge og vurdere det gennemslag, en teknologi vil have 
på forskellige niveauer i verden – og den kausalitet, som er forbun-
det med, at teknologien enten ikke er til stede, anvendes mod sin 
hensigt, eller at den ikke gør det, der var forventeligt af teknologien 
og de hensyn, som samfundet i øvrigt har. 
 
Mange teoretikeres katastrofeteori hæfter sig ved, at graden af 
kompleksitet – eller sammenkoblethed – ofte er en væsentlig faktor 
for, at når noget går galt, så går det rigtigt galt. Sagt med andre ord: 
I det it-teknologiske samfund – det digitale servicesamfund – er in-
terdependensen allerede nu så høj og med eksponentielt stigende 
kompleksitet, at vi inden for en kortere årrække vil opleve større og 
større kritikalitet af det samlede samfund, fordi vores afhængighed 
af den teknologiske tilstedeværelse er blevet mangedoblet. 

                                                 
137 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 
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Én af de måder, som man samfundsmæssigt kan forsøge at afbøde 
virkningerne af det multi-komplekse digitaliserede servicesam-
funds udsathed på, er gennem standardisering og homogenisering. 
 
Gennem standardisering skabes fælles rammer og udfaldsrum, som 
på en række områder begrænser antallet af mulige integrationssnit 
og simplificerer dataudveksling, som derigennem kan medvirke til 
at effektivisere processer og arbejdsgange. Udgangspunktet for 
standardisering kan være en stærk central model.  Hvor ville sam-
fundet være i dag uden fælles elektricitetsformat og uden vejskilte 
med samme betydning, uanset om man var i stat, region eller 
kommune. 
 
Et andet eksempel på standardisering er, at man anvender COTS 
(Commercial of the shelf – hyldevarer) som basis for sin it-under-
støttelse. Gennem anvendelse af standarder, markedsstandarder og i 
et vist omfang de facto standarder vil man automatisk opnå, at inte-
roperabilitet og fleksibilitet er mere opnåeligt. Det er oplagt, at det 
ikke er enhver tænkelig opgave, der er understøttet af et COTS-
produkt – omvendt er det nok ej heller enhver proces, der burde 
indlejres 1-1 i it-understøttelsen. 
 
Under konferencen nævnte forsvarsminister Søren Gade udviklin-
gen af proprietære, militære kommunikationssystemer som et ek-
sempel på, at man ikke benyttede sig af allerede udviklede løsnin-
ger og i stedet endte med løsninger, der var både dyre, ineffektive 
og utidssvarende: “Most nations tend to develop their own Com-
mand and Communication Information Systems (CCIS) using na-
tional industry. These projects are very often complicated and time 
consuming. Before the system meets the users, it is in many cases 
already technologically out of date. Therefore, I find it appropriate 
henceforward to use “Commercial off the shelf products” to a   
greater extent – simply to be able to keep track with the technologi-
cal development. These products may form a cost effective alterna-
tive to expensive, from scratch developed systems”138. Inden for ar-
bejdet med homeland security er der følgelig behov for en ny til-
gang til anvendelsen af teknologi hen imod anvendelsen af stan-
dardprodukter. Figur 14 illustrerer en model for anvendelsen af, 
hvordan COTS produkter og fælles standarder bør tænkes ind i den 
nationale it-arkitektur.  

                                                 
138 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 
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Den fornuftige it-ledelse af såvel offentlig som privat virksomhed 
bør kigge på sin ”it-governance” – den måde som man holistisk la-
der it indgå som nerve i sin virksomhed. Et vigtigt element er at 
skabe sammenhæng mellem forretning og teknik – at sikre, at der 
er sporbarhed og kausalitet mellem de valg, man foretager af for-
retningsmæssige grunde, og de valg, man foretager af teknologiske 
grunde. Hvis man ikke har en klar sammenhængsforståelse af, 
”hvordan” de tredimensionelle sammenhænge er, vil man heller ik-
ke kunne forudsige, hvad det er for kritikaliteter, der vil kunne op-
stå og ramme ”hvad”. 
 
Offentlige virksomheder bør vurdere og analysere deres samlede it-
porteføljer ud fra it-governance og skabe sårbarheds- og kritikali-
tetsvurderinger af sammenhængene i systemerne. 
 
Den stigende digitalisering af samfundskritiske funktioner og ser-
viceydelser er en udfordring, som både sikkerhedsmyndigheder og 
den private sektor bør tage seriøst. Samtidig åbner teknologien mu-
lighed for at agere mere proaktivt i forhold til udviklinger, der kan 
kompromittere den offentlige sikkerhed. 
  
