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Dekanens forord
Hermed udgives Forsvarsakademiets (FAK) Forsknings- og Udviklingsrapport for 2018.
FAK har en vision om at levere: internationalt anerkendt forskning og udvikling, der omsættes til
kvalitetsuddannelser og har relevans for Forsvaret.
FAK’s vidensproduktion understøtter Forsvarets behov i forhold til uddannelse og til professionen.
Den viden, der genereres på FAK, danner grundlag for undervisning, formidling og rådgivning. Det
er gennem forskning og udvikling, at FAK’s ansatte holdes opdateret, både hvad angår viden om
og anvendelse af fagområdets teori og metode. Derfor er det afgørende, at vi har stærke faglige
miljøer, som leverer fremsynet og relevant forskning og udvikling. FAK’s forskning og udvikling skal
være af høj international kvalitet, så den understøtter den uddannelse og rådgivning, vi leverer, og
gør FAK til en attraktiv national og international samarbejdspartner.
Rapporten præsenterer FAK’s mål, ambitioner og opnåede resultater samt leverer input fra de fem
institutter på FAK, der gennemgik en omorganisering i løbet af 2018. Institut for Sprog og Kultur
blev sammenlagt med Institut for Militærhistorie og Krigsteori, og navnet på det nye institut er
Institut for Militærhistorie, -kulturforståelse og Krigsteori (IMK). Samtidig oprettedes Institut for
Militærteknologi (IMT). De øvrige tre institutter udgøres af Institut for Militære Operationer (IMO),
Institut for Ledelse og Organisation (ILO) og Institut for Strategi (IFS).
For at give det faglige miljø på FAK en tydelig fælles identitet og fælles udviklingsretning blev der
i 2018 etableret en samlet fakultetsstruktur. Yderligere blev der formuleret en Fakultetsstrategi
gældende for perioden 2019-2022.
Det overordnede mål for fakultetet er at være (aner)kendt for at udvikle og levere internationalt
anerkendt forskning og udvikling, der omsættes til kvalitetsuddannelser og har relevans for Forsvaret.
Fakultetsstrategien er ydermere en konkretisering af den FoU-strategi, der blev udviklet i 2017
gældende fra 2018 og frem.
Igen i år har det været muligt for FAK at indhente ekstern finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond.
Denne gang drejede det sig om finansiering af hele to projekter. Det forstærker de sidste års gode
udvikling i forhold til at opnå ekstern finansiering til ph.d.-projekter i skarp konkurrence med andre
forskningsinstitutioner.

OLE KVÆRNØ
Dekan
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1. Forskningsmiljøet på FAK
Nogle af de ændringer, der havde betydning for forskningsmiljøet på FAK i 2018, var justeringen
i organiseringen af institutterne. Således blev Institut for Sprog og Kultur (ISK) nedlagt. En del af
instituttet blev lagt sammen med Institut for Militærhistorie og Krigsteori, der ved samme lejlighed
ændrede navn til Institut for Militærhistorie, -kulturforståelse og Krigsteori (IMK). De øvrige dele
af og aktiviteter ved ISK, eksempelvis sprogofficersuddannelsen, blev overført til den nyetablerede
Forsvarets Sprogskole (FSS).
Et nyt institut blev etableret – Institut for Militærteknologi (IMT), som skal forske og uddanne i
håndtering af og forståelse for fremtidens teknologiske muligheder og begrænsninger i forbindelse
med løsningen af militære opgaver i rammen af dansk sikkerhedspolitik.1
FAK arbejder i stigende grad på at blive sammenlignelig med civile forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
Derfor har FAK i 2018 arbejdet med at strømline sin stillingsstruktur for civile akademiske
medarbejdere. Således vil der fremover primært blive opereret med kategorierne studieadjunkt,
adjunkt, studielektor og lektor.
Disse kategorier er identiske med de kategorier, der benyttes på universiteter og professionshøjskoler.
At benytte disse kategorier mere systematisk på FAK vil øge gennemsigtigheden i forhold til
medarbejdernes kompetencer, akademiske baggrund samt de krav, der stilles til dem. De vilkår,
FAK’s akademiske medarbejdere har, og de forventninger, der er til dem, bliver således kompatible
med professionshøjskolerne og universiteterne.
Stillingskategorierne inkluderer også krav i forhold til medarbejdernes forsknings- og
udviklingsproduktion. For at gå fra en stilling som studieadjunkt til studielektor er der således nogle
konkrete krav, der skal opfyldes. Det drejer sig om længden af adjunktansættelsen, gennemførelse
af pædagogisk opkvalificering samt deltagelse i udviklingsprojekter med en bestemt frekvens.
Ligeledes skal en adjunkt, for at blive bedømt egnet som lektor, opfylde nogle krav i forhold til
eksempelvis opnåede forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer, forskningsproduktion
og pædagogisk opkvalificering.

