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Evaluering af den tværministerielle task force til imødegåelse af påvirk-

ningsoperationer  

 

1. I september 2017 nedsatte den daværende regering en task force bestå-

ende af Justitsministeriet (formand), Udenrigsministeriet, Forsvarsministe-

riet, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjene-

ste (FE).  

 

Task forcens opgave er at koordinere den danske indsats mod statslige på-

virkningskampagner og sikre, at myndighederne samlet agerer effektivt og 

velkoordineret mod påvirkningskampagner ud fra en tværgående og hel-

hedsorienteret tilgang, truslens karakter og omfang samt sårbarheden i sam-

fundet. Task forcens mandat er afgrænset til statslige påvirkningskampag-

ner. 

 

En påvirkningskampagne kan f.eks. indebære forsøg på at plante eller 

sprede usande informationer og historier i medierne for på den måde at på-

virke en vigtig beslutning. Ofte vil sådanne kampagner være designet til at 

skabe splid i befolkningen og søge at underminere tiltroen til f.eks. et valg 

eller til samfundets institutioner.  

 

Det er en central præmis for task forcen, at arbejdet med påvirkningskam-

pagner i et demokratisk samfund som det danske skal ske med fuld respekt 

for grundlæggende demokratiske principper, rettigheder og værdier, herun-

der ytringsfrihed og frie og uafhængige medier.  

 

2. Den 7. september 2018 præsenterede den daværende regering en valg-

handlingsplan, der havde til formål at ruste Danmark til bedre at kunne mod-

stå fjendtlige udenlandske forsøg på at påvirke vores demokrati og samfund 

forud for det kommende folketingsvalg. Valghandlingsplanen indeholdt 11 

initiativer, der vedrørte myndighedernes generelle arbejde med at imødegå 

påvirkningskampagner, sikringen af selve valghandlingen, rådgivning af 

valgets primære aktører, invitation til samarbejde med relevante aktører i 

mediebranchen og sociale medier samt styrkelse af det strafferetlige værn. 

 

Blandt initiativerne var bl.a. en styrkelse af monitoreringen af desinforma-

tion i medierne samt træning af de statslige myndigheders kommunikations-

medarbejdere i forhold til den løbende håndtering af desinformation. Sam-

tidig styrkede PET og FE deres fokus på fjendtligsindede udenlandske ak-

tørers påvirkningsaktiviteter i og mod Danmark.  
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Som led i valghandlingsplanen blev alle opstillingsberettigede politiske par-

tier tilbudt rådgivning om risikoen for udenlandsk påvirkning i forbindelse 

med folketingsvalget, herunder cyberangreb, og om muligheden for at imø-

degå sådan påvirkning og angreb. Rådgivningen blev forestået af PET, FE 

og Center for Cybersikkerhed (CFCS). Herudover blev partilederne orien-

teret om risikoen for udenlandsk påvirkning i forbindelse med folketings-

valget. 

   

3. Den tværministerielle task force til imødegåelse af påvirkningsoperatio-

ner har efterfølgende foretaget en evaluering af indsatsen op til og under 

folketingsvalget den 5. juni 2019, som var tidsmæssigt delvist sammenfal-

dende med valget til Europa-Parlamentet (den 26. maj 2019). 

 

Task forcen konkluderer i sin evaluering, at indsatsen for at beskytte folke-

tingsvalget i juni 2019 mod påvirkningskampagner har været velfungerende 

og har bidraget til, at højne modstandsdygtigheden mod påvirkningskam-

pagner i det danske samfund. Hertil kommer, at de politiske partier og øv-

rige kandidater efter task forcens vurdering har været i stand til at føre valg-

kamp, uden at spørgsmålet om udenlandsk påvirkning har forstyrret den po-

litiske proces i nævneværdigt omfang.  

 

Det fremgår herudover af evalueringen, at task forcen ikke har registeret 

tegn på statslige påvirkningskampagner rettet mod Danmark op til og under 

folketingsvalget den 5. juni 2019 og valget til Europa-Parlamentet den 26. 

maj 2019.  

 

4. Indsatsen mod statslige påvirkningskampagner i regi af task forcen er vi-

dereført under den nuværende regering. Der har i task forcen på det seneste 

været et særligt fokus på aktiviteter relateret til COVID-19-krisen.  

 