Som tidligere nævnt kræves der også en mentalitetsændring i for-
hold til udviklingen af nye teknologiske løsninger. Her spiller stan-
dardisering en vigtig rolle i mange forskellige sammenhænge: Da-
taudveksling, fælles platforme for kommunikation, fleksibilitet i 
opbygningen af kritisk infrastruktur m.v. 
 

Figur 14: Model for fleksibel it-infrastruktur 
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Samtidig bør teknologiens stigende rolle i homeland security ind-
lejres i den måde, både offentlige og private aktører tilrettelægger 
og kontrollerer digitaliseringen på. Alene overgangen til digital lag-
ring og kommunikation af personfølsomme – eller på andre måder 
følsomme – data kræver, at sikkerhedsmyndighederne fortsat har et 
skarpt fokus på de bagvedliggende systemer og infrastrukturer. En 
række procedurer, der tilsikrer dette, er allerede på plads: ”Civile 
statslige myndigheders elektroniske informationssystemer og net-
værk, der er beregnet til frembringelse, bearbejdning, kommunika-
tion og lagring af klassificerede informationer, skal i henhold til 
sikkerhedscirkulæret godkendes af Politiets Efterretningstjeneste. 
Da stadig flere informationer opbevares og formidles elektronisk, 
har Politiets Efterretningstjeneste en særlig it-sikkerhedssektion, 
som varetager disse opgaver”139. En række af disse initiativer er 
sektorielt forankret, hvilket som tidligere nævnt kan være et pro-
blem i forhold til den samlede koordinering og estimering af det 
nationale sikkerhedsarbejde. 
 
Sikkerhedscirkulæret er et eksempel på den nødvendige tværsekto-
rielle tilgang til national sikkerhed, hvor en række standarder og 
procedurer fastlægges horisontalt på tværs af sektorer. De horison-
tale initiativer kræver centralt politisk lederskab og udmeldinger. 
De horisontale initiativer muliggør en fortsættelse f den danske tra-
dition for sektorielt ansvar på de enkelte resortområder samtidig 
med, at der implementeres fælles sikkerhedsstandarder. 
 
Herudover bør den offentlige infrastruktur tilrettelægges, så den er 
fremtidssikret, det vil sige at vi tænker national sikkerhed ind i alle 
de offentlige strukturer, der har eller vil få en rolle i den nationale 
sikkerhed. Et eksempel kan være opbygningen af Tetra-nettet, der 
(måske) skal udgøre rygraden i fremtidens danske krisekommuni-
kation. Selv om behovet for en samordning af kriseberedskabets in-
terne kommunikationsmuligheder er evident, kan man sætte spørgs-
målstegn ved, om man ikke burde tænke øget båndbredde ind i sys-
temet med det samme. 
 
Kigger vi på udviklingen inden for datatransmission, virker det 
overvejende sandsynligt, at der inden for en årrække vil være be-
hov for at transmittere større datamængder i forbindelse med krise-
styring som eksempelvis elektroniske landkort, videosekvenser, 
software osv. 
 

                                                 
139 Politiets Efterretningstjeneste: "IT-sikkerhed".  
 

”… countermeasures it is possible in a foresee-
able future to build robust, secure and flexible 
infrastructure networks that will serve as the 
backbone for security both nationally and inter-
nationally”. 
 

Forsvarsminister Søren Gade
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Forsvarsministeren pegede på konferencen ligeledes på muligheden 
for effektiv informationstransmission som et kerneområde: 
“Furthermore, transmission capacity will in few, but important, ca-
ses remain an obstacle for many years. This is particularly true in 
situations such as responses to humanitarian crises, natural catas-
trophes, and of course military operations”140. Der bør ikke desto 
mindre være et øget fokus på, hvordan infrastrukturen under infor-
mationstransmissionen ser ud, så beredskabet ikke i fremtiden vil 
være hæmmet af ikke at kunne realisere de muligheder, som den 
teknologiske udvikling byder på. 
 
Forsvarsministerens udmelding på konferencen var, at den nødven-
dige politiske bevågenhed var til stede, og at en fælles, standardise-
ret, sikker og effektiv kommunikations- og informations-
infrastruktur er et realiserbart mål: “… by utilising progress in our 
understanding of these complex structures, and our knowledge of 
countermeasures it is possible in a foreseeable future to build ro-
bust, secure and flexible infrastructure networks that will serve as 
the backbone for security both nationally and internationally”141. 
Et fælles kommunikations- og informationsudvekslingssystem er 
fundamentalt for såvel et effektivt præventivt som reaktivt arbejde. 
I figur 15 illustreres de mange kanaler, der skal tænkes ind i en 
fremtidssikret kommunikationsstruktur.  
 