1)

Se institutbeskrivelse på http://www.fak.dk/forskning/institutter/imt/Pages/default.aspx
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2. Forskning og udvikling på FAK
FAK har i 2018 udviklet en fakultetsstrategi, der angiver følgende indsatsområder:
1.
2.

3.
4.

Flere samarbejder og forskningsprojekter i og på tværs af institutter på FAK.
Opbygning af relevante eksterne nationale og internationale institutionelle partnerskaber og
fælles forskningsprojekter, herunder gennem samarbejder med andre militære videns- og
uddannelsesinstitutioner i NATO.
Mere ekstern finansiering af forskning og udvikling på FAK. Mål frem mod 2022: 20 mio. kr.
Mere målrettet publikationsindsats, der indgår i institutternes FoU-strategi.

De seneste år har FAK haft øget fokus på at arbejde med forskellige typer af vidensproduktion og
være bevidst om deres anvendelsesmuligheder. I den forbindelse har FAK især været opmærksom
på forskelle og ligheder mellem forskning og udvikling. Hvor forskning er en velkendt kategori, har
FAK arbejdet målrettet med at definere udviklingsarbejde i en militær kontekst samt at formulere
fem krav til udviklingsarbejde på FAK. I 2017 vedtoges således en Forsknings- og Udviklingsstrategi
gældende for perioden 2018-2022.2
Strategien adresserer både forskellige typer af viden og opstiller en række krav til FAK’s akademiske
undervisere og forskere. Nogle af kravene er, at man med en vis frekvens skal være involveret i
FoU-projekter samt publicere fagfællebedømte arbejder i forbindelse hermed.
Det har skabt øget bevidsthed om vigtigheden af at bidrage aktivt til FoU-arbejdet, lave
publikationer af høj kvalitet samt kvalificere sin egen karriere. Efter en årrække skal der være
mulighed for at gennemgå studielektor- og lektorbedømmelse og derved opnå progression i forhold
til egen udvikling samt oparbejde meritter, der er direkte sammenlignelige med forsknings- og
uddannelsesinstitutioner på det civile område.

2)

Se http://www.fak.dk/forskning/Documents/FAK%20FoU%20strategi%202018-22.pdf
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3. Ph.d.-indsats
Antallet af ansatte på FAK, der besidder en ph.d.-grad, er steget markant over de sidste seks år.

Et andet fokusområde i forbindelse med ph.d.-området er tiltrækning af eksterne midler. Således
lykkedes det i 2018 at skaffe eksterne midler til to ph.d.-projekter.
Disse midler stammer fra Danmarks Frie Forskningsfond,3 der støtter konkrete og tidsbegrænsede
forskningsaktiviteter. Et af fondets mål er at styrke og videreudvikle internationaliseringen af dansk
forskning, og der lægges stor vægt på høj forskningsfaglig kvalitet i de projekter, der støttes.
Derfor betragtes støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond som en anerkendelse af FAK’s forskning
og forskningskvalitet.
De to projekter, der opnåede bevilling, er:
• Studielektor Rikke Haugegaards projekt ”De andres krig – kulturel interaktion i
træningsmissioner”4 ved IMK.
• Laura Hollænder Schousboes projekt “Dynamics of technological innovation and successful
military adaption: Harnessing the future by looking to the past”5 ved Center for Værnsfælles
Operationer, Institut for Militære Operationer (IMO).
I 2018 blev tre ph.d.-projekter på FAK afsluttet. Det drejer sig om Troels B. Henningsens ph.d.projekt ”No way out: Why informal politics derails Western counterinsurgency” på IFS, Ann Rubens
Mortensens ph.d.-projekt ”Ledelse i bevægelser – performativitet i krydsfelter af materialitet og
diskursivitet. En kompleksitetssensitiv undersøgelse med og i operative miljøer i det danske forsvar”
på Institut for Ledelse og Organisation (ILO) og Søren Nørbys ph.d.-projekt ”Når fjenden forsvinder.
Det danske flyvevåbens omstilling fra Berlinmurens fald 1989 til krigen over Libyen 2011” på IMK.

