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Abstract 
 

Malign influence operations and hybrid threats are the primary tools in a new kind of warfare, where actors 

seek to project power through non-military means.  

The US election in 2016 clearly illustrates the potential consequences of hostile, foreign intervention and 

influence as Russian “trolls” succeeded in creating division and turmoil among the US population.  

These new threats can be characterized as “wicked problems” – spanning across sectors, societies and 

borders with no clear solution within reach. Hostile influence operations and hybrid threat are designed to 

be covert, moving below the radar and avoiding direct, military confrontation in favor of sowing dissent and 

confusion, undermining democratic institutions in western democracies. 

Traditional approaches to strategy and analytical processes are not suited to handle these complex issues. 

This thesis proposes a network approach, where military, civilian, public and private actors engage in close 

cooperation in order to resolve this complex issue of countering hybrid threats and influence operations. 

This calls for an “all-of-government” and “all-of society” approach to national defense. There are already in 

Denmark existing networks, but there seem to be little coordination and the role of the Danish Defense 

appears to be minor. This thesis proposes a more prominent role for the Defense in a future network. 

Although a network approach has many advantages, it is not without challenges.  With a network 

comprised by many actors, uncertainties are expected to arise within the network due to the many 

different perceptions, strategic dispositions and institutional backgrounds among actors. There are no 

simple solutions when facing these uncertainties – establishment of rules, focusing on trust among the 

actors and a fair amount of patience seems to be the way forward.  

Another major challenge to this approach is leadership and the distribution of responsibility. Governance 

networks are in their nature horizontal and lack hierarchy which is essential when creating strategies and 

solutions but impractical as soon as crisis arise, and decisions must be made. This thesis proposes a mixture 

between pure network governance and centralized leadership. With the Danish Ministry of Defense, by 

mandate of the government, as the lead actor, the network should be fully autonomous until a major crisis 

arrive. Then the Ministry assumes control of the situation until it is stabilized after which the network will 

return to its horizontal structure and resume coordination in order to reach a feasible solution to the 

problem. 

Key words: Hybrid threats, influence operations, Network Governance, uncertainties, complexity, meta-

governance, Koppenjan and Klijn, Sørensen &Torfing, Snowden & Boon. 
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1. Indledning 
 

” For to win one hundred victories in one hundred battles is not the acme of skill. To subdue the enemy 

without fighting is the acme of skill.” 

– Sun Tzu, The Art of War (Ca. 400 år f.kr.) 

 

Påvirkning og manipulation af modstandere er ikke en ny opfindelse. 

Igennem historien har stridende parter i krig og konflikt brugt alle rådige midler for at påvirke hinanden med 

det formål, at få dem til at miste viljen til at kæmpe. Dette illustreres bl.a. af Sun Tzu’s berømte citat ovenfor. 

Der er talrige eksempler på anvendelsen af propaganda og påvirkning i krig og konflikt, fra oldtidens Kina til 

nyere konflikter, som 2. Verdenskrig, Vietnam-krigen og krigene i Irak, på Balkan og Afghanistan.  

Påvirkning målrettes ikke alene modstanderen, men også civile befolkninger, hvor de stridende parter 

forsøger at skabe mistillid til hinanden og selv at fremstå som retfærdige og troværdige.  

I dag kan en konventionel trussel mod landets grænser virke fjern. Ikke desto udkæmpes der bl.a. gennem 

traditionelle og sociale medier en kamp om sandheden, om at fremføre det mest troværdige narrativ, for at 

svække modstanderes forsvarsvilje samt skabe støtte til egen agenda.  

Propagandaen har fået nye virkemidler og kendes i dag bedst som “desinformation” eller ”Fake News” – den 

bevidste fordrejning af sandheden til egen fordel.  Formålet er det samme: At styrke sig selv og svække sin 

modstander med mindst muligt brug af væbnet magt. 

Det amerikanske præsidentvalg i 2016 er et eksempel på, hvordan målrettet desinformation kan skabe 

splittelse i en demokratisk befolkning og i sidste ende påvirke udfaldet af et valg.  

Denne type “hybride” angreb er en alvorlig trussel mod ellers moderne, demokratiske samfund.  

Det kan være uhyre vanskeligt at håndtere trusler af denne karakter: Det er sjældent muligt at attribuere et 

forsøg på påvirkning til en enkelt aktør eller spore omfanget og effekten af denne påvirkning. Skaden er ofte 

sket, før angrebet er identificeret og mulige modforanstaltninger iværksættes. Spredning af desinformation 

er blevet det foretrukne våben i en verden, hvor enhver med en internetopkobling og adgang til sociale 

medier kan producere og sprede propaganda, der kan ramme målgrupper i hele befolkninger på kort tid. 

Rusland har længe været på forkant med spredning af desinformation og anvender hyppigt denne metode, 

da denne type angreb ofte går “under radaren” og udgør en meget lille risiko for et samlet modsvar fra eks. 

NATO. Formålet med disse angreb er at skabe splittelse i befolkninger, mellem lande og interstatslige 

institutioner, der står i opposition til Rusland.  

Udfordringen med at imødegå desinformation, påvirkningskampagner og hybride trusler er et meget 

komplekst problem. Dels fordi det kan være svært at skelne sand og falsk information i en tid, hvor nyheder 
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bliver serveret på få sekunder, hvor menneskers opmærksomhed er kortvarig og værdifuld, og fordi 

problemet rækker ud over landegrænser og mange forskellige ressortområder. Der er ingen entydige 

løsninger, og ofte vil det være næsten umuligt at forudse eller overskue konsekvenserne af problemet, hvis 

ikke det bliver forsøgt imødegået. Et problem af denne karakter betegnes som et ”wicked problem” (Rittel 

og Weber, 1973) og kan ikke løses af en enkelt aktør eller organisation alene. Det kræver inddragelse af 

ekspertise fra alle de områder, problemet berører. At organisere sig til imødegåelse af wicked problems kan 

i sig selv være meget komplekst. Med inddragelse af mange aktører opstår usikkerheder og uenigheder om 

problemets omfang og karakter, løsningsmetoder, og potentielle interessekonflikter imellem disse aktører 

kan vise sig at blive særdeles udfordrende for samarbejdet. Alene det, at styre et netværk af aktører fra 

forskellige organisationer og med forskellige interesser, kan i sig selv kunne betegnes som et ”wicked 

problem”. 

 

Som officer i Forsvaret har jeg selv ofte befundet mig i udfordringer af denne karakter, og selv arbejdet med 

påvirkning af lokalbefolkninger. I Helmandprovinsen i Afghanistan var jeg fra 2010 - 2011 udsendt som CIMIC 

(civil-military cooperation) officer. Her var jeg ansvarlig for informationsindhentning og koordination mellem 

de britiske ISAF-soldater og de lokale, civile afghanere. Formålet med min opgave var at påvirke den lokale 

befolkning til at samarbejde med ISAF styrken og dermed bidrage til at skabe sikkerhed i området. Forskelle 

i kultur, religion og verdensopfattelse gjorde koordinationen og samarbejdet særdeles kompleks. Jeg måtte 

således inddrage mange forskellige aktører, civile såvel som militære, for at løse denne opgave alt imens 

Taliban forsøgte, at påvirke selv samme målgruppe til at gøre modstand og bekæmpe ISAF.  

 

I Kosovo i 2016 var jeg, som operationschef, ansvarlig for planlægning og gennemførelse af psykologiske 

operationer (PSYOPS), der havde til formål at påvirke den Kosovo-serbiske og Kosovo-albanske befolkning til 

at bevare den skrøbelige fred, der blev etableret af NATO i 1999. Med soldater fra 8 forskellige nationer samt 

lokale, civile journalister og mediefolk fra flere etniske grupper, var min enhed et kludetæppe af vidt 

forskellige kulturer, holdninger og sprog. At alle de deltagende NATO-nationer ligeledes havde forskellige, 

nationale begrænsninger og interesser, gjorde løsningen af opgaven endnu mere kompleks. Jeg måtte derfor 

gennem dialog og med inddragelse af alle disse aktører forsøge, at skabe de bedst mulige forudsætninger for 

at løse min opgave.  

 

Denne opgave viser, at påvirkning og hybride trusler er et komplekst problem – eller et såkaldt ”wicked 

problem” - da der ikke umiddelbart findes nogen entydig løsning på dette. Da hybride trusler rammer hele 

befolkninger, er det særdeles vanskeligt at afgrænse problemet i tid og sted og finde en entydig løsning på 
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det. Problemet kan ikke løses af en enkelt aktør eller organisation, og kan ikke håndteres gennem hierarkisk 

kontrol. Det bedste værn mod wicked problems, er, at organisere sig i netværk og udnytte de kompetencer, 

de enkelte aktører i netværket besidder. Det er derfor min påstand, at imødegåelsen af hybride trusler 

kræver inddragelse af mange forskellige aktører og formeringen af et netværk, der kontinuerligt monitorerer 

udviklingen og opbygger et beredskab til håndteringen af disse nye trusler. 

 

1.1. Afgrænsning 

Emnet er højaktuelt og meget omfattende. Forskellige nationale og internationale aktører arbejder mere 

eller mindre målrettet mod at finde passende modforanstaltninger mod påvirkningsoperationer og hybride 

trusler. Jeg har i denne opgave valgt at forholde mig til påvirkningsoperationer og hybride trusler fra Rusland, 

da Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) specifikt nævner russiske påvirkningskampagner i sin risikovurdering 

fra 2018: 

”Ruslands påvirkningskampagner er en stigende trussel, fordi Rusland bruger dem til at øve indflydelse på 

interne politiske forhold i vestlige lande. Rusland anvender påvirkningskampagnerne på linje med andre 

instrumenter i international politik for at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at Rusland kan nå sine 

udenrigspolitiske mål.” (FE Efterretningsmæssig risikovurdering 2018, s. 19) 

Valget i USA 2016 er et eksempel på denne påvirkning. Selvom det seneste danske folketingsvalg forløb 

tilsyneladende uden indblanding fra Rusland, vurderes påvirkningskampagner stadigt som en stigende 

trussel: 

”Det er sandsynligt, at russiske påvirkningskampagner vil udgøre en stigende trussel også mod Danmark, og 

at Danmark uden eller med meget kort varsel vil kunne blive ramt af sådanne. Det er meget sandsynligt, at 

Rusland vil kunne målrette og tilpasse påvirkningskampagner mod Danmark, som fokuserer på politiske 

problemstillinger, der har en vis klangbund i offentligheden, som for eksempel immigration og forholdet til 

EU.” (FE Efterretningsmæssig risikovurdering 2018, s. 20) 

Opgavens fokus er på Forsvaret, der har som primær opgave at varetage Danmarks sikkerhed, og derved også 

bør bidrage til håndteringen af påvirkning og hybride trusler. Dette underbygges af Forsvarsminister Trine 

Bramsen:  

”Der skal, siger ministeren, bruges flere ressourcer i Forsvaret på hybride angreb, som er en kombination af 

eksempelvis cyberangreb og påvirkningskampagner på sociale medier.” 

”… Men påvirkningskampagner og det at sammentænke det er ikke noget, vi rigtigt løfter i den offentlige 

debat, siger Trine Bramsen.” (Trine Bramsen i Fyens Stiftstidende, 28 august, 2019) 
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Ovenstående betragtninger har ført mig til følgende problemformulering: 

1.2. Problemformulering 

Hvordan kan Forsvaret, i netværk med andre offentlige, private og civile aktører, bidrage til et tidssvarende 

totalforsvar, der kan imødegå hybride trusler og forsøg på påvirkning i Danmark? 

Til problemformuleringen hører følgende underspørgsmål: 

• Hvad karakteriser truslen, og hvorfor kan indsatsen mod hybride trusler betegnes som et komplekst 

”wicked problem”? 

• Hvordan ser indsatsen mod desinformation og hybride trusler ud i dag, og hvilke netværk eksisterer 

allerede?  

• Hvilke usikkerheder kan forventes at opstå i et totalforsvarsnetværk, og hvordan kan disse 

håndteres? 

• Hvordan kan dette netværk ledes, og hvor bør ansvaret placeres? 

1.3. Begrebsafklaring  

1.3.1. Forsvaret 
Med Forsvaret menes hele Forsvarsministeriets ressortområde og underlagte myndigheder, som illustreret 

med nedenstående figur: 

 

 

1.3.2. Netværk 
Opgaven anvender Sørensen og Torfings definition af Governance Networks:  

(Sørensen og Torfing, 2005, s. 202-203, egen oversættelse) 

Figur 1: Forsvarsministeriets myndigheder og styrelser. 

Kilde:  FMN.dk  
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1. ”Et relativt stabilt, horisontalt netværk af gensidigt afhængige, men operativt autonome aktører; 
2. som interagerer gennem forhandlinger; 
3. der finder sted indenfor en foreskreven, normativ, kognitiv og forestillet ramme;  
4. som til en vis grad er selvstyrende og; 
5. som bidrager til at skabe offentlig værdi indenfor eller på tværs af bestemte politiske områder.” 

1.3.3. Totalforsvar 
Der anvendes Forsvarsministeriets definition om totalforsvaret, som samfundets samlede beredskab:  

”Formålet med samfundets samlede beredskab er at sikre en effektiv og koordineret indsats af samfundets 

samlede ressourcer i forbindelse med kriser, katastrofer eller større hændelser. Hensigten er at opretholde 

vitale samfundsfunktioner og beskytte befolkningens liv og ejendom.” (Kilde: fmn.dk)  

1.3.4. Hybride trusler 
Hybride trusler anvendes som en betegnelse for det nye trusselsbillede, hvor alle midler, herunder 

økonomiske, diplomatiske, militære og informationsmæssige ressourcer, tages i brug for at skabe en 

strategisk fordel. Eksempler på disse kan være hacking, sabotage, forsøg på påvirkning af valg og 

befolkninger, trusler om angreb mm. 

1.3.5. Påvirkning 
Med påvirkning menes ondsindede forsøg på påvirkning af meningsdannere og folkestemninger primært 

gennem anvendelse af medier, med henblik på at skabe splid og uroligheder i en befolkning og mistillid til 

demokratiske processer og organisationer. Til begrebet hører en række underbegreber: 

1.3.5.1. Desinformation  

”Falsk information spredt bevidst og ofte skjult med henblik på at påvirke offentlig opinion eller sløre 

sandheden” (Merrian-Webster dictionary, egen oversættelse) 

1.3.5.2. Propaganda 

”Information af forudindtaget eller misledende natur, anvendt til at fremme en politisk sag eller synspunkt” 

(NATO-definition) 

1.3.5.3. Psykologiske Operationer (PSYOPS) 

”Planlagte psykologiske aktiviteter under anvendelse af kommunikation eller andre midler målrettet 

godkendte målgrupper med henblik på at påvirke opfattelser, holdninger og adfærd, og derved opnå politiske 

og militære mål.” (NATO-definition) 

2. Teori 

Denne opgave anvender teori om kompleksitet, wicked problems, netværk og de usikkerheder, der opstår i 

håndteringen af komplekse problemstillinger.  
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Det teoretiske fundament er primært baseret på bogen: ”Managing Uncertainties in Networks” (Koppenjan 

og Klein, 2004), sekundært artiklen: “A Leader’s Framework for Decision Making” (Snowden og Boone, 2007) 

og tertiært artiklen: ”Network Governance and Post-Liberal Democracy” (Sørensen og Torfing, 2005) 

Teorier, artikler og bøger er udvalgt, fordi de giver perspektiver på kompleksitet, wicked problems og 

netværksledelse samt vurderes at kunne anvendes både til, at beskrive de nuværende udfordringer med 

imødegåelse af hybride trusler og give anvisninger til det mulige, kommende arbejde i et evt. nyt netværk.  