                                                 
140 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 
141 Søren Gade, Forsvarsminister (V), tale på Homeland Security - Nordic Chal-
lenges 2005. 

Figur 15: Fælles informations-og kommunikationsplatform 
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10. VEJEN FREM – KONKLUSIONER OG ANBE-
FALINGER 

I dette afsnit har vi forsøgt at samle de tanker, visioner, observatio-
ner og holdninger, der er samlet i nærværende rapport. Afsnittet 
fremkommer ligeledes med en opsummering af de anbefalinger, 
der nævnes i rapporten. 
 
Rapportens konkrete anbefalinger er samlet i afsnittet ”Execu-
tive summary og anbefalinger”. 
 
Indledningsvis må det konkluderes, at truslerne mod Danmark har 
ændret markant karakter de sidste årtier. For det første er hele Ve-
sten i princippet mål for fundamentalistisk, islamisk terrorisme. 
Danmark er i særdeleshed udsat som følge af engagementet i Irak 
og den generelle udenrigspolitiske aktivitet. 
 
Herudover har globaliseringen gjort en række lokale konflikter glo-
bale og har herudover ført til kulturelle sammenstød, der har milita-
riseret de grupper, der står til at tabe politisk og kulturel magt og 
indflydelse som følge af globaliseringen. 
 
Digitaliseringen af samfundet har herudover gjort os mere sårbare 
over for intenderede såvel som uintenderede nedbrud i eksempelvis 
kritisk infrastruktur – et begreb der i øvrigt bør udvides, så det fav-
ner hele den digitale virkelighed. Digitaliseringen åbner nye mulig-
heder for it-kriminelle og it-terrorister. Truslerne findes på mange 
niveauer – fra ustrukturerede, uorganiserede individuelle kriminelle 
til organiserede, politisk eller religiøst motiverede grupper – men 
trusler på alle niveauer udgør et sikkerhedsproblem på grund af den 
digitale sårbarhed. 

Rapportens observatio-
ner 
Vejen frem 
 
Truslen er reel 
Rangordning af trusler 
Holisme er nødvendigt 
Hvem driver processen? 
Nytænkning er funda-
mentalt 
Sikkerhedsarbejdet bør 
åbnes ”indad, nedad og 
udad” 
Proaktivitet obligatorisk 
National sikkerhed er en 
proces 
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Generelt bør kritikalitet selvsagt rangordnes, således at hændelser 
og infrastruktur, der kan medføre tab af menneskeliv, vægtes tun-
gest. Men det er samtidig vigtigt med en holistisk tilgang til arbej-
det med homeland security, da forskelligartede sikkerhedsspørgs-
mål ofte er interdependente, og brister i sikkerheden på ét niveau 
ofte kan føre til brister på mere kritiske områder. Grundlæggende 
er det centralt, at digitaliseringens udfordringer har et intenst og 
kontinuerligt fokus. Flere og flere kritiske samfundsfunktioner og   
-serviceydelser digitaliseres, hvorfor digital infrastruktur, lagring, 
transmission og diverse it-systemer udgør en stadig mere kritisk in-
frastruktur. 
 
Et andet markant udviklingstræk er den tiltagende interdependens 
mellem forskellige systemer, sektorer, myndigheder, lande, tekno-
logier m.v. Interdependens skaber igen nye dynamikker i den måde, 
hvorpå intenderede såvel som uintenderede hændelser påvirker 
samfundet. Ofte vil et nedbrud i én sektor, teknologi eller lignende 
føre til afledte effekter på andre områder. Et vigtigt element i ar-
bejdet med sikringen af den nationale sikkerhed er således at af-
dække kritisk interdependens i samfundet. 
 
Sårbarhedsudredningen repræsenterer på mange måder et konstruk-
tivt eksempel på den fornødne holistiske tilgang til homeland secu-
rity og favner udfordringerne fra både digitalisering, globalisering 
og interdependens. Det er vigtigt, at udredningen bliver en tilbage-
vendende proces, og at dens analyser bliver lagt til grund for kon-
krete tiltag. Der efterspørges en lignende proces og analyse for så 
vidt angår det efterretningsmæssige – og i bredere forstand præven-
tive – arbejde. 
 