3) Se https://dff.dk/
4) Se projektbeskrivelse på https://pure.fak.dk/da/projects/de-andres-krig--kulturel-interaktion-itraeningsmissioner-phd(5cf14c54-596a-4d37-90b9-0fce9cea8bdc).html
5) Se projektbeskrivelse på https://pure.fak.dk/da/projects/dynamics-of-technological-innovation-andsuccesful-military-adaption-harnessing-the-future-by-looking-to-the-past-phd(b730acff-eb70-41b4-a8fb05d1f3e26e6e).html

7

Forsvarsakademiets Forsknings- og Udviklingsrapport 2018

4. Udvikling i FAK-publikationer
FAK benytter bibliometri til at opgøre den aktuelle publiceringsaktivitet. Der arbejdes med Den
Bibliometriske Forskningsindikator (BFI), der er en kvantitativ metode til at opgøre og måle
aktiviteterne. Samtidig er det en kvalitativ metode, der indikerer, hvor anerkendt en videnskabelig
tidsskrift- eller monografiserie, der opnås publicering i, er.
FAK anvender BFI samt de nationale autoritetslister, der indeholder de tidsskrifter, bogserier,
konferenceserier og forlag, som er pointgivende i BFI. Listerne opstilles af Uddannelses- og
Forskningsministeriet.6
Optagelse af et tidsskrift eller lignende på en autoritetsliste betragtes som kvalitetssikring af
tidsskriftets procedurer og faglige niveau. For at en publikation kan udløse point på FAK, skal den være
registreret i FAK’s forskningsdatabase (PURE). Endvidere skal publikationen være opbygget efter de
gængse krav om videnskabelig kvalitet, metode og redelighed samt have gennemgået peer review.

Figur: Hvis alle FAK-ansattes publikationer registreres i forhold til de nationale BFI-lister, ses en klar
udvikling mod flere publikationer, der har gennemgået peerreview, på bekostning af publikationer,
der ikke har.
På dette grundlag monitoreres udviklingen i FAK-publikationer. Det kan således dokumenteres, at
det seneste år har set en øget produktion af publikationer, der har gennemgået peerreview, på
bekostning af publikationer, der ikke har.
Det viser, at udviklingen på FAK går i den rigtige retning, hvad angår at udvikle og kvalificere FoUproduktionen. FAK er en institution, der rummer mange forskellige fagligheder og FoU-områder. Der
er også stor forskel på de enkelte institutters typer af arbejdsopgaver: Rådgivning, undervisning,

6) Se http://ufm.dk/forskningog-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/
BFI-lister
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forskning og udvikling kan fylde og vægtes forskelligt fra institut til institut. Nedenfor ses den
videnskabelige publiceringsaktivitet på FAK i 2018 fordelt på institutter.
Institut

Antal ansatte med ph.d.

BFI pr. ph.d.

Antal BFI pr. institut

IFS

8

2,6

20,9

ILO

3

0,3

1

IMK

5

3,5

17,5

IMO

3

4,5

13,4

19

2,8

52,7

Total

Tabellen viser den videnskabelige publiceringsaktivitet på FAK i 2018 fordelt på fire af FAK’s fem
institutter. IMT er ikke medtaget, da instituttet først blev oprettet i 2018.
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5. Formidling i pressen
Det har høj prioritet for FAK, at viden genereret på FAK formidles til det omgivende samfund. FAK
har traditionelt været meget bevidst om at bidrage aktivt til pressens formidling af aktuelle emner
og opererer således med en medievagt, hvilket sikrer, at relevante medier altid kan komme i kontakt
med centrale eksperter på FAK.
I 2018 deltog FAK i hele 1.044 medieoptrædener. De mest populære emner ses i nedenstående figur.
Der er søgt på de enkelte emneords optræden, og der kan således være overlap mellem nogle af
posterne i diagrammet – fx hvis et mediebidrag både har dækket ”Trump” og ”Rusland”. Det ændrer
dog ikke ved, at det er årets mest populære emner, der ses afspejlet.