2.1. Managing Uncertainties in Networks (Koppenjan og Klijn, 2004) 

Opgavens primære teori omhandler håndtering af usikkerheder i netværk, og indledes med at beskrive nogle 

de karakteristika, der kendetegner moderne, komplekse problemstillinger - såkaldte Wicked Problems: 

Usikkerhed og uenighed om problemets natur og løsning samt problemets tværsektorielle karakter. 

Koppenjan og Klijn argumenterer for, at en netværkstilgang er den mest hensigtsmæssige måde at håndtere 

disse på, da enkelte organisationer ikke kan løse dem alene: 

” We will argue that traditional approaches are no longer adequate and suggest the network approach as a 

source of inspiration for dealing with uncertainties in a more satisfactory manner” (Koopenjan og Klijn, 2004, 

s. 2) 

Koppenjan og Klijn beskriver desuden i kapitel 1 de usikkerheder, der kan opstå i håndteringen af wicked 

problems i netværk: (Koppenjan og Klijn, 2004, s. 6-7) 

2.1.1. Usikkerheder i netværk 
 

Substantielle usikkerheder: Denne type usikkerhed omhandler den tilgængelige information om problemet. 

Ofte er tilstrækkelig information om problemet enten ikke til stede eller bliver først tilgængelig for sent. Som 

eksempel nævner Koppenjan og Klijn problemet med CO2 i atmosfæren: Så længe vi ikke ved, hvilke 

koncentrationer der har hvilken effekt, kan vi ikke med sikkerhed vurdere, hvor meget en stigning af 

udledning vil påvirke drivhuseffekten. Da bl.a. påvirkningsoperationer kan have en langsigtet effekt på 

befolkningers opfattelse af virkeligheden og at denne kan være svær at måle, er indsatsen mod denne type 

problemer på mange måder behæftet med substantielle usikkerheder. Substantielle usikkerheder omhandler 

ikke alene omfanget af tilgængelig information. Siden aktører i netværk har forskellige baggrunde og 

referencerammer, vil de også tolke tilgængelig information forskelligt. Derfor vil en større mængde 

information om emnet ikke nødvendigvis føre til mindre usikkerhed om problemet. Mere information om 

emnet kan endda have en modsat virkning og skabe større usikkerhed i netværket. 
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Strategiske usikkerheder: Aktører i netværk foretager uforudsigelige, strategiske valg, og siden de træffer 

disse valg baseret på deres forskellige opfattelser af problemet, kendetegnes håndteringen af wicked 

problems i netværk i sig selv af stor kompleksitet. Desuden forudser og tilpasser aktører deres handlinger i 

forhold til andre aktørers strategiske handlinger. Grundet disse mekanismer, kan det være vanskeligt at 

forudsige de strategier, aktører vælger, og hvordan disse strategiske valg vil påvirke problemet i sig selv og 

problemløsningsprocessen. Interaktionerne imellem aktører er, som sagt, i sig selv komplekse, og denne 

kompleksitet kan, ifølge Koppenjan og Klijn, aldrig helt elimineres, da aktørerne i et horisontalt netværk må 

forventes at træffe beslutninger, der bedst varetager deres egne interesser. 

Institutionelle usikkerheder: Da wicked problems går på tværs af fagområder og påvirker samfundet bredt, 

vil aktørerne i netværk ligeledes være repræsentanter for forskellige organisationer og institutioner. 

Aktørernes handlinger er påvirket af de opgaver, holdninger, regler, sprogbrug og kulturer, der kendetegner 

de enkelte aktørers organisationer. Samarbejdet vanskeliggøres af divergerende, institutionelle regimer, og 

dette er medvirkende til at skabe usikkerhed i netværket. Dette er endnu en form for usikkerhed, der er 

vanskelig at komme til livs, da det sjældent et muligt, at påvirke aktørernes institutionelle rammer og 

organisationskulturer. 

I kapitlerne 7 - 9 beskrives, hvordan disse usikkerheder kan håndteres og væsentlige pointer herfra vil blive 

præsenteret i analysen. 

Netværkslederens/Spilstyrerens rolle: Koppenjan og Klijn bruger både betegnelsen ”network manager” og 

”game manager” om den eller de personer, der har en væsentlig og medierende funktion i netværket. Han 

eller hun skal ikke agere som en leder i en traditionel, hierarkisk organisation. Der lægges i stedet vægt på, 

at netværkslederens rolle består i at være mægler mellem aktørerne, i at opfordre til interaktion, og skal 

derfor besidde forhandlingsfærdigheder og viden om netværket. Rollen som netværksleder, skal ikke 

nødvendigvis bestrides af en enkelt person, men kan fordeles til flere aktører på én gang, f.eks. én fra hver 

sektor, hvis der er tale om et offentligt-privat netværk. 

Koppenjan og Klijn anvendes til at beskrive de nuværende usikkerheder blandt eksisterende netværk, som 

beskrevet af informanter og litteratur, for om muligt, at forudse nogle af de udfordringer et kommende 

netværk til imødegåelse af påvirkning og hybride trusler kan stå overfor samt give anvisninger til, hvordan 

disse kan håndteres. 

2.2. A Leader’s Framework for Decision Making (Snowden og Boon, 2007)  

Artiklen fra Harvard Business Review beskriver, hvordan ledere kan manøvrere i komplekse problemstillinger 

og tilbyder en ramme til at anskue disse på forskellige måder. De kalder denne ”Cynefin framework” (Udtales 
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ku-ne-vin), og er et værktøj til at identificere mulige handlemåder i forskellige typer problemer. Cynefin har 

b.la. været anvendt af det amerikanske forsvar til terrorbekæmpelse (Snowden og Boon, 2007, s. 1.) 

Cynefin modellen støtter lederen til at sortere problemstillinger i fem forskellige kontekster. Fire af disse: 

simple, komplicerede, komplekse og kaotiske problemer, kræver, at lederen er i stand til at diagnosticere 

problemet korrekt og handle i den rette kontekst. Den femte type, uorden, beskriver problemer, der ikke 

lader sig diagnosticere i de fire førnævnte kategorier. 

Cynefin modellen og tankerne bag kan bidrage med at diagnosticere problemstillingen vedr. imødegåelsen 

af påvirkningsoperationer og hybride trusler samt give anvisninger til, hvordan et evt. netværk kan ledes. To 

af disse domæner, det komplekse og det kaotiske, beskrives nedenfor. 

2.2.1. Komplekse og kaotiske problemstillinger 

 

Komplekse problemstillinger kaldes ”Domænet for emergens”. Som eksempel på kompleksitet bruger 

Snowden og Boone den brasilianske regnskov, der er under konstant udvikling i trit med 

temperaturstigninger, dyrearters påvirkning af hinanden og konsekvenserne af menneskelig indgriben. Det 

er ikke umiddelbart muligt at forudsige udviklingen af et komplekst problem, og de fleste situationer og 

beslutninger i organisationer kan ifølge Snowden og Boone beskrives som komplekse. I dette domæne, kan 

årsager og sammenhænge først klart ses retrospektivt. Mønstre kan dog opstå, hvis lederen er villig til at 

eksperimentere, fejle og lære af disse fejl. Med andre ord skal lederen undersøge, fornemme og reagere. 

Ledere, der forsøger at fremtvinge orden i komplekse situationer vil fejle. I stedet bør ledere forsøge at 

rammesætte, træde et skridt tilbage, nysgerrigt søge efter mønstre og derefter handle. Mange 

sikkerhedsspørgsmål, herunder hybride trusler, kan jf. Cynefin modellen betegnes som komplekse 

problemstillinger. 

Kaotiske problemstillinger kaldes domænet for ”Hastigt respons”. I dette domæne er det ikke lederens 

opgave at søge efter mønstre, men at ”standse blødningen.” Der er ikke tid til input fra andre aktører, og 

lederen må benytte sig af ”top-down” kommunikation og dikterende ledelse. Situationer som 

naturkatastrofer, terrorangreb eller militære kampoperationer kan betegnes som kaotiske. Her skal lederen 

handle, fornemme og reagere. 
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2.2.2. Håndtering af kompleksitet 

Ifølge Snowden og Boone kendetegnes den gode leder ved evnen til, at identificere den rette kontekst inden 

for de fire domæner og tilpasse ledelsesstilen i forhold til konteksten. Usikkerhed og kompleksitet er et 

grundvilkår, som ledere og organisationer skal tilpasse sig til. Snowden og Boon giver i artiklen en række 

værktøjer til at lede i kompleksitet. Nogle af disse præsenteres nedenfor:  

Åbn diskussionen: Ved at inddrage mange forskellige aktører, ikke blot eksperter, tilbydes der flere 

forskellige perspektiver på samme problemstilling. I fællesskab genereres ideer, som kan støtte lederen til at 

formulere strategi og træffe beslutninger i situationer præget af kompleksitet. 

Sæt rammerne: Lederen skal rammesætte situationen eller problemstillingen, og derefter lade systemet eller 

netværket regulere sig selv inden for rammerne. Disse kan bestå af et simpelt sæt regler vedrørende opførsel, 

økonomi, tid eller lignende. 

Anspor til uenighed og diversitet: Uenighed og debat er essentielt i kommunikationen omkring komplekse 

problemstillinger. Kun gennem åbenhed over for andres synspunkter og tolerance over for kritik, kan 

forskellige perspektiver på problemstillingen belyses. 

Skab betingelserne og søg efter emergens: Da resultater er uforudsigelige i en kompleks kontekst, er det 

lederens opgave at skabe et miljø, hvor løsninger kan opstå snarere end at forsøge, at frembringe 

forudbestemte løsninger og muligvis overse muligheder, der kan opstå uventet. 

Til forskel for Koppenjan og Klijn, beskriver Snowden og Boon ikke netværk, men snarere, hvordan lederen 

skal agere i forskellige domæner. Lederen er således i centrum, og det er hans ansvar at vurdere om 

problemstillingen er simpel, kompliceret, kompleks eller kaotisk – og så handle derefter. Snowden og Boon 

Figur 2: Cynefin modellen 
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giver mange af de samme anbefalinger til håndtering af kompleksitet, som Koppenjan og Klijn, men især 

beskrivelserne af det komplekse og det kaotiske domæne bidrager til at definere, hvornår der er behov for 

en flad, autonom netværksstruktur og, hvornår der er behov for central og hastig beslutningstagning. 

2.3. Network Governance and Post-Liberal Democracy (Sørensen og Torfing, 2005) 

Artiklen er en sammenskrivning af forskellige, teoretiske perspektiver på Governance Networks. Den 

anvendes, da den tilbyder en definition på Governance Networks, som anvendes i begrebsafklaringen og 

giver mulige anvisninger for, hvordan et netværk kan styres gennem såkaldt ”Meta Governance”.  

2.3.2. Meta-Governance som værktøj til at styre netværk 

Sørensen og Torfing introducerer begrebet ”Meta-governance” som en styringsmetode, der kan anvendes af 

politikere (eller ledelsen i Forsvaret) til, at regulere ellers selvstyrende netværk. Meta-governance kan udøves 

på tre måder: 

1. Design af netværk: Ledere kan gennem netværksdesign opfordre til eller fraråde etableringen af et 

netværk og påvirke, hvilke aktører der skal deltage i dette. Gennem netværksdesign, kan ledelsen 

bemyndige bestemte aktører ved at tildele ressourcer og kapaciteter, og derved give disse en central 

rolle i netværket.  

2. Deltagelse i netværk: Gennem aktiv deltagelse i netværket, kan ledelsen holde sig orienteret 

omkring aktiviteterne i dette. Deltagelse er især tilrådeligt i opstarten af netværk, hvor beslutninger 

er nemmere at tilpasse eller ændre, uden at forstyrre hele netværket. Aktiv deltagelse kan også 

bidrage til at forhindre, at enkelte, toneangivende aktørers interesser kommer til at dominere 

netværkets arbejde uhensigtsmæssigt. Slutteligt, giver aktiv deltagelse i netværkets overvejelser og 

forhandlinger, ledelsen mulighed for at tilsikre, at det overordnede formål med netværket holdes for 

øje, så netværket ikke bliver til en arena for varetagelse af aktørernes egne interesser. 

3. ”Framing” af netværk:  Netværksframing udføres ved at formulere den overordnede hensigt og 

formålet med netværket samt gennem tildeling af ressourcer. Ved at benytte sig af 

historiefortællinger, forsøger ledelsen at skabe billeder blandt aktørerne omkring, hvad problemet 

og de mulige løsninger er samt, hvilke normer og værdier, der bør herske i netværket. Gennem 

politisk, finansiel og diskursiv framing kan ledelsen desuden afgrænse områder, inden for hvilke 

områder netværket er selvstyrende. 

Perspektivet på Meta Governance anvendes sidst i analysen til at beskrive, hvordan Forsvaret kan bevare en 

vis form for kontrol med arbejdet i netværket uden at overgå til hierarkisk styring. 
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2.4. Kritik af valgt teori 
Ovenstående teorier er udvalgt, da de vurderes anvendelige til at belyse problemstillingen fra flere vinkler. 

De komplimenterer hinanden, da de beskriver muligheder og udfordringer ved at håndtere kompleksitet. 

Kompleksitetstænkning og netværksledelse er for tiden meget populært, og der synes at være en tendens til 

at anskue alle fænomener og udfordringer, som komplekse og uhåndterlige. At organisere sig i netværk, 

inddrage mange aktører og åbne diskussionen, lader til at være svaret på de fleste nutidige problemstillinger. 

Ulempen ved denne tænkning kan være, at den kan undervurdere lederens rolle og underkender lederens 

evne til at analyse en problemstilling og handle tilnærmelsesvist rationelt. Lederens rolle negligeres og der 

opstår dermed væsentlige udfordringer med placering af ansvar. Dette er især problematisk i situationer, 

hvor tidsaspektet er kritisk, som Snowden og Boon beskriver som ”kaosdomænet” f.eks. ved koordinerede, 

hybride angreb. Her er der netop behov for, at der bliver truffet beslutninger snarere end at drøfte 

perceptioner om problemet i store grupperinger. Udfordringen med ledelse og placering af ansvar i netværk 

vil blive drøftet sidst i analyseafsnittet samt i diskussionen.  