De nye trusler og udviklinger stiller nye krav til rollefordelingen i 
arbejdet med homeland security. Overordnet kan det konkluderes, 
at behovet for en mere holistisk tilgang til national sikkerhed også 
fordrer en udvidelse af den aktørgruppe, der er involveret i proces-
sen. 
 
Staten og sikkerhedsmyndighederne har det overordnede ansvar for 
den nationale sikkerhed, men kan ikke sikre borgerne uden borger-
nes egen hjælp. Borgerne kan hjælpe sikkerhedsmyndighederne 
med information om hændelser i nærmiljøet. Terroraktiviteter og 
en række kriminelle aktiviteter kræver en vis grad af aktivitet i lo-
kalmiljøet, hvilket borgerne er de bedste til at opdage. Det er en re-
el fare, at en øget inddragelse af borgerne skaber en følelse af 
utryghed hos befolkningen. Dette skal selvsagt søges forhindret ved 
at tilrettelægge informationsindsatsen, så den klarlægger, hvordan 
borgerne kan kanalisere information til de relevante myndigheder 
uden at skabe unødig frygt.  
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Samtidig er det på en række områder nødvendigt at opdyrke en sik-
kerhedskultur hos borgerne. Her er især borgernes digitale færden 
central. En række initiativer er allerede iværksat, og dette arbejde 
bør følges tæt – også fra politisk hold. Digitaliseringen stiller nye 
krav til borgernes basale kompetencer inden for it-sikkerhed, og der 
bør arbejdes strategisk med at udvikle disse. 
 
Også hos virksomheder og offentlige myndigheder bør indsatsen i 
forhold til udviklingen af et bedre it-sikkerhedsberedskab opkvali-
ficeres. Den stigende kritikalitet af de digitale infrastrukturer kræ-
ver, at både private og offentlige virksomheder bliver i stand til ek-
sempelvis at identificere indbrud i it-systemerne. Der er således 
brug for et fortsat fokus på udviklingen af en it-sikkerhedskultur 
hos både private og offentlige virksomheder. 
 
De nye trusler og sårbarheder stiller generelt nye krav til arbejdet 
med national sikkerhed hos de offentlige sikkerhedsmyndigheder. 
Det nye trusselsbillede fordrer, at sikkerhedsmyndighederne tager 
nye redskaber og arbejdsmetoder i anvendelse. Sikkerhedsanalyser 
må i dag fjerne fokus fra direkte trusler fra fremmede stater og i 
stedet analysere de dynamikker og udviklinger, der kendetegner de 
løst koblede, fleksible, fundamentalistiske terrorgrupper, der orien-
terer deres aktiviteter mod civile mål. På samme måde må krimina-
litet bekæmpes via nye teknologier og internationalt samarbejde.  
 
Konkret betyder dette skift, at eksempelvis en del af det normale 
politiarbejde får karakter af efterretningsarbejde. Professionalise-
ringen og koordineringen af de kriminelle aktiviteter afføder et øget 
behov for tilvejebringelse af information og viden om de kriminelle 
aktiviteter, så de kan forhindres på forkant i stedet for at efterfor-
skes på bagkant. 
 
Herudover er der – både hvad angår efterretningsarbejdet og bered-
skabet – opstået et behov for et tættere samarbejde imellem civile 
og militære myndigheder. Med hensyn til efterretningsarbejdet er 
det essentielt, at både den nationale efterretningstjeneste – PET – 
og den internationale efterretningstjeneste – FE – arbejder tæt 
sammen og udveksler information. Den nationale trussel fra fx ter-
rorisme og internationale it-kriminelle kan ikke konstruktivt analy-
seres og imødekommes, uden at den internationale udvikling lø-
bende inkluderes i arbejdsprocessen. På samme måde defineres den 
udefrakommende trussel mod Danmark bl.a. af, hvilke kritiske sår-
barheder, der opstår i samfundet, hvorfor det udenrigsorienterede 
efterretningsarbejde må inkludere de nationale trusselsanalyser. 
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Disse processer bør støttes op af politisk lederskab og implemente-
ringen af den nødvendige lovgivning. Både i forhold til at bedre 
samarbejdet mellem myndighederne og for grundlæggende at give 
myndighederne de nødvendige juridiske redskaber til at håndtere 
truslerne fra terrorisme og international kriminalitet: “What the se-
curity and intelligence service and the law enforcement authorities 
need is the legislative power to better monitor and disrupt the cells 
(...) The politicians must take the lead to review and develop ap-
propriate legislation empowering their security and intelligence 
services and law enforcement authorities to actively prevent the 
operation of terrorist support and execution networks on their 
soil”142. 