Når teorierne alligevel er valgt, skyldes det, at den indhentede empiri samt forfatterens egen erfaring og 

indsigt i emnet, peger på organisering i netværk til håndtering af komplekse problemstillinger og hybride 

trusler, selvom det bestemt ikke kan udelukkes, at andre konkurrerende, teoriske perspektiver kan tilbyde 

lige så god forklaringskraft og handlingsanvisninger.  

3. Metode  

I det følgende afsnit vil opgavens metoder blive præsenteret, herunder valg af design, empiri og 

undersøgelsesmetode. Opgavens videnskabsteoretiske ståsted befinder sig hovedsageligt inden for rammen 

af socialkonstruktivismen, da der primært tages udgangspunkt i informanternes egne forståelser af 

problematikken og de deraf afledte konsekvenser for et hypotetisk netværk. 

3.1. Opgavens planlægning og gennemførelse 

Nedenstående afsnit tager udgangspunkt i ”Forskningsprocessens 4 trin”. (Watt Boolsen, 2017). Elementer 

af disse vil blive præsenteret nedenfor: 

 3.1.1. Problem, viden og teori: Den indledningsvise problemstilling blev identificeret tidligt i processen, og 

er skabt gennem en undren om Forsvarets og Danmarks indsats mod påvirkningsoperationer og hybride 

trusler baseret på egne erfaringer om emnet. Selvom der ikke på forhånd var overblik over den nuværende 

indsats, var det min opfattelse, at den var mangelfuld sammenlignet med øvrige lande i NATO og EU. En 

foreløbig problemformulering med efterfølgende underspørgsmål blev formuleret ud fra det eksisterende 

kendskab til emnet. Denne er dog løbende blevet tilpasset, i trit med at ny empiri er blevet indhentet og 



Masterafhandling, MPG, 2019 
Jens Svensson  
 

15 
 

analyseret. Under hele processen, er litteratur løbende blevet gennemlæst med henblik på, at få indsigt i den 

seneste forskning og udvikling i forhold til påvirkning og hybride trusler. Den primære, skriftlige empiri 

baserer sig efter udvælgelsen på en rapport fra Center for Militær Studier, suppleret med artikler og 

publikationer mm. Den valgte litteratur fremgår af litteraturlisten. Gennemlæsning af førnævnte litteratur 

inspirerede indledningsvist til teorivalg om påvirkningens effekt gennem narrativer og meningsskabelse, men 

af hensyn til afgrænsning og tid til rådighed, faldt valget på kompleksitet og netværk. Teorien og 

afgrænsningen bidrog dermed til en nuancering af problemformulering og underspørgsmål.  

3.1.2. Planlægning og design: Efter valg af problem og teori, blev praktiske, juridiske, moralske og etiske 

spørgsmål vurderet. Foruden relevant litteratur, blev der taget beslutning om indhentning af empiri i form af 

interviews med personer, der besidder særlig viden eller kompetencer inden for påvirkning, hybride trusler 

og netværksledelse. Forsvarsministeren blev tidligt kontaktet for at uddybe sine udtalelser om Forsvarets 

evne til at håndtere nye trusler og hendes ambitioner for en strategi, der i højere grad ruster Forsvaret til at 

imødegå disse. Tilbuddet om et interview blev desværre afslået. (Se bilag 6) Det var hensigten, at netop dette 

interview skulle danne rammen om den resterende undersøgelse. I stedet blev to informanter fra Forsvaret 

indbudt tidligt i processen og to yderligere fra andre organisationer blev identificeret senere i forløbet. Af 

juridiske (GDPR) og etiske hensyn blev det besluttet at bevare anonymiteten på informanterne og for at 

undgå, at klassificere opgaven. Opgaven er, som nævnt, baseret på forfatterens antagelser om hybride 

truslers kompleksitet og det afledte behov for netværk til håndtering deraf. Antagelserne dannede grundlag 

for interviewguides mm., som havde til hensigt at be- eller afkræfte disse gennem åbne spørgsmål om 

informantens opfattelse af problem og mulig løsning. Interviews vil blive behandlet i et særskilt afsnit. Selve 

processen med design af opgaven er forsøgt illustreret i nedenstående model: 
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Som det fremgår af ovenstående model, har processen ikke været lineær, da erkendelser og nuancering af 

viden og problem er foregået løbende. Processen har således vekslet mellem en deduktiv og induktiv tilgang 

- også kaldet ”analytisk induktion” (Watt Boolsen, 2017, s. 30) - i takt med gennemlæsning af litteratur og 

interviews.   

3.1.3. Dataindsamling og datakonstruktion   

 

3.1.3.1. Interviews  

Som nævnt, består den primære empiri af kvalitative data i form af interviews. Da problemstillingen 

omhandler et område, der er relativt nyt og uudforsket i Danmark, har hensigten med gennemførelsen af 

interviews været at få afdækket problemstillingen fra kvalificerede informanters synspunkt og derigennem 

få nuanceret mine antagelser.  

Første interview med informant A havde en eksplorativ og til dels ustruktureret karakter, hvor hensigten 

var at blive klogere på problemet med påvirkning og hybride trusler. Gennem dette interview, blev der 

skabt en mere nuanceret forståelse over problemets natur. Efterfølgende gennemførtes interview med 

informant B, hvor hensigten var at lære mere om konkrete erfaringer om netværksledelse. Gennem dette 

interview, blev jeg især opmærksom på forekomsten af usikkerheder i netværk, hvorfor netop usikkerheder 

er blevet én af fokusområderne for denne opgave. Informant C og D blev udvalgt, da begge har erfaringer 

med håndteringen af hybride trusler på strategisk og politisk niveau.  

3.1.3.2. Gennemførelse af interviews 

Hvor første interview var eksplorativt og relativt ustruktureret, tog de resterende interviews udgangspunkt 

i ”Aktantmodellen”: 

 

Figur 3: Oversigt over processen 
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Aktantmodellen anvendes sædvanligvis til at analysere fortællinger eller eventyr. I forbindelse med denne 

opgave er modellen anvendt for at tage udgangspunkt i informantens eget verdenssyn ved at placere 

vedkommende som subjektet og fra denne position selv beskrive, hvad han eller hun vurderer er objekt, 

modstander, hjælper og modtager. Et eksempel på spørgsmål til interviews, fremgår af nedenstående model:  

Giver 

Oftest samme som hjælper 

Objekt 

Eksempeltvist spørgsmål: 

”Hvad er/var målet?” 

 

Modtager 

Eksempeltvist spørgsmål: 

”Hvem har/ville have gavn af 

dette?” 

 

Hjælper 

Eksempeltvist spørgsmål: 

”Hvem deltager/bør deltage i 

netværket?” 

Subjekt 

 

Informanten 

 

Modstander 

Eksempeltvist spørgsmål: 

”Hvad er/var de største 

udfordringer i netværket?” 

 

 

Spørgsmålene er efterfølgende tilpasset til hver informant for at opnå indsigt i vedkommendes særlige 

kompetencer og erfaringer inden for området.  Der er under interviews desuden givet plads og mulighed for, 

at informanten kunne uddybe sine synspunkter, så spørgeguiden har været vejledende for samtalen uden at 

være for dikterende for samtalen eller unødigt stringent. De transskriberede interviews fremgår af bilag 2, 3, 

4 og 5. 

3.3.1.3. Udvælgelse af informanter 

Informanter er blevet udvalgt, da de alle besidder særlig viden og erfaring med håndtering af kompleksitet, 

påvirknings- og hybride trusler eller ledelse af netværk. Informanterne kan derfor betegnes som 

”eliteinformanter” (Watt Boolsen, 2017, s. 88) Af hensyn til diskretion er informanterne holdt anonyme i 

denne opgave, men deres baggrund vil kort blive beskrevet nedenfor: 

- Informant A: Kvinde, 40-49 år, civil baggrund, ansat i Forsvaret, specialkonsulent og ekspert i 

påvirkningsoperationer og informationskrigsførelse. (Bilag 2) 

- Informant B: Kvinde, 40-49 år, civil baggrund, chef i Forsvaret. Tidligere ansat ved en 

efterretningstjeneste og havde en fremtrædende rolle i radikaliseringsindsatsen. (Bilag 3) 

- Informant C: Mand, 60 – 69 år, baggrund i Forsvaret, nu civil konsulent med speciale i cybersikkerhed. 

Medstifter af Center For Cybersikkerhed. (Bilag 4) 

Figur 4: Aktantmodellen, Watt Boolsen, 2017, 86. Billede fra www.aktantmodellen.dk 

 

 

 

 

Figur 5: Generisk spørgeguide med udgangspunkt i aktantmodellen 

 

http://www.aktantmodellen.dk/
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- Informant D: Mand, 20 – 29 år, ansat ved Udenrigsministeriet og deltager i forum for imødegåelse 

af påvirkning og hybride trusler. (Bilag 5) 

3.3.1.4. Dokumenter og artikler 

Som nævnt er emnet relativt nyt og meget aktuelt, hvilket medfører, at der næsten dagligt udgives artikler 

og publikationer, som omhandler imødegåelsen af påvirkningsoperationer og hybride trusler, hvilket har 

gjort det særdeles vanskeligt at afgrænse den skriftlige empiri. Derfor blev det relativt tidligt i forløbet 

nødvendigt at afgrænse sig til ganske få publikationer, velvidende, at både litteratur og problem udvikler sig 

næsten dagligt. Alene dette faktum medvirker til problemstillingens kompleksitet. 

Af dokumenter indgår officielle publikationer herunder bl.a. ”FE efterretningsmæssige risikovurdering 2018” 

og ”NATO Handbook of Russian Information Warfare” samt artikler, der beskriver udviklingen i spredningen 

af desinformation og hybride trusler generelt. Disse fremgår af litteraturlisten. Publikationen: ”Når Hydra 

Angriber” fra Center for Militære Studier anvendes som primær, skriftlig empiri, suppleret med information 

fra hjemmesider om andre nationers fremgangsmåder mm. Førnævnte artikel indgår i kodningen, som 

fremgår af bilag 1.  

3.3.1.5. Deltagelse i kursus og seminar 

Foruden interviews og litteratur, har jeg deltaget i kursus på Forsvarsakademiet om Informationskrigsførelse 

med indlæg fra Udenrigsministeriet og Forsvarets Efterretningstjeneste om den nuværende håndtering af 

hybride trusler og påvirkningsoperationer. Desuden har jeg deltaget i Sikkerhedspolitisk Seminar 2019 

arrangeret af Hovedorganisationen for Personel af Reserven (HPRD) omhandlende ”Fake News” og truslen 

fra påvirkningsoperationer. Her deltog såvel fremtrædende officerer fra Forsvaret samt eksperter fra ind- og 

udland. Der vil ikke blive refereret direkte til indholdet i kursus eller seminaret, men deltagelsen i disse har 

medvirket til en mere nuanceret forståelse for problemets omfang og har bl.a. givet inspiration ift. andre 

nationers indsats inden for området. 

3.1.4. Analyse   
Interviews er alle blevet transskriberet og efterfølgende kodet ud fra en teoretisk, deduktiv metode i et bilag, 

hvor citater, der enten understøtter eller udfordrer teorien, noteres. Der er specifikt blevet kodet i forhold 

til centrale begreber som usikkerheder i netværk og ”wicked problems” jf. Koppenjan og Klijn, ”Meta-

Governance” jf. Sørensen og Torfing, samt øvrige citater, der omhandler håndteringen af komplekse 

problemstillinger. Kodningen er gennemført i Excel og fremgår af bilag 1. Relevante citater er inddraget i 

analyseafsnittet. 
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3.2. Validitet 
Grundet den kvalitative fremgangsmåde og den relativt lille skare af udvalgte informanter, vurderes den 

eksterne validitet at være begrænset i forhold til en ren objektiv, kvantitativ undersøgelse. Det er således 

ikke sikkert, at undersøgelsens resultater er fuldt generaliserbare, da opgaven ikke rummer kvantitive data i 

form af spørgeskema mm.  

Den interne validitet er høj, da den indhentede empiri vurderes at være af høj kvalitet grundet 

informanternes viden om problemet og den valgte, skriftlige empiri, der er officielle publikationer fra 

anerkendte institutioner, såsom Københavns Universitet og Forsvarets Efterretningstjeneste.  

Validiteten kan være udfordret af den teoretiske bias, der kan opstå i en deduktiv analyseproces, hvor der 

specifikt er kodet efter citater, der be- eller afkræfter den valgte teori. En ren induktiv analyseproces ville 

have produceret mere ”rene” data, men grundet problemets kompleksitet og tiden til rådighed, er denne 

metode blevet fravalgt. 

3.3. Reliabilitet 
Undersøgelsens pålidelighed vurderes generelt at være høj grundet valget af informanter, skriftlig empiri og 

den efterfølgende kodning. En større og bredere skare af informanter og en større grad af metodisk 

triangulering, ville dog antageligt hæve undersøgelsens reliabilitet.  

Informanterne er udvalgt med forskellige baggrunde med det formål at belyse problemet fra forskellige 

sider ud fra deres unikke viden inden for området. Reliabiliteten er søgt højnet gennem vedhæftning af 

fuldt transskriberede interviews, teoretisk og empirisk triangulering samt gennemsigtighed i metoden. 

En yderlige metodediskussion og kritik af valgt metode kan findes i diskussionsafsnittet. 

4. Analyse 

I det følgende afsnit vil resultaterne af den analyserede empiri blive præsenteret.  

Analysen er opdelt i teoretiske afsnit, hvor litteratur og udtalelser fra informanterne bliver undersøgt gennem 

den valgte teori.  

Det første afsnit vil beskrive truslen fra påvirkning og hybride angreb gennem anvendelse af teori om 

kompleksitet og Wicked Problems. Andet afsnit vil, med udgangspunkt i det foregående, argumentere for 

valget af en netværksbaseret tilgang til imødegåelse af hybride trusler og påvirkningsoperationer. Tredje 

afsnit beskriver de mulige udfordringer – eller usikkerheder jf. Koppenjan og Klijn - en netværksbaseret 

tilgang kan medføre. Fjerde afsnit vil omhandle interaktionen i netværket og behovet for regler og tillid for 
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at regulere denne interaktion. Femte og sidste afsnit vil behandle udfordringen med placering af ansvar og 

ledelse i netværket, og der, vil erfaringer fra andre lande blive inddraget. 

4.1. Wicked Problems – en karakteristik af udfordringen 
 

“All warfare is based on deception.” 

– Sun Tzu, The Art of War (Ca. 400 f.kr) 

I 2013 udgav chefen for den russiske generalstab, General Valery Gerasimov en artikel i et russisk tidsskrift 

for militære anliggender. I denne artikel beskrives krigsførelse som en kombination af ikke-militære og 

militære midler og metoder i forholdet på 4:1. Med dette menes, at moderne, russisk krigsførelse 

hovedsageligt gennemføres under tærsklen for konventionel krig gennem anvendelse af diplomati, økonomi, 

politik og informationer. Dette illustreres med nedenstående figur: 

 

 

Figuren beskriver, hvordan ikke-militære og militære midler sammen anvendes i russisk strategi. Formålet 

med denne form for krigsførelse er at svække en modstander gennem anvendelse af ikke-militære midler 

uden at denne modstander indser, at en konflikt er igangværende. Det er værd at bemærke, at ”information 

conflict” gennemføres i hele spektret fra fred til krig. (Se rød markering) 

Figur 6:  Udklip fra Gerasimovs artikel, oversat af Charles Bartels, ”Getting Gerasimov Right”, Military Review, januar 2016 
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Dette betyder, at Rusland til stadighed gennemfører bl.a. påvirkningsoperationer gennem anvendelse af 

forskellige medier over for potentielle og nuværende modstandere. Formålet med disse er, som nævnt, at 

skabe splittelse mellem alliancer som NATO og EU samt udnytte eksisterende skel i samfundet til at så tvivl 

om demokratiske institutioners legitimitet. 

Dette underbygges i NATOs “Handbook of Russian Information Warfare”:  

“In the Russian construct, information warfare is not an activity limited to wartime. It is not even limited to 

the “initial phase of conflict” before hostilities begin, which includes information preparation of the battle 

space. Instead, it is an ongoing activity regardless of the state of relations with the opponent, in contrast to 

other forms and methods of opposition, information confrontation is waged constantly in peacetime.” 

(Kier Giles, NATO Defense College, November 2016, s. 4) 

Danmark befinder sig, som medlem af NATO, midt i en ”gråzonekonflikt”, hvor ikke-militære (hybride) 

metoder som påvirkningsoperationer er et af de hyppigste og mest anvendte virkemidler.  

”Gråzonen” beskrives således i en rapport fra Center for Militære Studier: 

”Gråzonen er kendetegnet ved en bevidst tilbageholdenhed for at undgå direkte konfrontation, konstant 

udfordring af vedtagne normer og regler samt oprettelse af en plausibel benægtelse af de handlinger, man 

foretager sig. Tvetydighed er en kunstart i rummet mellem krig og fred.” 

At Danmark er en central aktør i denne konflikt, beskrives ligeledes i rapporten: 

”Danmark er som en del af vesten klart defineret som en aktør i denne gråzonekonflikt og er derfor af 

interesse for gråzoneaktørernes hybride angreb og destabilisering af allianceforhold.”  

(André Ken Jakobsen, ”Når Hydra Angriber”, Center for Militære Studier, 2019)  

Ét af de første, konkrete eksempler på forsøg på påvirkning og destabilisering af allianceforhold blev opdaget 

for ganske nyligt, hvor en kopi af et brev dukkede op på internettet, der tilsyneladende var afsendt af den 

grønlandske minister, Ane Lone Bagger, til den amerikanske senator Tom Cotton. I brevet, der var skrevet på 

originalt brevpapir, fremgik det at Grønland var interesseret i et øget samarbejde med USA og arbejdede 

målrettet for en hastig løsrivning fra Danmark. Ane Lone Bagger benægtede at stå bag brevet og det er nu 

tydeligt, at der var tale om en forfalskning. Ruslands ambassade har efterfølgende nægtet at stå bag, selvom 

meget peger på russisk indblanding med det formål at skabe splittelse mellem Danmark, Grønland og USA.  

(Politiken, 11. november 2019) 
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Én af de største udfordringer i denne type konflikt, er at identificere og imødegå disse hybride trusler, som 

oftest er skjulte og udført med netop det formål at skabe forvirring og mistro. Metoderne til påvirkning 

udvikler sig konstant i trit med at nye platforme og teknologier opstår, og problemet berører hele samfundet 

på tværs af sektorer. Opfattelsen af truslens karakter og omfang varierer også, og selv blandt vores nærmeste 

allierede i NATO, EU og Norden er der vidt forskellige tilgange til håndteringen af disse problemer. Det er 

således en udfordring karakteriseret af stor kompleksitet – et såkaldt ”Wicked Problem”. 

Hybride trusler som påvirkningsoperationer er et yderst komplekst problem, netop fordi det berører hele 

samfundet og ikke kan løses gennem traditionelle analysemetoder eller af enkelte aktører. Denne antagelse 

bekræftes af en informant, der længe har beskæftiget sig med netop hybride type trusler: 

“…de her mere moderne former for krigsførelse eller, hvad vi nu skal kalde dem. Trusler. De er i allerhøjeste 

grad meget komplekse. Og meget komplekse i den forstand, at de involverer aktører, der i virkeligheden 

kommer alle steder fra, det er både civile, militære og andre aktører, der er nødvendige for at kunne samordne 

bestræbelserne.” (Informant C, bilag 4, s. 1) 

En anden informant, der er ekspert i påvirkningsoperationer og informationskrigsførelse, udtaler sig således 

om kompleksiteten i udfordringen med at imødegå disse nye trusler: 

 

”Det viser jo også, hvorfor det her er så svært: Det går jo både på tværs af lande, på tværs af ministerier og 

ressortområder og på tværs af institutioner.” (Informant A, bilag 2, s. 4) 

 

Koppenjan og Klijn beskriver ligeledes, hvordan wicked problems går på tværs af organisationer og sektorer: 

” A further feature of these issues is that they cut across the traditional jurisdictions of organizations and cross 

the traditional boundaries between the private and public sector. Governments, businesses and civil society 

are unable to tackle these issues by themselves.” (Koppenjan og Klijn, 2004, s.1).  

 

Snowden og Boon beskriver det komplekse domæne i Cynefin modellen som ”domænet for emergens”, fordi 

det komplekse problem konstant udvikler sig og kun fuldt ud kan forstås retrospektivt. 

Det er ikke muligt at forudse udviklingen af problemet eller konsekvenserne af egne forsøg på at 

imødekomme det. Snowden og Boon advarer mod en traditionel, hierarkisk ”top-down” styring, og opfordrer 

til en mere eksperimenterende tilgang, der kræver inddragelse flere aktører, eksperter såvel som lægmænd, 

for at bidrage til at generere idéer, der kan medvirke til at løse problemet.  (Snowden og Boon, 2007, s. 4) 
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Da hybride trusler og påvirkningsoperationer har mange karaktertræk til fælles med wicked problems, er det 

derfor, ifølge litteraturen og flere af informanterne, oplagt at etablere et samarbejde mellem militære, civile 

og private aktører. Der er med andre ord behov for en mere netværksbaseret tilgang til håndtering af hybride 

trusler snarere end en traditionel og hierarkisk tilgang.  

4.2. En netværksbaseret tilgang 
 

Efterretningstjenesterne har hidtil haft det primære ansvar for at imødegå trusler mod nationens sikkerhed. 

Dog understreger en informant, at disse ikke længere kan løse opgaven alene: 

 

"Det er efter min mening helt fejlagtigt at tro, at én instans alene, lad os bare sige en efterretningstjeneste, 

det være sig Politiet eller Forsvarets eller en helt tredje intelligentsia, ville kunne klare det her alene. De skal 

selvfølgelig fortsat have at gøre med alt det, de gør. Men de skal også kunne arbejde på tværs." 

Informanten betoner desuden nødvendigheden af et netværk for at imødegå truslen:  

”… det har hele tiden været min kongstanke at de her meget komplekse ting, lige fra cyber til hybrid 

krigsførelse og trusler, at det skal samordnes, det skal netværkes på en helt anden måde for, at vi kan få en 

synergieffekt." (Informant C, bilag 4, s. 1) 

Informant B, der havde en fremtrædende rolle i indsatsen mod radikalisering i Danmark, stod over for en 

lignende udfordring: 

”Hvis man skal handle forebyggende eller håndtere sådan et meget komplekst problem, så er det nok en 

rigtig god ide at have et netværk, når man ikke kan have kompetencerne ”in house” og når man ikke 

geografisk kan være til stede alle steder på én gang.” (Informant A, bilag 3, s. 1.) 

Erkendelsen af, at en enkelt myndighed alene ikke har ressourcerne eller kompetencerne til at håndtere 

komplekse problemstillinger, bør være det første skridt til etablering af et netværk. Da hybride trusler i høj 

grad må betegnes som et komplekst, ”wicked” problem peger meget på, at det kræver et øget samarbejde 

mellem myndigheder, herunder Forsvaret, for at imødekomme dette. 

Koppenjan og Klijn underbygger ovenstående i deres beskrivelse af wicked problems: 

 “…the wicked nature of these problems cannot only be linked to the complexity or, perhaps, the 

technologically advanced nature of the issue. A further feature of these issues is that they cut across the 

traditional jurisdictions of organizations and cross the traditional boundaries between the private and public 

sector. Governments, businesses and civil society are unable to tackle these issues by themselves.” 
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(Koppenjan og Klijn, 2004, s. 1). 

 

4.2.1. Eksisterende netværk 
 

Der eksisterer allerede en række nationale og internationale fora, der beskæftiger sig med denne type trusler 

i NATO og EU-regi samt en dansk, ministeriel task force nedsat forud for seneste folketingsvalg i 2018 

bestående af repræsentanter fra Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Indenrigsministeriet, 

Statsministeriet og Forsvarsministeriet. En informant udtaler sig således om opgaven i denne taskforce: 

 

”Vores opgaver bredt som regering er, at vi har et samlet svar på, hvordan man imødegår en statslig 

påvirkningskampagne dvs. den tværministerielle task force, som blev oprettet i 2017. Mandatet er afgrænset 

til ondsindede, statslige påvirkningskampagner og i praksis med den trusselsvurdering som er kommet fra og 

som gentagne gange er blevet bekræftet fra tjenesterne, når vi siger statslige påvirkningskampagner, så 

betyder det i praksis russiske med vores trusselsbillede.”  

 

Informanten beskriver, at der i rammen af samme task force desuden er etableret en uformel 

netværksgruppe: 

 

”Vi har haft en uformel netværksgruppe, hvor vi har rakt ud til journalister og forskere, har mødtes med dem 

med jævne mellemrum, når der har været noget spændende at fortælle, og så har vi også gerne ville høre 

deres syn på sagen, og det er en erkendelse af, som du selv har nævnt, at det er et wicked problem det her. ” 

(Informant D, bilag 5, s. 1) 

 

En informant, som deltager i denne netværksgruppe, beskriver den således: 

”… vi bliver inviteret 2-3 gange om året, og det er for folk der sidder med det på universitetet, journalister, 

FAK (Forsvarsakademiet), men det er løst struktureret, og det er derfor jeg kalder det uformelt, så i 

virkeligheden som en mulighed for at lære hinanden at kende, som det primære formål.” (Informant A, bilag 

2, s. 4) 

Samme informant beskriver samarbejdet i netværket som en række uformelle kaffemøder, hvor der ikke 

stilles krav til levering af produkter, og at der ikke er nogle konkrete output fra disse. Forsvarets nuværende 

rolle i denne netværksgruppe beskrives, af informant D, som mindre fremtrædende: 
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”…de er jo en ansvarlig myndighed for FE og alene af den grund har de en plads ved bordet, fordi det er også 

rent politisk, der har FE naturligvis ikke fuldstændigt frie tøjler, men så er de også med i kraft af, at de ligesom 

os, har mennesker, der beskæftiger sig med hybride trusler i bred forstand.” (Informant D, bilag 5, s. 1) 

Dette netværk består således af en ministeriel task force, der blev nedsat i 2017 for at imødegå påvirkning af 

valg samt en uformel netværksgruppe, som mest har karakter af et vidensdelingsforum og som mødes 2-3 

gange årligt. Det er værd at bemærke, at Forsvarets rolle er begrænset og primært deltager som ansvarlig 

myndighed for Forsvarets Efterretningstjeneste. Der er derfor potentiale for at udbygge denne 

netværksgruppe med flere aktører, militære, offentlige og private, der kan bidrage til imødegåelsen af dette 

problem. Nøjagtigt, hvem der bør deltage i dette udbyggede netværk, vil afhænge af problemets udvikling 

og det afledte behov for nødvendige kompetencer. En informant udtaler sig således om kriterierne for 

udvælgelsen af aktører til netværket i forbindelse med radikaliseringsindsatsen: 

 

”… jeg vil sige, at det var meget lavpraktisk i virkeligheden, hvor udvikler problemet sig hen i forhold til 

baggrundsfaktorer og i forhold til, hvilke arenaer er det (problemet) til stede i, og hvad er der så behov for 

af kompetencer i netværket.” (Informant B, bilag 3, s. 2) 

 

Hvis Forsvaret skal have en mere fremtrædende rolle eller evt. selv etablere et netværk, ville det være oplagt 

at inddrage soldater og officerer, der er uddannet inden for emnet, har international erfaring eller som 

arbejder med dette til dagligt. Det ville også være oplagt at inddrage reserveofficerer, der til dagligt har civilt 

arbejde, men stadigt har en tilknytning til Forsvaret. Desuden bør Beredskabsstyrelsen også spille en vital 

rolle i netværket, da de til dagligt beskæftiger sig med opretholdelsen af et nationalt beredskab i tilfælde af 

katastrofer mm. Der vil stadigt være behov for, på sigt, at inddrage flere civile, offentlige og private aktører i 

takt med at der opnås dybere indsigt i problemet omfang. 

 

Der vil dog sandsynligvis, ifølge Koppenjan og Klijn, opstå usikkerheder, når flere aktører på tværs af sektorer 

og ressortområder skal samarbejde i et netværk. Dermed består kompleksiteten ikke blot i problemets natur, 

men også i samarbejdet i netværket. Det må forventes, at et udbygget netværk, der bl.a. medfører en øget 

involvering af Forsvaret også vil stå over for lignende usikkerheder. Eksempler på disse, vil blive beskrevet og 

diskuteret i det følgende afsnit. 

 

4.3. Usikkerheder i netværk 
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Det faktum, at problemet berører samfundet bredt og går på tværs af sektorer og ressortområder, bidrager 

til at øge problemstillingens kompleksitet. Med inddragelse af flere aktører i et netværk, kommer en række 

forskellige opfattelser af problemets omfang og natur, som bl.a. er præget af aktørernes fagområder, 

institutioner og præferencer. Ifølge Koppenjan og Klijn, vil der opstå en række udfordringer i netværk, der 

skal arbejde sammen om at løse et wicked problem: Substantielle, strategiske og institutionelle usikkerheder. 