 
Grundlæggende er udfordringen at få koordineret den danske ind-
sats både hvad angår efterretningsarbejdet og beredskabet. Hertil 
kommer behovet for, at viden og erfaring deles på tværs af sektorer 
og myndigheder. Behovet er særligt markant i Danmark, da vi – i 
modsætning til en række andre lande – ikke har en tværgående in-
stitution, der varetager den nationale sikkerhed i stil med det ame-
rikanske Department of Homeland Security. Dette betyder imidler-
tid ikke, at vi ikke i Danmark kan etablere et velfungerende samar-
bejde, blot at udfordringer er større, når der ikke er en autoriseret 
drivkraft til processen. 
 
For at koordineringen og videndelingen skal honorere de krav, som 
det ændrede trusselsbillede stiller, kræves der politisk og admini-
strativt lederskab, der kan bane vejen for en mentalitetsændring. 
Fra alle sider peges der på, at det er de indlejrede traditioner for, at 
de respektive områder sidder tungt på den viden, der genereres på 
området, der forhindrer konstruktiv videndeling. For så vidt angår 
beredskabet fremkommer sårbarhedsudredningen med samme kon-
klusion: ”Blandt de foreslåede redskaber til at sikre et øget hel-
hedssyn er, at varetagelsen af beredskabet sker på baggrund af en 
samlet national politik for beredskabet. Endvidere anbefales for-
enkling af de geografiske planlægningsstrukturer, øget brug af 
tværgående øvelsesaktivitet, koordinerende faglige fora mellem 
sektorerne samt et fælles planlægningssystem”143. Sårbarheds-
udredningen peger som nævnt endvidere på behovet for at teste og 
forbedre beredskabet i forhold de meget komplekse trusler, hvor 
mange sektorer og teknologier eksempelvis rammes parallelt. 

                                                 
142 Rohan Gunaratna: "Metamorphosis of Jihad Groups after 9/11 and the Emerg-
ing Threat to Scandinavia". 
143 Sårbarhedsudredningen 2004, side 10. 

”… Endvidere anbefales forenkling af de geo-
grafiske planlægningsstrukturer, øget brug af 
tværgående øvelsesaktivitet, koordinerende 
faglige fora mellem sektorerne samt et fælles 
planlægningssystem”. 
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Lignende initiativer bør imidlertid også finde sted på efterretnings-
området. Også dette kommenterer sårbarhedsudredningen: ”På 
denne baggrund konkluderes det i udredningen, at der er behov for, 
at der løbende og koordineret tilvejebringes et overblik over aktu-
elle trusler, risici og sårbarheder i den kritiske infrastruktur og 
samfundets centrale funktioner. I dette overblik indgår efterret-
ningsmæssige oplysninger, og det bidrager hermed til en styrkelse 
af grundlaget for planlægningen såvel i sektorerne som på natio-
nalt niveau og i krisestyringsøjemed”144. Her peges der på en koor-
dineret analyse af trusler og sårbarheder, hvilket sårbarhedsudred-
ningen i sig selv kan ses som et eksempel på. Men den tværsekto-
rielle og fællesnationale tilgang bør som nævnt ligeledes komme til 
udtryk i form af et øget samarbejde mellem sikkerhedsmyndighe-
derne i selve tilvejebringelsen af informationen. 
 
Hertil kommer behovet for, at sikkerhedsmyndighederne i højere 
grad åbner sig for samarbejde ”ud af huset” – fx med den akade-
miske verden og private virksomheder. I erkendelse af, at sikker-
hedsmyndighederne hverken kan eller bør satse på at have kompe-
tencer inden for alle områder, bør der indgås strategisk samarbejde 
med aktører udefra. Dette skal selvsagt foregå efter nøje tilrettelag-
te procedurer, ligesom der skal etableres et forpligtigende ramme-
værk omkring samarbejdet. 
 
Samarbejdet med private virksomheder er en nødvendig konse-
kvens af, at den private og den offentlige sfære i stadig stigende 
grad integreres i hinanden. Mange kritiske infrastrukturer bliver 
drevet privat, og sikkerhedsmyndighederne har brug for de private 
virksomheders kompetencer og løsninger. Den private sektor kan 
siges at udgøre både en del af problemet og en del af løsningen i 
forhold til at sikre borgerne og samfundet som helhed. Samtidig 
kan de private virksomheder gennem samarbejdet få indsigt i, hvil-
ke sikkerhedsproblematikker der arbejdes med på nationalt plan. 
 