I dette afsnit vil litteraturens og informanternes opfattelse af disse usikkerheder blive beskrevet med henblik 

på at uddrage læring, der kan komme til gavn for et nyt Totalforsvarsnetværk. 

 

4.3.1. Substantielle usikkerheder 
 

Medarbejdere i Forsvaret deltager allerede i diverse internationale fora og netværk i NATO og EU-regi, hvor 

indsatsen mod hybride trusler drøftes. Selv blandt nært allierede med en fælles opgave, opstår der dog 

usikkerheder. Informant A beskriver et eksempel på substantielle usikkerheder, der opstår i NATO-

samarbejdet: 

 

” …lad os bare tage NATO-rammen, så er vi ved at skrive en ny STRATCOM (Strategisk Kommunikation) doktrin 

for NATO, og jeg er dansk repræsentant i den gruppe, det er nemlig CoE’et (Strategic Communication Center 

Of Excellence) der sidder for bordenden, men den kommer ikke til at løse alle problemer, for når vi prøver at 

sidde og skrive den, bliver man også klar over, hvor kompliceret det er, for der er mange forskellige tilgange.” 

(Informant A, bilag 2, s. 4) 

 

Samarbejdet i NATO er præget af en række udfordringer, som følge af forskellige nationers tilgange til 

udfordringen. Substantielle usikkerheder opstår, når der ikke er enighed om opfattelsen af problemet eller 

af de informationer, der er til rådighed. Derfor vil traditionelle metoder, som informationsindhentning og 

research, ikke nødvendigvis føre til løsning af problemet: 

 

” In practice, however, research seldom ends the uncertainty involved in wicked problems. Research cannot 

resolve the issue that different opinions exist about the problem.” (Koppenjan og Klijn, 2004, s. 8)  

 

Informant B beskriver tilsvarende, hvordan forskellige opfattelser af problemet kan medføre udfordringer i 

netværket: 
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” Når man sidder dagen lang og ser på risici, på trusler, så er det jo klart, at så fylder det jo ret meget i ens 

virkelighedsopfattelse, ens perception. Man får meget fokus på alt det, man skal forhindre og alt det, man 

skal skærme Danmark mod, men hvis man er lærer eller socialarbejder eller noget helt andet, psykiater, så er 

det bare nogle andre ting, der er øverst på dagsordenen." (Informant B, bilag 3, s. 2) 

 

Som informanten beskriver, kan det ikke tages for givet at alle aktører har samme opfattelse af problemets 

omfang. Denne udfordring vurderes især at kunne gøre sig gældende, hvis civile og private aktører, der 

forventeligt alle har andre prioriteringer eller perceptioner af truslen, inviteres til at deltage i et netværk. 

Koppenjan og Klijn beskriver det således: 

 

” Since actors have different perceptions of problems and view them from different frames of reference, they 

also interpret the available information differently… More information, therefore, does not necessarily lead 

to less uncertainty – in fact, it might lead to more uncertainty.” (Koppenjan og Klijn, 2004, s. 7) 

 

Dette peger på, at de enkelte aktørers opfattelser af udfordringen skal klarlægges ved opstart af netværket, 

da, der, med stor sandsynlighed, hersker lige så mange forskellige perceptioner, som der er aktører i 

netværket. Dette er især gældende, hvis der skal inddrages civile og private aktører i Totalforsvarsnetværket. 

Det er ikke sikkert at aktører, som ikke til dagligt beskæftiger sig med trusler, betragter udfordringen som 

værende lige så relevant som Forsvaret eller andre sikkerhedsinstitutioner, der arbejder med dette til dagligt. 

Koppenjan og Klijn beskriver denne problemstilling således: 

 

” A situation is only a problem when we perceive and experience it as such.” (Koppenjan og Klijn, 2004, s. 29) 

 

Først og fremmest bør der skabes en fælles forståelse for truslens komplekse karakter gennem, hvad 

Koppenjan og Klijn betegner som ”joint production of meaning” eller fælles meningsskabelse. (Koppenjan og 

Klijn, 2004. s. 37) Grundet problemets komplekse natur, kan dette i sig selv vise sig at være en væsentlig 

udfordring, som en rapport fra Center for Militær Studier beskriver: 

 

"Den første udfordring med hensyn til at imødegå hybride trusler og angreb, handler om at identificere disse, 

men deres omskiftelige og til dels uhåndgribelige karakter, gør det svært at formulere en fast og dækkende 

definition. Den kendsgerning udgør netop grundideen i at benytte hybride angreb: De er svære at få en klar 

forståelse af, og er dermed vanskelige at opdage og beskytte sig mod."  

(André Ken Jakobsen, ”Når Hydra Angriber”, s.12, Center for Militære Studier, 2019)  
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Dette underbygger nødvendigheden af, at der bør gennemføres en meningsskabelsesproces i opstarten af 

det udbyggede netværk for at skabe et overblik over de mange forskellige opfattelser, der må herske om 

problemet. I stedet for, som i traditionelle strategiprocesser, at indlede med at fastlægge problem og mulige 

løsninger, er det i håndtering af komplekse problemer vigtigt at skabe en fælles forståelse, selvom denne 

proces må forventes at være træg og langvarig, især med deltagelse af mange aktører med forskellige, 

institutionelle baggrunde. 

Snowden og Boon beskriver en række metoder, der kan bidrage til denne meningsskabelsesproces. Et 

eksempel er, hvad de kalder ”Large Group Methods”, hvor aktører i netværket sættes sammen i grupper og 

drøfter løsninger, der allerede fungerer i deres respektive organisationer. På denne måde gives der mulighed 

for, at aktørerne får indsigt i hinandens arbejdsgange og tilgange til komplekse problemer. En anden metode, 

kaldet ”Ritual Dissent”, der har til formål at opfordre til diversitet og diskussion, skal forskellige grupper 

bearbejde den samme problemstilling sideløbende. Hver gruppe udpeger en talsperson, som bevæger sig 

mellem de andre grupper og præsenterer egen gruppes konklusion. Efter præsentationen, vender 

talspersonen ryggen til og lytter imens den anden gruppe kritiserer talspersonens præsentation af 

konklusioner. Til slut vil alle grupper have fået kritik fra hinanden og dermed have fået en hel række input på 

eget løsningsforslag. (Snowden og Boon, 2007, s. 6-7)  

Denne sidste metode vil sandsynligvis kræve, at der på forhånd er etableret en vis form for tillid i netværket, 

så de enkelte aktører og organisationer er åbne for hinandens kritik. Ovenstående metoder kan tjene til 

inspiration i en meningsskabelsesproces, der kan bidrage til at imødekomme substantielle usikkerheder. 

Udfordringer med forskellige opfattelser af problemets natur og løsning er dog blot én af de type 

usikkerheder, et udbygget netværk kan stå overfor. En anden type usikkerhed opstår, når aktører træffer 

uventede, strategiske beslutninger i netværk. 

4.3.2. Strategiske usikkerheder 
 

Siden aktører jf. Koppenjan og Klijn træffer uforudsigelige, strategiske valg baseret på deres egen 

verdensopfattelse, kan der i netværk forekomme strategiske usikkerheder.  

Det har ikke været muligt at identificere konkrete eksempler på strategiske usikkerheder ud fra den 

analyserede litteratur eller fra informanternes besvarelser. Det kan skyldes, at de netværk, som 

informanterne indgår i, primært består af aktører fra samme organisation. Et netværk bestående 

udelukkende af militære medarbejdere eller civile forskere med tilknytning til Forsvaret vil, som 

udgangspunkt, have en fælles referenceramme og forståelse for problemets omfang. De vil desuden have et 

fælles sprog, som kan bidrage til at fremme dialogen i netværket, og det må antages at uforudsigelige 
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strategiske valg, blandt aktørerne, vil forekomme sjældent. Det må også antages, at man i den, af regeringen 

nedsatte task force, tilnærmelsesvist deler en fælles opfattelse af problemet, har mange éns arbejdsgange 

mm., hvilket mindsker risikoen for uventede, strategiske valg. 

Dog vurderes risikoen for strategisk usikkerhed at stige med inddragelse af aktører, der ikke er en del af 

Forsvaret eller regeringen, som f.eks. private virksomheder. Litteratur og informanter betoner 

nødvendigheden af, at inddrage civile aktører til håndteringen af hybride trusler. En informant udtaler, at det 

ikke blot er nødvendigt at inddrage aktører fra den offentlige sektor, men også private virksomheder: 

”… Og så mener jeg også, at man burde i langt større grad og i muligt omfang inddrage private. Et Private 

Public Partnership inden for det her område. Det er i allerhøjeste grad nødvendigt for de her myndigheder, de 

her siloer, de kan ikke alene klare tingene. Det ved jeg fra mit arbejde inden for cybersikkerhed, at 90% af 

ekspertisen, af ressourcerne og mulighederne, det ligger hos det private. Forestil dig, at et stort firma, som 

Deloitte, som PWC og de her verdensomspændende koncerner, de har jo mængder af ressourcer, de har 

afdelinger, der siger spar to til vores egne cyberkapaciteter, og det ville jo være omsonst om man ikke inddrog 

disse myndigheder. ” (Informant C, bilag 4, s. 1) 

Hvis der etableres et netværk bestående af såvel militære som civile, offentlige og private aktører, bør der 

fokuseres på at imødekomme denne type usikkerhed. Med flere aktører vil der også opstå flere, måske 

modstridende interesser, der kan udfordre samarbejdet i netværket. Selvom der ikke umiddelbart findes 

simple metoder til at imødekomme strategiske usikkerheder i netværk, peger Koppenjan og Klijn på, at 

interaktion mellem aktørerne med tiden vil føre til en fælles forståelse for hinandens bevæggrunde, og 

derved opnås der en øget tillid i netværket, som medvirker til at reducere strategiske usikkerheder.  

En af de mest anvendte platforme til spredning af desinformation, er de sociale medier. Så det er oplagt at 

inkludere aktører fra større virksomheder, såsom Facebook, Twitter eller Google, i netværket. Med 

inddragelse af så magtfulde, internationale aktører, må det forventes at risikoen for strategisk usikkerhed, 

vil stige betragteligt. Dette bør være et opmærksomhedspunkt for netværket, og det betoner igen 

nødvendigheden af en meningsskabelsesproces og vigtigheden af etableringen af tillid i netværket. 

En tredje type usikkerhed, der må forventes at opstå i et kommende netværk, er koblet til aktørernes 

tilhørsforhold og forskellige institutionelle baggrunde. 

4.3.3. Institutionelle usikkerheder 
 

Selv i Danmark, der må betegnes som en relativt homogen nation i forhold til mange af vores allierede, opstår 

der usikkerheder, når forskellige institutioner skal samarbejde - såkaldte institutionelle usikkerheder: 
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” Interactions between actors are difficult since each will have their behavior guided by the tasks, opinions, 

rules and language of their own organization, their own administrative level and their own network. Thus, 

interaction in wicked problems is characterized by clashes between divergent institutional regimes.”  

(Koppenjan og Klijn, 2004, s.7) 

 

Forskellige institutioner er alle præget af deres egen logik, kultur, regler og normer. Disse kan påvirke 

aktørernes ageren i et netværk. 

En meget konkret, institutionel udfordring opstår, når efterretningstjenester skal indgå i et netværk. 

Da efterretningstjenester beskæftiger sig med hemmeligholdte informationer og metoder, som ikke kan 

deles med andre uden for tjenesterne, kan det være vanskeligt for dem at indgå i et ligeværdigt samarbejde 

med andre institutioner. En informant beskriver udfordringen således: 

 

"Og her støder vi jo ind i én af de vigtigste eller største ”hurdler”: Det er, at tingene mange gange er omgærdet 

af klassificerede informationer og at ting, der vedrører nationens sikkerhed, og så lukker man jo fuldstændigt 

af og kun udgiver det, man synes er relevant. ” (Informant C, Bilag 4, side 1) 

 

Efterretningstjenesternes arbejde har altid været omgærdet af en vis mystik og med rette: Beskyttelse af 

informationer og kilder er en af de væsentligste forudsætninger for, at en efterretningstjeneste kan løse sin 

opgave med at analyse og håndtere trusler rettidigt. Da efterretningstjenesternes bidrag er essentielle for 

Totalforsvarsnetværket, er dette en udfordring der bør italesættes og håndteres. Informant C foreslår, at der 

bør findes en balance, så visse informationer kan deles med resten af netværket:  

 

” Men her tror jeg godt, at man kan skelne mellem at fortælle i dybden, dybt hemmelighed ting og så til at 

have netværket, som man kan udveksle informationer, der ikke nødvendigvis er så højt klassificerede, at det 

er vanskeligt. Så den balance må man kunne finde på én eller anden måde." (Informant C, Bilag 4, side 1) 

 

En af de mest oplagte årsager til at etablere et netværk, er, for at kunne dele informationer imellem 

aktørerne. Hvis nogle aktører besidder informationer, som de ikke kan eller vil dele med andre, kan det have 

konsekvenser for tilliden i hele netværket. Forsvaret benytter sig også af klassificerede oplysninger, og 

anvender, foruden det offentligt tilgængelige internet, også sit eget intranet til kommunikation af oplysninger 

af lav klassifikation. Et øget samarbejde med især aktører uden for Forsvaret ville enten betyde, at disse skal 
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sikkerhedsgodkendes og kobles på Forsvarets intranet eller, at Forsvaret helt skal overgå til anvendelsen af 

en ”sikker” kanal på internettet til formidling af oplysninger i netværket. 

 

At forskellige professionslogikker gør sig gældende på tværs af institutioner er et vilkår, som netværket skal 

søge at imødekomme. Forsvaret er f.eks. en traditionsrig, hierarkisk organisation, som er præget af 

internaliserede procedurer, samt et særligt sprog og en kultur, som kan virke meget fremmed for udefra 

kommende. Forsvarets formål består i at beskytte Danmark og varetage Danmarks interesser i internationale 

operationer. Det vil derfor sandsynligvis ikke være vanskeligt at indgå i et netværk med andre 

sikkerhedsinstitutioner, hvorimod et samarbejde med civile aktører, der ikke til dagligt beskæftiger sig med 

sikkerhed, muligvis vil medføre en række udfordringer. En informant stod over for netop denne 

problemstilling, da vedkommende skulle etablere et netværk: 

 

”Så det der med at lære at forstå, hvad er der egentligt på spil for de andre, det synes jeg var en meget vigtig 

ting, vi skulle lære. Og jeg tror vi kom og var lidt optændte af vores vision, vores formål om at vi skulle passe 

på Danmark, vi skulle holde Danmark sikkert og der skal man lige huske at tænke med, at der er nogle andre 

som har nogle lige så vigtige opgaver, hvor der måske er et spændingsforhold.” (Informant B, bilag 3, s. 2) 

 

Som nævnt i dette afsnit, beskriver informanterne en række eksempler på usikkerheder, der kan opstå i 

netværk, som skal samarbejde om Wicked Problems. Opmærksomheden på tilstedeværelsen af disse 

usikkerheder, kan bidrage til at forudse nogle af de udfordringer et kommende netværk til imødegåelse af 

hybride trusler kan stå overfor. Selvom disse usikkerheder aldrig vil kunne elimineres fuldstændigt, kan 

etableringen af sæt ”spilleregler” og fokus på opbygning af tillid i netværket, bidrage til at skabe fælles 

forståelse og stimulere til interaktion. Dette vil blive berørt i det følgende afsnit. 

 

4.4. Spillet, regler og tillid i netværk 
 

I tilfælde af involvering af militære, civile og private aktører, må det forventes at forskellige, internaliserede 

opfattelser og processer kan blive hæmmende for samarbejdet i netværket. Her peger Koppenjan og Klijn på, 

at der bør etableres spilleregler, der regulerer adfærd i netværket, som aktører i netværket skal forpligte sig 

til. Disse regler opdeler jf. Koppenjan og Klijn i to overordnede kategorier:  
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• Arenaregler, der definerer de overordnede spilleregler i netværket, prioriterer hvad der er vigtigt og 

mindre vigtigt i arbejdet, beskriver belønninger (monetære eller andre) samt opstiller kriterier for 

produkter og evaluering.  

• Interaktionsregler, som dikterer hvordan aktørerne interagerer, samt hvad der er tilladt og ikke 

tilladt i denne interaktion. Eksempler på disse kan være regler om udvælgelse til forskellige positioner 

i netværket, regler for at udgå af netværket samt regler for konflikthåndtering.  

(Koppenjan og Klijn, 2007, s. 81) 

 

Regler bør defineres i samspil og af hensyn til legitimiteten, foregå med inddragelse af så mange af aktørerne, 

som muligt. Der bør udpeges en ”game manager” eller ”spilstyrer”, der kan varetage processen med at få 

etableret regler i netværket. I et kommende netværk kan denne spilstyrer være en aktør, som har indsigt i 

og forståelse for både Forsvaret og det civile samfund. Spilstyreren skal nyde respekt og tillid fra alle 

aktørerne og skal varetage processen med at etablere reglerne i netværket uden at være dikterende og 

autoritær. Det oplagte valg kunne således falde på en reserveofficer, der har en militær uddannelse, men har 

sin daglige gang i en civil organisation eller en anden aktør, der har bred indsigt i netværket. 

 

Koppenjan og Klijn beskriver interaktionen i netværket som et ”spil”, der skal styres. Nedenstående skema 

illustrerer ”spillets” karakteristika (venstre side) og opstiller en række forudsætninger for god spilstyring 

(højre side): 

 

 

 

 

 

Figur 7: Oversigt over ”spillets” karakteristika og krav til god ”spilstyring”, Koppenjan og Klijn, 2004, s. 

187 
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I modellen fremgår det bl.a. at netværket er baseret på frivillighed og at fraværet af hierarki kræver, at 

aktørerne skal søge at finde fælles fordele ved samarbejdet, såkaldt ”goal intertwinement”. En informant 

beskriver, hvordan vedkommende erkendte et behov for at formulere en fælles målsætning med de eksterne 

aktører i netværket mod radikalisering: 

 

”… det gik jo op for os at i stedet for, at komme og tale om militant ekstremisme og national sikkerhed og så 

videre, så var det meget bedre sådan set bare at tale om trivsel. Altså om unge menneskers trivsel. Fordi der 

var lige pludseligt en fællesmængde.” (Informant B, bilag 3, s. 4) 

 

Ovenstående udsagn kan bidrage til at skabe opmærksomhed omkring, hvordan Forsvaret eller en anden 

statslig initiativtager til netværket formulerer problemstillingen. Begreber, som national sikkerhed eller 

Totalforsvar, kan virke abstrakt for aktører, der ikke beskæftiger sig med sikkerhed til dagligt. Derfor kan der 

være behov for at afsætte tid til at finde en ”fællesmængde”, som i tilfældet med radikaliseringsindsatsen, 

så aktørerne kan identificere sig med problemstillingen.  Hvis uddannelsesinstitutioner skal deltage i 

netværket, kunne man f.eks. argumentere for vigtigheden af at undervise i kildekritik og kritisk tænkning ift. 

imødegåelsen af eks. påvirkning, snarere end at drøfte national sikkerhed. 

 

Da netværket sandsynligvis vil bestå af mange aktører med forskellige baggrunde og perceptioner, beskriver 

modellen vigtigheden af, ikke at ”stirre sig blind” på en enkelt problemstilling eller løsningsmetode tidligt i 

processen. Dette underbygges af en informant, der beskriver en væsentlig læringspointe i forbindelse med 

oprettelsen af et netværk: 

 

”… i det øjeblik, at man skal ud og samarbejde med nogen der igen har de der… andre fagprofessionelle 

prioriteter, ser verden på en anden måde, har en anden erfaringshorisont, der skal man måske starte lidt mere 

åbent. … Man kan sagtens stadigvæk fremlægge problemet og sige, det er her vi ser problemstillingen, men 

det kan godt ske at man lige skal holde hestene et øjeblik inden man fremlægger løsningen også. Når 

løsningen indebærer, at de skal gøre noget.” (Informant B, bilag 3, s. 4) 

 

Da aktørerne som udgangspunkt deltager frivilligt, vil en for skarpt formuleret problemstilling eller 

løsningsforslag muligvis afskrække eller afholde enkelte aktører fra at deltage. Især hvis de, som informanten 

beskriver, skal bidrage med handlinger eller ressourcer.  
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Som nævnt, understreges vigtigheden af spilleregler, siden interaktionen i netværket er præget af 

usikkerheder. Modellen betoner ligeledes nødvendigheden af variationen i problemformuleringer og 

løsningsforslag for at imødegå det komplekse problems dynamiske natur. Da hybride trusler udvikler sig 

konstant, er der en risiko for at problemet har ændret karakter selv efter et løsningsforslag er vedtaget. 

Kompleksiteten og omfanget af problemet fordrer desuden, at ikke alle aktører altid kan bidrage lige meget. 

Derfor skal det være muligt for aktørerne selv at vælge, i hvilket omfang de deltager. Slutteligt, fordi 

deltagelse i netværket kan være behæftet med en ulige risiko for aktørerne, beskriver modellen 

nødvendigheden af åbenhed og gennemsigtighed i samarbejdet. En informant beskriver denne udfordring 

med en efterretningstjenestes samarbejde med lokale myndigheder for at imødegå radikalisering:  

 

” Det er ikke fordi, der var modstand alle steder, det var der ikke. Det var der typisk ikke så meget i de store 

byer, hvor man selv havde haft det inde på livet. Men der, hvor man måske ikke så denne problemstilling som 

påtrængende, der var måske en større skepsis ift. ”Hvad risikerer vi, ved at gå ind i dette samarbejde?””.  

(Informant B, bilag x, s. 4) 

 

Det er ikke sikkert, at alle aktørerne ønsker at deltage åbenlyst i netværket, da det kan medføre en risiko for 

dem eller deres omdømme, eller gøre dem til mål for hybride angreb i form af hacking eller lignende. 

I tilfældet med radikaliseringsindsatsen, var det behæftet med risiko for enkelte aktører at deltage i et 

samarbejde med en efterretningstjeneste. En lignende udfordring stod jeg over for i Afghanistan, som 

ansvarlig for det civilt-militære samarbejde i Helmandprovinsen i 2010 - 2011. Selvom mange lokale ønskede 

et øget samarbejde med ISAF-styrkerne, var det yderst risikabelt for dem at blive set sammen med danske 

og britiske soldater, og de frygtede for Talibans repressalier. Derfor måtte samarbejdet ofte foregå i det 

skjulte og møder afholdes om natten. At enkelte, civile aktører, kan finde det risikabelt at deltage åbent i et 

netværk mod påvirkning og hybride trusler, bør være et opmærksomhedspunkt for initiativtagerne af et 

netværk. 

 

Foruden klart definerede spilleregler, kræver samarbejdet i netværket tillid mellem aktørerne. Litteraturen 

om tillid tilbyder mange forskellige definitioner, men fælles for dem alle er, at de indebærer en positiv 

forventning til en andens intentioner og handlinger. Én af disse definitioner er følgende: 

 

” A psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon positive expectations of 

the intentions or behavior of another”. (Rousseau et al, 1998 i Koppenjan og Klijn, 2007, s. 83) 
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En informant beskriver, hvordan regler ikke kan stå alene og betoner nødvendigheden af tillid i netværket 

således: 

 

”… Det jeg ser andre steder, der er det mere et spørgsmål om at have gode relationer, godt samarbejde, et 

netværk, hvor man har tillid. Og det er alfa og omega. Det er tilliden til hinanden, og den skabes kun ved at 

man mødes en gang imellem, at man både virtuelt og i det fysiske rum, formår at sætte sig ned og sige til 

hinanden: ”Det her er en win-win situation, vi får ud af det.” (Informant C, bilag 4, s. 2) 

 

Ifølge den amerikanske forsker Lynne G. Zucker, kan der skelnes mellem tre typer af tillid: 

Karakteristikbaseret, institutionel og erfaringsbaseret tillid. (Zucker i Caroline Howard Grøn, 2011, s. 32) 

Den karakteristikbaserede tillid er baseret på, at aktører har karaktertræk til fælles. Det kan f.eks. være køn 

eller social baggrund. Når aktørerne i netværket mødes, vil de således have nemmere ved at opbygge tillid 

til andre, der besidder nogle af de samme karaktertræk som dem selv. Den institutionelle tillid er baseret på 

tillid til en form for certificering. En officer i Forsvaret vil naturligt have en grad af institutionel tillid til en 

anden officer, da begge er produkter af samme institution og bærer gradstegn, der illustrerer en form for 

certificering. Det samme vil gøre sig gældende for andre aktører med lignende certificeringer, herunder 

forskere, læger mm. Fraværet af strategiske usikkerheder i de eksisterende netværk, som beskrevet af 

informanterne, kan i denne forståelse forklares med tilstedeværelsen af karakteristikbaseret og institutionel 

tillid. Den erfaringsbaserede tillid opstår gennem personlig interaktion og opbygges gennem tid. Denne form 

for tillid, vil først manifestere sig efter en række møder i netværket, hvor aktørerne får mulighed for at 

interagere med hinanden og danne erfaringer med de andre.  

Som informant C beskriver, skabes denne kun ved, at, man med jævne mellemrum, mødes enten fysisk eller 

virtuelt. Ved at være opmærksom på disse forskellige former for tillid, kan spilstyreren gennemskue, hvordan 

der kan opbygges tillid i netværket samt identificere, hvorfor der kan være problemer med tilliden mellem 

enkeltpersoner eller institutioner. Desuden vil denne distinktion bidrage til den fælles 

meningsskabelsesproces ved at italesætte tilliden i netværket med de nævnte begreber.  

Aktører kan have en forhistorie med hinanden, som enten er baseret på tillid eller mistillid eller har 

fordomme mod andre institutioner som f.eks. Forsvaret eller Politiet. En åben og ærlig dialog i netværket er 

én af de væsentligste forudsætninger for at opbygge den tillid, der er nødvendig, for at kunne samarbejde 

om wicked problems. Dette er dog ikke ensbetydende med, at aktørerne altid skal søge at opnå enighed. 

Snowden og Boon betoner netop nødvendigheden af, at lederen eller spilstyreren opfordrer til uenighed og 

diversitet i samarbejdet:  
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” Dissent and formal debate are valuable communication assets in complex contexts because they encourage 

the emergence of well-forged patterns and ideas.” (Snowden og Boon, 2007, s.6) 

 

Koppenjan og Klijn beskriver, som Snowden og Boon, at formålet med den indledende interaktion mellem 

aktørerne i netværket ikke er enighed, men meningsskabelse, opbygning af tillid og læring: 

 

” The objective is not the creation of consensus, but the improvement of joint image building, the use of cross-

frame reflection and the development of interesting and appealing solutions that will generate support 

among actors. Hence, uncertainty management is a search for common ground, a minimal basis for 

communication that enables interaction and common learning.” (Koppenjan og Klijn, 2004, s. 183) 

 

Opsummeret, beskrives interaktionen i netværket jf. Koppenjan og Klijn, som et spil, der styres grundet 

netværks ikke-hierarkiske natur. Dertil bør der udpeges en ”game manager” eller spilstyrer, der bl.a. 

varetager opgaven med at mægle mellem aktørerne og etablere spilleregler, som skal tilsikre et godt 

samarbejde. Spilstyreren bør besidde gode evner inden for forhandling og have et indgående kendskab til 

netværket. Han/hun skal primært opfordre til dialog snarere end at fungere som en central ledelsesfigur, der 

styrer netværket i traditionel forstand, da netværket som udgangspunkt fungerer uden hierarki. (Koppenjan 

og Klijn, 2004, s. 11) 

Spilstyreren bør desuden have evnen til at skabe tillid mellem sig selv og aktørerne, samt på tværs i 

netværket. Dette stiller krav til spilstyrerens personlighed snarere end faglige kompetencer.  

En informant betoner også vigtigheden af tillid, og beskriver, at denne kun kan opnås gennem samvær.  

Det bør derfor prioriteres, at aktørerne mødes så ofte som muligt – gerne oftere end 2-3 gange årligt, som 

netværksgruppen i rammen af den tværministerielle taskforce.  

Selvom især Koppenjan og Klijn beskriver netværket som værende ikke-hierarkisk, kan der opstå 

udfordringer, når ansvar skal placeres og der skal træffes hurtige beslutninger. Derfor vil det næste afsnit 

omhandle netop denne udfordring. 

 

4.5. Ansvar og ledelse i netværket 
 

Selvom der er bred enighed om, at en netværksbaseret tilgang til håndtering af hybride trusler er essentiel, 

presser et væsentligt spørgsmål sig på: Hvem skal have ansvaret?  

 

En informant udtaler: 
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“” This is an all of government approach”. Og alene der taler det jo for at det ikke kan foregå i siloer, det skal 

netop foregå i koordination og i samarbejde. Problemet er selvfølgelig bare, hvem skal sidde for bordenden? 

Hvem skal styre det og hvordan skal det håndteres?” (Informant C, Bilag 4 s. 1) 

 

Informanten mener, at netværket bør styres fra et centralt hold ved Statsministeriet efter bl.a. israelsk 

forbillede: 

”… den model jeg bedst kan lide, det er direkte under premierministerens kontor. Der har man faktisk nu et 

direktorat i Israel… der har man oprettet under premierministerens kontor med direkte adgang til ministeren, 

fordi, jeg talte med Yassir Una, der er direktør for det direktorat i Israel, og han siger til mig, når jeg spørger: 

Hvorfor netop premierministerens kontor?; ”Der er så mange forskellige interesser, og hensyn og ting og 

sager, at hvis der ikke er én, der har en stor kæp, undskyld mig udtrykket, så hører de andre sku ikke efter!” 