Også for så vidt angår offentligt-privat samarbejde er der behov for 
en mentalitetsændring både hos de private virksomheder og hos de 
offentlige sikkerhedsmyndigheder. De private virksomheder bør 
være sig deres samfundsansvar bevidst, tilgå opgaven uden direkte 
kommerciel vinding for øje samt organisere sikkerhedsarbejdet ek-
sempelvis i branchefora, hvorved der ikke skabes ulige konkurren-
cefordele. De offentlige sikkerhedsmyndigheder bør betragte den 
private sektor ikke bare som en potentiel men som en nødvendig 
aktør inden for arbejdet med national sikkerhed. 
 

                                                 
144 Sårbarhedsudredningen 2004, side 10. 

”… der er behov for, at der løbende og koordi-
neret tilvejebringes et overblik over aktuelle 
trusler, risici og sårbarheder i den kritiske 
infrastruktur og samfundets centrale funktio-
ner”. 
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Der er endvidere behov for nye samarbejdsformer – en problem-
orienteret tilgang, hvor de private aktører i højere grad er med til at 
løse problemer frem for at give tilbud på prædefinerede løsninger. 
Kun på denne måde kan den private sektors kompetencer udnyttes 
optimalt. 
 
Opbygningen af den fornødne tillid mellem de offentlige og private 
aktører på sikkerhedsscenen skal opbygges via fokuseret lederskab 
fra begge parter. Tillid opstår af samarbejde og er en forudsætning 
for samarbejde. Dette paradoks må løses via ledelsesmæssig vilje 
til en fælles tilgang til løsningen af de nationale sikkerhedsproble-
mer.  
 
En anden nødtvungen mentalitetsændring er, at borgere, myndig-
heder og virksomheder bør tænke i what if- og worst case-scenarier 
– ikke fordi borgere og institutioner skal befinde sig i en tilstand af 
frygt, men fordi de sidste års terrorangreb såvel som den opfind-
somhed, hvormed it-kriminelle agerer, beviser, at vi bliver nødt til 
at tænke i scenarier, der umiddelbart kan virke urealistiske. 
 
Også det internationale samarbejde bør styrkes. De nye truslers 
globale karakter gør det nødvendigt, at problemstillingerne imøde-
kommes globalt. Kun gennem en dynamisk og konstruktiv viden-
deling på tværs af grænserne kan truslerne identificeres og bekæm-
pes. Igen er etableringen af nye institutioner nødvendig. Der er be-
hov for en bedre udnyttelse af de eksisterende rammer via en øget 
informationsudveksling. Igen er fundamentet den mentalitet, hvor-
med myndigheder, nationer og enkeltpersoner tilgår opgaven. Der-
for er der også her behov for politisk og administrativt lederskab, 
der kan vise vejen for, hvordan internationalt samarbejde kan være 
med til realisere potentialet i et innovativt, tillidspræget, internatio-
nalt samarbejde. Det internationale samarbejde bør både beskæftige 
sig med efterretningsarbejdet og beredskabet. 
 
Netop udvekslingen af information, erfaringer og viden spiller en 
central rolle i sikkerhedsmyndighedernes og samfundets evne til at 
imødekomme de nye trusler og sårbarheder. Kommunikation spiller 
derfor en helt ny rolle, både for så vidt angår det intranationale og 
det internationale arbejde med offentlig sikkerhed. 
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Hvor viden af efterretningsmæssig karakter før i tiden blev antaget 
at have størst værdi ved at være gemt væk i de enkelte stater, for-
drer den tiltagende globalisering, digitalisering og interdependens, 
at staterne i højere grad samarbejder og videnudveksler. Netop in-
terdependens og truslernes globale karakter bevirker, at de nationa-
le sikkerhedsmyndigheder får meget lidt ud af at sidde med et lille 
hjørne af sandheden. Det er det samlede billede, der bibringer myn-
dighederne værdi, og dette kan kun genereres gennem et intensive-
ret internationalt samarbejde. 
 
Herudover kræver et velfungerende internationalt samarbejde, at 
der etableres et fælles rammeværk og en fælles forståelse af, hvor-
dan arbejdet med homeland security antager en struktur, der facili-
terer internationalt samarbejde. Her er bl.a. tale om teknologiske, 
sprogmæssige og procedurelle strukturer. Etableringen af disse bør 
have politisk og administrativt fokus – både i de enkelte lande og i 
de internationale institutioner, der skal fungere som rammen om-
kring samarbejdet. Igen bør der være veldefinerede sikkerheds-
procedurer af både teknologisk og organisatorisk karakter for at 
skabe den fornødne tillid omkring samarbejdet.  
 