(Informant C, Bilag 4, s. 2) 

 

En informant, der deltager i den ministerielle task force, mener modsat, at staten bør have en begrænset 

rolle i det kommende netværk: 

 

” Det er hamrende komplekst og der er grænser for, hvor stor en rolle en stat kan spille, også fordi en 

troværdig afdækning og imødegåelse af den her slags manipulationer og påvirkninger, det kan i sidste ende 

kun løftes i tilstrækkelig grad af civilsamfundet og af forskere.  Så der er en rolle for staten, men den rolle ser 

vi i Danmark som værende… at den har nogle betydelige begrænsninger, så det er meget med den bevidsthed 

vi også rækker ud mod en uformel netværksgruppe.” 

(Informant D, bilag 5, s. 1) 

 

En anden informant mener ikke, at man kan tale om ledelse af et netværk i traditionel forstand. Adspurgt om 

ledelse i netværk svarer vedkommende: 

” Hvis man overhovedet kan tale om det der med at lede, fordi det vil jeg nok stille spørgsmålstegn ved. Og 

selv hvis man kan, så tror jeg ikke at det er det smarteste at sige det, at tale om det på den måde. Jeg tror 

hurtigt, at man får trådt nogen over tæerne. Der er lige præcis en problemstilling, der går på tværs, som 

kræver at flere aktører spiller med. Og for nogen, tror jeg, kan det godt være et problem, hvis der er én aktør, 

i det her tilfælde en efterretningstjeneste, der stiller sig frem og siger: ”Det her, det leder vi”.” 

(Informant B, Bilag 3, s. 2) 
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Der hersker således forskellige holdninger til, hvordan et netværk skal ledes. Hvor én informant mener, at 

der bør placeres et centralt ansvar ved f.eks. Statsministeriet, mener en informant i den nuværende task 

force, at staten kun bør spille en begrænset rolle. En sidste informant mener ikke, at man kan tale om ledelse 

i et netværk i traditionel forstand. Uanset holdninger til ledelse og ansvar i netværket i det daglige arbejde, 

bør der være en instans, der kan tage ansvar og delegere opgaver i tilfælde af alvorlige kriser, som f.eks. et 

koordineret, hybridt angreb. 

 

I tilfælde af en større hændelse som f.eks. en hybrid operation i Danmark, aktiveres National Operativ Stab 

(NOST), som har ansvaret for at koordinere indsatsen mellem myndigheder og opretholde et 

situationsbillede. Denne stab øves hvert andet år, men der har vist sig at være meget store udfordringer med 

bl.a. at holde overblik, at fordele roller og ansvar samt at kommunikere til offentligheden. 

(André Ken Jakobsen, ”Når Hydra Angriber”, s. 26, Center for Militære Studier, 2019)  

Én årsag til udfordringerne kan ifølge rapporten tilskrives sektoransvarsprincippet, hvor hver myndighed 

bevarer ansvaret for deres respektive områder under kriser. Flere af informanterne beskriver netop dette 

sektoransvarsprincip, som én af de største udfordringer for koordination og samarbejde i et netværk:  

 

” Så sektoransvaret er et udmærket princip på mange måder. Men de her kriser, risici og trusler, der meget 

tydeligt går på tværs af sektorer, så rammer man så sin grænse, med mindre, at man kan finde ud at at 

samarbejde på tværs. Og med det sektoransvarsprincip, der følger jo også en tænkning der hedder – der er 

nogen, der har ansvaret… der kan være en tendens til at sige, hvis ikke det er tydeligt, at det er mit ansvar, så 

ER det ikke mit ansvar!” (Informant B, bilag 3, s. 3) 

 

Informant C beskriver ligeledes udfordringerne med sektoransvaret: 

 

”Så juridisk er det denne her sektoransvarsproblematik om at hver myndighed, hver minister har sit ansvar. 

Og der har jeg så plæderet for mange gange at, netop statsministeriet kunne være en større spiller i det her 

spil her, der har med de her meget komplekse ting og sager. Men der støder man panden mod en mur, fordi 

statsministeriet og statsministeren vil jo gerne pege på en ressortminister, en fagminister. Men, hvem er 

overordnet fagminister for det her? Det findes ikke!” (Informant C, bilag 4, s. 3) 

 

Sektoransvarsprincippet er effektivt i situationer, hvor der entydigt skal placeres et ansvar for håndteringen 

af et samfundsmæssigt problem. Med wicked problems, der som nævnt går på tværs af sektorer og 

ressortområder, bliver det selv samme sektoransvarsprincip en hæmsko for koordination og samarbejde i et 
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evt. netværk. Dette peger på, at der bør være en overordnet myndighed, der koordinerer indsatsen eller 

”tager kommandoen” under krisesituationer. Jf. Snowden og Boon, kan en større krise, som f.eks. et 

koordineret hybridt angreb, placeres inden for ”kaosdomænet”, hvor en leder bliver nødt til at træffe 

beslutninger her og nu, og ikke kan vente til at der er skabt konsensus om problemet. (Snowden og Boon, 

2007, s. 4) 

Dette peger på, at selvom der i den daglige håndtering af hybride trusler er behov for et horisontalt netværk 

med fravær af hierarki, bør der kunne træffes beslutninger fra centralt hold i tilfældet af en krise, når 

problemet bevæger sig fra det komplekse til det kaotiske domæne. 

 

Blandt vores allierede er der forskellige tilgange. I Sverige forestår den svenske pendant til 

Beredskabsstyrelsen, Myndigheten för Samhälslsskydd och Beredskab (MSB), opgaven med at koordinere 

indsatsen mod hybride trusler forud for, under og efter en krisesituation, hvis ikke en anden myndighed 

udpeges som ansvarlig. MSB ledes af en generaldirektør, der er udpeget direkte af regeringen. Regeringen 

tildeler ligeledes ressourcer og fremsender årligt en instruks, der beskriver MSB opgaver og prioriteter. 

(Kilde: msb.se) 

 

I Finland udgav man i 2017 den seneste ”Sikkerhedsstrategi for Samfundet”, som beskriver det finske 

totalforsvarskoncept. Implementeringen af strategien kontrolleres af et sikkerhedsudvalg under 

Forsvarsministeriet, som består af embedsfolk fra departementer, politi og forsvar samt eksperter. Her 

samarbejdes der om beskyttelsen af vitale samfundsfunktioner. 

Netværket inddrager offentlige autoriteter, civilsamfundsorganisationer, virksomheder, kirker og civile 

borgere. Centralt under statsministerens kontor findes regeringens situationscenter, som monitorer 

potentielle trusler og opretholder et normalbillede til gavn for totalforsvaret.  

(André Ken Jakobsen, ”Når Hydra Angriber”, s. 28, Center for Militære Studier, 2019)  

Storbritannien formulerede i 2018 den såkaldte ”Fusion Doctrine”, som beskriver nødvendigheden af 

offentlig-private partnerskaber til at imødegå hybride trusler og terror, i erkendelsen af at komplekse 

problemer kræver samordning af både offentlige, private og militære aktører: 

 

“Many capabilities that can contribute to national security lie outside traditional national security 

departments and so we need stronger partnerships across government and with the private and third 

sectors... Many technological challenges are best addressed through partnership between the public and 

private sector. This approach is also vital internationally where security, trade and development partnerships 

are often mutually reinforcing.” (National Security Capability Review, March 2018, s. 10) 
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For hvert område er der udpeget en ”Senior Responsible Official”, som over for det nationale sikkerhedsråd, 

er ansvarlig for koordination og rådgivning inden for deres respektive område. En tilsvarende model, såvel 

som den svenske og finske, kunne tjene til inspiration for et kommende netværk. 

 

Der er, som nævnt, ovenfor, flere forskellige tilgange til ledelse og ansvar i netværk, der har til formål at 

imødegå hybride trusler. Den israelske og finske model har det overordnede ansvar samlet ved 

Statsministeriet, hvor den svenske model har ansvaret placeret ved deres pendant til Beredskabsstyrelsen, 

MSB. I Storbritannien er der udpeget en ansvarlig for hvert myndighedsområde, der forestår koordinering og 

holder sikkerhedsrådet orienteret. Fælles for dem alle er dog erkendelsen af, at imødegåelse af hybride 

trusler, kræver en ”whole-of-government” og en ”whole-of-society” tilgang til problemet. Det lader til at 

netop denne erkendelse ikke helt er opstået i Danmark, men når den kommer, ville det være nærliggende at 

kigge i retningen af vores naboer og allierede, når et mere udbygget netværk skal etableres. 

Der er ikke tradition for, at det danske Statsministerium sætter sig i spidsen for denne type opgaver, og 

informanten D mener dog også, at staten kun bør spille en begrænset rolle i indsatsen. Dog tyder meget på, 

at der er behov for at samle ansvaret et sted i tilfælde af større, koordinerede hybride angreb, som f.eks. 

cyberangreb og forsøg på påvirkning.  

Selvom den Nationale Operative Stab (NOST) har været aktiveret ifm. øvelser flere gange, har 

sektoransvarsprincippet været en hæmsko for koordination og ledelse. Princippet har den fordel, at der altid 

kan udpeges en ansvarlig for hvert ressortområde, men bliver en udfordring, når der skal koordineres og 

træffes beslutninger på tværs. Opsummeret peger meget på, at der uden for egentlige krisesituationer, er 

behov for et ikke-hierarkisk netværk bestående af offentlige, private, civile og militære aktører, der sammen 

Figur 8: den britiske Fusion Doctrine, 

der viser samordningen af midler til at 

imødegå hybride trusler. 

Kilde: National Security Capability 

Review, March 2018, s. 10 
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kan skabe en strategi til imødegåelse af hybride trusler. Dog vurderes det, at der i tilfælde af egentlige 

krisesituationer – hvor kompleksitet bliver til kaos – er behov for en central ledelse, der kan træde til og 

træffe de nødvendige beslutninger.  

 

En mulig, dansk metode til ledelse af et Totalforsvarsnetværk beskrives i det følgende afsnit, hvor der tages 

udgangspunkt i Sørensen og Torfings begreb: ”Meta Governance” (Sørensen og Torfing, 2005) 

 

4.5.1. Meta Governance 
 

I artiklen: ”Network Governance and Post-Liberal Democracy” beskrives tre metoder - design, deltagelse og 

framing - hvor regeringen eller en, af regeringen udpeget, repræsentant f.eks. Forsvarsministeriet, som i det 

finske eksempel, kan varetage den daglige ledelse. Ved at designe netværket, dvs. invitere relevante aktører 

ind i samarbejdet og påvirke disse, kan Forsvarsministeriet styre hvilke aktører, der deltager samt under 

hvilke vilkår. Man kan anskue den af regeringen nedsatte taskforce, som et governance netværk, der er 

designet af regeringen, hvor aktører er nøje udvalgt. Gennem netværksdesign, kan regeringen eller 

Forsvarsministeriet, bemyndige nogle aktører og give dem mere indflydelse frem for andre ved at tildele dem 

ressourcer i form af penge eller ekspertbistand. Det kunne f.eks. være Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen 

eller Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Danmark (HPRD), som ville være oplagte at give en 

fremtrædende rolle i netværket grundet deres indsigt i både civile og militære anliggender. Ved 

indledningsvist at benytte sig af de mange kompetencer, der allerede befinder sig inden for 

Forsvarsministeriets myndigheder, kan netværket opstartes relativt hurtigt og smidigt. Med udnyttelse af 

bl.a. reserveofficerernes tilknytning til det private erhvervsliv, kan der med tiden etableres et Public Private 

Partnership gennem anvendelse af bl.a. Interforce, der er en organisation, hvis formål er at opretholde et 

nært samarbejde mellem Forsvaret og den offentlige og private sektor. (https://www.interforce.dk/om-

interforce/)  

Gennem aktiv deltagelse i netværket, kan Forsvarsministeren eller en repræsentant for denne, bevare et 

overblik over arbejdet i netværket og påvirke beslutninger for at sikre, at netværket arbejder i den tilsigtede 

retning og inden for det, af regeringen, vedtagne mandat. Dette er især vigtigt under de indledende faser i 

netværket, hvor der kan forventes at opstå konflikter bl.a. grundet de førnævnte usikkerheder eller 

manglende tillid mellem aktørerne.  

Deltagelse i netværket kan desuden forhindre, at enkelte sektorers eller aktørers interesser bliver varetaget 

på bekostning af andre.  Slutteligt beskriver Sørensen og Torfing, at aktiv deltagelse kan bidrage til at bevare 

https://www.interforce.dk/om-interforce/
https://www.interforce.dk/om-interforce/
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gennemsigtigheden, hvilket er altafgørende for tilliden internt i netværket, men også for offentlighedens 

tilliden til netværket som helhed.  

Her bør der findes en passende balance, så deltagelse af en af Forsvarsministeriet eller regering udpeget 

repræsentant ikke fremtræder som en hierarkisk autoritetsfigur, der i detaljer skal diktere arbejdet. En 

dikterende tilgang vil muligvis kompromittere tilliden blandt aktørerne, og den udpegede repræsentant bør 

derfor besidde mange af de samme kompetencer, som Koppenjan og Klijn beskriver, at ”spilstyreren” også 

skal, herunder evnen til at opfordre til dialog og samarbejde, gode forhandlingsevner mm. 

Framing - eller rammesætning - af netværket kan foregå gennem formulering af de overordnede politiske 

målsætninger, gennem ressourceallokering, ved formulering af juridiske regler (eller spilleregler, som 

Koppenjan og Klijn beskriver) og gennem anvendelse af narrativer og ”storytelling”. Ved hjælp af denne 

rammesætning, kan eks. Forsvarsministeriet på mandat af regeringen, styre samarbejdet i netværket 

indirekte ved at rammesætte på de overordnede målsætninger og lade den detaljerede beslutningstagning 

finde sted inden for selve netværket, så aktørerne bemyndiges til at handle. Ved anvendelse af diskursiv 

framing, er det vigtigt, at der tages højde for de mange opfattelser, der må herske blandt aktørerne. Som 

nævnt tidligere i dette afsnit, bør der arbejdes på at finde en fælles opfattelse af problemets natur inden 

problemet formuleres for skarpt og entydigt. En mere detaljeret anvendelse af narrativer til diskursiv 

rammesætning og som ledelsesværktøj kunne tage udgangspunkt i den narrativ teoris metoder, som 

beskrevet bl.a. af Michala Schnoor i bogen: ”Narrativ Organisationsudvikling. At forme fælles mening og 

handling” (Schnoor, 2009). Narrativ teori vil ikke blive behandlet yderligere, men kunne danne udgangspunkt 

for en videre undersøgelse. 