Grundlæggende bør det nationale sikkerhedsarbejde åbne sig yder-
ligere mod nye samarbejdsformer – nedad mod borgerne, indad 
sikkerhedsmyndighederne imellem og udad mod den internationale 
sfære. Der er sket en positiv udvikling i denne retning, men samar-
bejde og åbenhed bør have øget strategisk fokus. 
 
Teknologien bør være én af de underliggende platforme, hvorpå alt 
samarbejde om homeland security foregår. Teknologien er som 
nævnt en del af problemet qua den stigende sårbarhed, men den er 
også en del af løsningen, da teknologien åbner nye muligheder for 
det præventive såvel som det reaktive arbejde. 
 
Teknologiens hastige udvikling kræver imidlertid, at sikkerheds-
myndighederne forholder sig yderst proaktivt til anvendelsen af nye 
teknologier. Samtidig bør sikkerhedsmyndighederne satse på at 
indgå strategisk samarbejde med eksempelvis private virksomheder 
om, hvorledes højteknologi kan anvendes i homeland security-
spørgsmål. 
 
Sikkerhedsmyndighedernes anvendelse af nye teknologier (og tek-
nologi bredt betragtet) bør bero på horisontale, tværsektorielle 
standarder og produkter med plug and play-funktionalitet. Dette vil 
sikre den fornødne fleksibilitet i udviklingen og forhindre en for tæt 
binding til proprietære produkter og løsninger. I det hele taget er 
fremtidssikring og fremsyn vigtigt i forhold til at være på forkant 
med den teknologiske udvikling. 
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Konklusionen er, at arbejdet med national sikkerhed i Danmark og 
i Norden generelt bør være holistisk orienteret, det vil sige at der 
anlægges en helhedstankegang i arbejdet med at sikre borgere, in-
stallationer og kritisk infrastruktur. Interdependens, globalisering 
og digitalisering bevirker, at snævert sektororienterede, mono-
teknologiske tiltag vil komme til kort. Kun ved at anlægge fælles 
strategi og indsats kan de nye krav imødekommes. 
 
I forlængelse af dette er samarbejde mellem de mange relevante ak-
tører af fundamental vigtighed. Uden samarbejde vil vi ikke være i 
stand til at reagere hverken præventivt eller reaktivt i forhold til de 
nye trusler, der tegner udfordringerne for homeland security i Dan-
mark. 

 
”Løbende overvågning af samfundets sårbarheder kan betegnes 
som en dynamisk proces, hvor potentielle og manifeste sårbarheder 
og risici rettet mod den civile sektors centrale funktioner og den 
kritiske infrastruktur søges identificeret og vurderet med henblik på 
løbende tilpasning af beredskabet i forhold hertil”145. 

 
Med afsæt i ovenstående citat fra sårbarhedsudredningen kan det 
afslutningsvis konkluderes, at arbejdet med homeland security ikke 
er en handling men en proces. Kun ved at anlægge en fleksibel og 
dynamisk tilgang til de nye trusler, som udviklingen uvægerligt 
medfører, kan vi sejre i det fortsatte arbejde med at sikre et trygt og 
sikkert samfund. 
 

                                                 
145 Sårbarhedsudredningen 2004, side 37. 

”… Løbende overvågning af samfundets sårbar-
heder kan betegnes som en dynamisk proces”. 
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11. TALERLISTE 

Homeland Security – Nordic Challenges. 18 April 2005.  
Speakers’ profiles.  
 

Jens Hornemann, Director Public Nordic, Unisys : Wel-
come to the conference and introduction to homeland secu-
rity, the conference themes and speakers 
Jens Hornemann has been a Managing Partner in Unisys since 
1 January 2004. He is part of the Danish and Nordic manage-
ment group with overall responsibility for Unisys public sector 
activities. Jens Hornemann holds a Master of Science in Eco-
nomics. 

Søren Gade, Minister of Defence: Denmark and homeland 
security – the technological and political challenges 
Søren Gade was appointed Minister of Defence in April 2004. 
Søren Gade holds a Master of Science in Economics and has 
been a member of the Danish Parliament since 20 November 
2001. He was the deputy Chairman of the Defence Committee 
of the Danish Parliament and had a long military career before 
he was appointed Minister of Defence. 