Meta Governances tre metoder: Design, deltage og framing vurderes at være anvendelige til, at udøve 

netværksledelse uden at miste overblikket over arbejdet i netværket, og en mulig mellemvej mellem 

fuldstændig autonomi og hierarkisk styring. Ved, at tage udgangspunkt i Forsvarsministeriets eget 

ressortområde og drage nytte af de eksisterende kompetencer inden for såvel Forsvarets faste som frivillige 

struktur, herunder Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet, kan et netværk opstartes tidligt og på sigt 

udnytte de frivillige reservisters og hjemmeværnfolks dobbelte tilknytning til Forsvaret og det offentlige eller 

private til at etablere et netværk, der har mere karakter af et Public Private Partnership. Foruden de af 

Koppenjan og Klijn beskrevne usikkerheder der måtte opstå i dette netværk, kan der opstå risiko for forsøg 

på hierarkisk styring af netværket grundet Forsvarets hierarkiske organisationsstruktur og kultur, hvilket kan 

sætte tilliden og viljen til at deltage i netværket over styr. Den, af Forsvarsministeriet, udpegede 

repræsentant bør derfor være særligt opmærksom på ikke, at forsøge at styre netværket, men snarere at 

opfordre til dialog, fælles spilleregler og tillid. 
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5. Diskussion 
 

Udfordringen med at håndtere hybride trusler, som påvirkningsoperationer, indeholder mange 

karakteristika, der kendetegner Wicked Problems: Problemet vedrører hele samfundet, det går på tværs af 

sektorer og ressortområder, og der er ikke udtalt enighed om problemets omfang og løsning blandt 

aktørerne.  Dog hersker der bred enighed blandt såvel litteratur som informanter om problemets 

kompleksitet og det afledte behov for en netværksbaseret tilgang til at imødekomme dette. Formålet med 

dette netværk er primært vidensdeling på tværs af sektorer og kompetenceområder, for på den måde, at få 

belyst problemet fra så mange vinkler som muligt inden en endelig beslutning om håndtering træffes. Hvor 

Koppenjan og Klijn anskuer håndteringen af wicked problems som en udfordring, der bedst håndteres af et 

netværk uden hierarki, beskriver Snowden og Boon håndteringen af kompleksitet som et ledelsesansvar, 

hvor mange aktører bør inddrages, men at den endelige beslutning træffes af en leder. Dermed betones 

nødvendigheden af decideret ledelse i netværket i højere grad af Snowden og Boon end af Koppenjan og 

Klijn, især når og hvis en krise indtræffer. Disse forskellige tilgange illustreres også både i litteraturen og 

blandt informanterne i uenigheden omkring ledelse af og i netværk: Hvor nogle mener, at et netværk 

dårligt kan ledes, mener andre at ansvaret skal placeres centralt, som f.eks. ved et ministerium. 

Udfordringen bliver således for det kommende netværk at finde en balance mellem, at være et mere eller 

mindre selvstyrende netværk af løst koblede aktører, der reguleres gennem fælles regler og tillid og 

nødvendigheden af en central ledelse. Da sektoransvaret beskrives som en udfordring for tværsektorielt 

samarbejde, peger meget imidlertid på, at der bør være et ministerium der entydigt har ansvaret for at 

koordinere indsatsen under kriser. Dette kunne være Statsministeriet eller Forsvarsministeriet på mandat 

af regeringen som i det finske eksempel. Da der blandt Forsvarsministeriets myndigheder befinder sig 

personer med særlige kompetencer inden for netop hybride trusler, påvirkningsoperationer mm. og 

grundet Forsvarets evne, gennem etablerede stabs- og planlægningsprocesser til at koordinere 

operationer, ville Forsvarsministeriet være et oplagt sted at placere det overordnede koordinationsansvar 

selvom det grundet Forsvarets hierarkiske organisationsstruktur kan vise sig, at være en udfordring at 

gennemføre netværksledelse. En metode for Forsvaret til at styre netværket kunne basere sig på 

principperne for Meta Governance – design, deltagelse og framing. 

Hvis et udbygget netværk etableres, peger Koppenjan og Klijn på en række usikkerheder, der kan opstå, når 

mange aktører fra forskellige, institutionelle baggrunde skal samarbejde. Selvom der ikke hersker nogen 

entydige løsninger på, at overkomme disse usikkerheder, peger meget på, at etablering af spilleregler, 

etableringen af tillid og ikke mindst tålmodighed, er altafgørende.  
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5.1. Metodekritik 
 

Denne opgave har taget udgangspunkt i kvalitative data, hvor validitet og reliabilitet af informanter og 

litteratur, er blevet vurderet ud fra min egen opfattelse af problemstillingen. Dette medfører naturligvis en 

risiko for selektionsbias i udvælgelsen, men også bias blandt informanterne, da disse anskuer problem og 

løsning af problemstillingen tilnærmelsesvist ens, og i vid udstrækning, er enige i mine antagelser.  Da 

informanternes egne holdninger til problemstillingen har været genstand for undersøgelsen, vil 

generaliserbarheden være lavere end ved en kvantitativ undersøgelse. Min manglende rutine i 

gennemførelse af interviews har ligeledes påvirket kvaliteten af besvarelserne og en mere stringent 

fastholdelse af de planlagte spørgsmål kunne have generet mere nøjagtig data.  

Opgaven kunne med fordel have benyttet sig af ”mixed methods”, hvor også kvantitative data anvendes. En 

surveyundersøgelse ville kunne afdække eks. befolkningens opfattelse af problemet eller undersøge 

forekomsten af usikkerheder i eksisterende netværk. Disse undersøgelser ville bidrage til at øge den 

eksterne validitet og derved give data, der kan anvendes til at beskrive mere generelle tendenser i 

håndteringen af kompleksitet i netværk.  

Når opgaven alligevel vurderes at besidde en høj intern validitet, skyldes det informanternes store indsigt i 

problemets natur og konkrete erfaringer med arbejde i netværk. Den udvalgte litteratur er frit tilgængelig 

og udarbejdet af offentlige organisationer og anerkendte uddannelsesinstitutioner. Selvom opgaven 

vedrører håndteringen af et konkret problem, vurderes konklusioner om forekomsten og håndtering af 

usikkerheder samt udfordringer med ledelse og ansvar i netværk, at kunne overføres til andre lignende 

problemstillinger. Her tænkes på andre komplekse, samfundsmæssige udfordringer, der vedrører hele 

samfundet, som f.eks. klimaproblematikken, radikalisering af unge mm.  

6. Konklusion 
 

” And as water has no form, there are in war no constant conditions” 
(Sun Tzu, The Art of War) 

 
Den gængse opfattelse af krigens natur har inden for de seneste år i Vesten gennemgået store 

forandringer. Efter at være engageret i oprørsbekæmpelse i Irak og Afghanistan de sidste tyve år, har især 

Ruslands ageren ført til erkendelse af et behov for en tilbagevenden til de ”klassiske dyder” og oprustning 

ift. imødegåelse af konventionelle trusler i form af store hærstyrker, støttet fra luften og havet. Det øgede 

forsvarsbudget har derfor primært været øremærket til genoprustning af Forsvarets konventionelle 
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kapaciteter som kampvogne, artilleri og kampfly. Dog har en ny type krigsførelse set dagens lys – den 

hybride krig, hvor alle midler, militære såvel som civile, anvendes til at svække modstanderen gennem 

påvirkning med henblik på at besejre ham uden at risikere direkte konfrontation. Mange af Danmarks 

nærmeste allierede har erkendt behovet for en ”all-of-government” og ”all-of-society” tilgang til disse nye 

trusler, og de har organiseret sig derefter. Der er i Danmark et behov for at gentænke 

Totalforsvarskonceptet, så der i højere grad tages højde for det nye, komplekse trusselsbillede. Problemet 

går på tværs af sektorer og ressortområder, og der er derfor behov for at organisere sig for at imødegå det. 

Selvom der allerede eksisterer netværk på ministerielt niveau, bør dette udbygges i langt højere grad og 

Forsvaret bør have en mere fremtrædende rolle i dette netværk. Der er i Forsvaret allerede en række 

aktører og kompetencer, der kan bidrage til netværket, herunder Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og 

Reserven som alle i forvejen har en nær tilknytning til det civile samfund. På sigt bør dette netværk 

udbygges yderligere, og civile institutioner såvel som private virksomheder, bør inviteres til at deltage i 

erkendelse af, at der er behov for andre end militære kompetencer til løsningen af dette komplekse 

problem. Et netværk i rammen af Forsvaret vil stå over for mange udfordringer eller usikkerheder, grundet 

de mange aktørers forskellige opfattelser, institutionelle baggrunde og strategiske prioriteringer. Disse skal 

imødekommes gennem etablering af spilleregler, tillid, mægling og tålmodighed. Forsvarets hierarkiske og 

bureaukratiske natur kan i sig selv være en hæmsko for netværket, og det vil kræve et opgør med denne 

tænkning før etableringen af et horisontalt netværk kan have succes. Et forsøg på hierarkisk styring og 

kontrol, vil virke undergravende for tilliden og samarbejdet, så i stedet for en central ledelsesfigur, bør der 

udpeges en spilstyrer med indsigt i netværket og med baggrund i både Forsvaret og det civile. Der bør dog 

kunne træffes beslutninger centralt, i tilfældet af et større, koordineret hybrid angreb, hvor vigtige 

samfundskritiske strukturer rammes. Dette peger på to typer af ledelse: En horisontal, inkluderende og 

tillidsvækkende stil i ”hverdagssituationer” og en mere dikterende og autoritær stil i tilfældet af en større 

krise i form af koordinerede angreb. Derfor bør et ministerium udpeges som ansvarlig i tilfældet af større 

kriser – denne opgave foreslår Forsvarsministeriet, på mandat af regeringen og Folketinget.  

7. Perspektivering 
 

7.1. Trusselsperception 
 
Der kan være mange årsager til, at Danmark endnu ikke fuldt ud, har erkendt nødvendigheden af en ”all-of-

society” tilgang til påvirkning og hybride trusler. Én af disse kan være danskernes generelle 

trusselsperception. Til forskel fra vores nærmeste allierede i Finland og Storbritannien, har vi, i Danmark, 

heldigvis været forskånet for større terrorangreb eller koordinerede, hybride angreb. Sverige, som ikke-
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NATO-land, har længe været meget bevidste om deres strategiske position og behovet for et robust 

samfund. Denne hypotese kunne være genstand for en ny undersøgelse, hvor kvantitative data ville have 

stor berettigelse. En omfattende surveyundersøgelse om danskernes generelle opfattelse af truslen ville 

kunne be- eller afkræfte denne hypotese. Som ét af de mest digitaliserede samfund i verden og med en 

generation, der i stigende omfang primært anvender sociale medier som nyhedskilder, er Danmark 

særdeles sårbar over for hybride angreb og forsøg på påvirkning. Dette peger på, at første skridt i retningen 

af en mere nuanceret trusselsperception er uddannelse og oplysning, hvilket igen peger på en stigende 

involvering af såvel nyhedsmedier og uddannelsesinstitutioner. 

 

7.2. Netværk - den bedste løsning? 
 
Én af de største udfordringer med organisering i netværk i offentlige organisationer, er manglende 

gennemsigtighed i processerne og en uklar ansvarsplacering. Med manglende ansvarsfordeling og uklare 

beslutningsprocesser, kan offentlige netværk fremstå illegitime, og der kan sås tvivl om, hvilke interesser 

der bliver varetaget. Især med inddragelse af private aktører, kan dette blive en alvorlig udfordring for 

opfattelsen af netværkets legitimitet. Som nævnt flere gange i denne opgave, medfører en horisontal 

organisering tillige en udfordring for beslutningstagningen, da ansvarsområder og beslutningskompetencer 

er flydende. En tilbagevenden til de klassiske, weberianske dyder med klar ansvarsfordeling og 

veldokumenterede processer, ville også være en mulig løsning på det hybride problem. Dette ville kræve et 

stort arbejde med at dokumentere problemets udvikling og løbende tildele de respektive ministerier 

ansvarsområder, som de alene bør varetage. Dermed bevares gennemsigtigheden i processen og ansvaret 

vil fortsat være nemt at påpege. En bureaukratisk styring af de enkelte ressortområder ift. håndteringen af 

hybride trusler, vil kræve et stort overblik, hvorfor et kontor, der er dedikeret til denne opgave, alene bør 

oprettes. I en tid, hvor flere sager om svindel i det offentlige, senest i Forsvarets egen styrelse, kan noget 

pege på, at der er behov for en øget kontrol og en tilbagevenden til et hierarkisk kontrolregime.  

En mulig løsning kunne også findes imellem dikotomien: netværk – bureaukrati, hvor situationen dikterer 

bevægelsen imellem de to yderpunkter. 

8. Ledelsesmæssig udvikling i forbindelse med masterprojektet 
 
Jeg har i perioden for masteropgavens tilblivelse været ansat ved Forsvarsakademiets Institut for Ledelse og 

Organisation, som lærer i faget lederskab på Hærens Officersskole. Jeg har således ikke haft et decideret 

lederansvar i perioden. Dog har arbejdet med opgaven givet mig indsigter ift. indsamling, bearbejdning og 

analyse af empiri, en dybere forståelse for problemets karakter samt i usikkerheder og ledelse i netværk. 

Denne læring vil komme mig til gavn, både ift. min nuværende stilling, hvor jeg, som vejleder af kommende 
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officer, skal støtte dem i deres proces med at skrive opgaver samt i kommende stillinger, hvor etableringen 

af horisontale netværksgrupper kan komme på tale. Da jeg i hele min tjeneste i Forsvaret har været meget 

engageret inden for påvirkning, psykologiske operationer samt civilt-militært samarbejde, har 

udarbejdelsen af denne opgave blot bekræftet mig i, at Forsvaret, i langt højere grad end tidligere, skal 

lære at arbejde sammen med og på tværs af sektorer. Jeg er ofte af mine kollegaer blevet spurgt om, 

hvorfor jeg har valgt at læse en civil master frem for Forsvarets egen Master i Militære Studier (MPG). Mit 

svar har været, at jeg gennem MPG har fået en udvidet horisont, en øget indsigt i hele den offentlige 

forvaltning, andre myndigheders vilkår og udfordringer samt uvurderlig sparring med kollegaer i hele den 

offentlige sektor. Det er nu min overbevisning, at Forsvaret har et stort behov for at flere officerer læser 

civile masters som MPG, da Forsvaret fremadrettet skal blive meget bedre til at forstå dynamikker i 

samfundet og udviklingen i de øvrige sektorer, siden opgaven med at beskytte Danmark mod nye typer af 

trusler, kræver involvering af hele samfundet. Gennem en øget forståelse for dette, vil ledere i Forsvaret, i 

højere grad end nu, kunne kommunikere på tværs, og dermed skabe tillid og gode forudsætninger for 

samarbejde med organisationer uden for Forsvaret.  
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