Greg Baroni Corporate Vice President and President, Glo-
bal Public Sector Unisys: From strategy to action – where 
to begin?  
Greg Baroni serves as Vice President in Unisys. He is further-
more President in Unisys Global Public Sector division. In 
2004, Greg was named by Federal Computer Week as a Fed-
eral 100 winner for leading the Unisys team to develop the 
Transportation Security Administration’s (TSA) information 
technology infrastructure. In 2003, FastCompany magazine al-
so recognized Greg as one of the Fast50 for helping TSA build 
a new IT infrastructure to improve security at the nation’s 429 
commercial airports. 

 
 
 
 
 



106 Sikkerhed og sikring i Danmark  

Tommy Lindström, Former Chief Commissioner of the 
Swedish National Bureau of Investigation: Status and the 
road ahead for Scandinavian homeland security 
Tommy Lindström has a law degree from Stockholm Univer-
sity. He worked for the Swedish National Police from 1971 to 
1996;  during 1981-1993 he was heading the National Bureau 
of Investigation. Since then he has worked as a private law and 
security adviser and investigator. He is still working actively 
with the Swedish Police Authorities and is a well renowned 
speaker.  

Jens Henrik Højbjerg, Deputy Director, Europol: Trans-
national homeland security – new threats, new measures 
Jens Henrik Højbjerg was director of the National Danish In-
vestigation Support Unit before being appointed deputy direc-
tor of Europol. Europol is the European Union’s law enforce-
ment organisation and handles criminal intelligence in Europe. 
Its aim is to improve the effectiveness and cooperation between 
the competent authorities of the Member States in preventing 
and combating international criminal activities.  

Gerard Warrens, Sales Director, Defence, Intel & Security, 
EMC EMEA: Security Analysis and Management Solutions 
– storage and exchange of information as a homeland secu-
rity issue. 
Gerard Warrens has an extensive experience working with the 
European defence and aerospace sector. Since his promotion 
to sales director of EMC solutions to the European, African 
and Middle Eastern market he has promoted the application of 
innovative technologies to efficiently protect and utilize critical 
information. 

Pernilla Skantze: Policy advisor to Andrea Pirotti, the gen-
eral director of the European Network and Information Se-
curity Agency (ENISA): The digitized European: Securing 
a safe technological infrastructure in the European Union 
Pernilla Skantze is a lawyer specialised in IT law. She has de-
alt with IT related issues since 1993 as a university lecturer, as 
an associate in a law firm and as head of sector in the Swedish 
Ministry of Industry. At the ministry she was among other 
things working with the negotiations and the implementation of 
the E-commerce Directive and the Directive on electronic 
signatures and on general IT security policy issues. 
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In 2002 she started working for the European Commission 
where she drafted the proposal establishing the ENISA and saw 
it through the negotiations in the Council and the Parliament. 
Since 1 February this year she has been seconded as a national 
expert to ENISA with the tasks of policy advisor to the execu-
tive director. 

Sgt. Dean Zanone, Cisco: Network Government – Public 
Safety, Security and Mobility 
Sgt. Dean Zanone joined Cisco after a long career with the po-
lice. In the police he was in charge of a large and well re-
nowned project where groundbreaking technology was inte-
grated in everyday policing tasks. The last five years he has 
met with public and private Information Managers and fellow 
emergency responders to discuss IP based public safety appli-
cations. Sgt. Zanone has shared many of his thoughts with 
other government and industry innovators from his perspective 
as a twenty-seven year public safety first responder – an end 
user of public safety technologies.  

Steven M. Martinez, Director of the Cyber Division, Fed-
eral Bureau of Investigation (FBI), USA: Protecting the na-
tion’s physical and virtual critical infrastructure 
Steven M. Martinez entered on duty with the FBI on 26 Janu-
ary 1987. In 1993, he was transferred to the Washington (D.C.) 
Field Office where he was assigned to a special information 
technology project at FBI’s Headquarters. Mr. Martinez was 
assigned as FBI’s first on-scene Commander at Central Com-
mand (CENTCOM) in Iraq during the staging and commence-
ment of Operation Iraqi Freedom. He was promoted to his cur-
rent position as the Director of the Cyber Division in August 
2004.  
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• Rohan Gunaratna, chef for International Centre for Political 
Violence and Terrorism Research, the Institute of Defence 
and Strategic Studies, Singapore. Artikel: "Metamorphosis 
of Jihad Groups after 9/11 and the Emerging Threat to 
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