Figuren viser den tilnærmelsesvise fordeling af de mest populære emner, hvor FAK-ansatte udtalte
sig til pressen i 2018.

10

Forsvarsakademiets Forsknings- og Udviklingsrapport 2018

6. Institut for Strategi (IFS)
6.1. Instituttets FoU-områder

IFS sætter fokus på forholdet mellem danske sikkerhedspolitiske mål og værdier, aktuelle og potentielle
sikkerhedsmæssige trusler mod Danmark samt danske militærstrategiske kapaciteter, virkemidler
og muligheder. IFS’s virke retter sig mod at kunne undervise, formidle og rådgive på en solid og
relevant forskningsmæssig baggrund.
IFS’s primære målgrupper er:
•
•
•

Undervisning: officerer og kadetter på diplom- og masteruddannelserne.
Rådgivning: Forsvarsministeriet, Forsvarets myndigheder og øvrige myndigheder af betydning
for den strategiske varetagelse af danske sikkerhedspolitiske interesser.
Formidling: danske og udenlandske medier, skoler, gymnasieklasser mv.

IFS er sammensat af medarbejdere med civil og militær bagrund og kombinerer perspektiver fra de
to verdener. Som en del af Forsvaret har IFS en særlig adgang til mange centrale aktører inden for
instituttets forskningsfelt. Den adgang udnyttes til at skabe en unik empirifundering for instituttets
projekter samt til at sikre sammenhæng mellem forskning og praksis.
Instituttets forskning skal afspejle de internationale udfordringer, Danmark står over for. I 2018
havde IFS fokus på følgende forskningsemner: cyberkonflikter og hybride konflikter, Rusland, Arktis,
dansk strategi over for ”rising powers”, specialoperationer (SOF), internationale organisationer, USA
og Danmark, folkeret samt oprørsbekæmpelse.

6.2. Resultater, nuværende og fremtidige projekter

I 2018 henholdsvis styrkede og fastholdt IFS en række forskningsområder, mens andre er trådt
mere i baggrunden.
Således blev områderne Kina, Rusland, Arktis og cyber styrket, internationale institutioner, hybridkrig,
USA, dansk strategi, folkeret og SOF blevet fastholdt, mens forskning i områdespecifik stabilisering
og oprørsbekæmpelse er trådt mere i baggrunden.

Cyberkonflikter og hybride konflikter samt Rusland
I 2018 publicerede IFS en række kapitler i en bog om Ruslands krige siden Sovjetunionens
sammenbrud forfattet af Jørgen Staun sammen med Niels Bo Poulsen fra IMK. Kapitlerne spænder over
russisk strategisk kultur, nykrigsteori og hybridkrigsteori og inkluderer en gennemgang af de krige,
Rusland har deltaget i siden Sovjetunionens sammenbrud. Bogen er et resultat af et igangværende
projekt om russisk strategisk kultur.
Rusland har også sat sit aftryk på to andre og nye forskningsområder: cyberkonflikter og hybride
konflikter. Her skrev Heine Sørensen sammen med Niels Bo Poulsen om russisk hybridkrigsførelse.
Tilsvarende skrev Dorthe Nyemann om våbenkapløbet i cyberspace, og Mikkel Storm Jensen om
cyberforsvar og cyberstrategi. Endelig skrev Jan Werner Mathiasen og Jørgen Staun om russisk
strategisk kultur.
I 2019 vil IFS fastholde fokus på disse områder, især cyber, hvor IFS forventer at igangsætte Mikkel
Storm Jensens ph.d.-studie.
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Arktis
Et andet område, som fyldte meget i IFS’s forskning i 2018, er Arktis og Kina. Således udgav Jon
Rahbek-Clemmensen publikationer om Rigsfællesskabets udfordringer samt Grønlands og Danmarks
rolle i Arktis, mens Camilla Nørup Sørensen udgav en række artikler om Kinas ambitioner om at
etablere sig som stormagt i Arktis, og hvordan det udfordrer Rigsfællesskabet. Jørgen Staun udgav
i 2018 en enkelt artikel om Ruslands strategi i Arktis.
I 2019 vil IFS fortsætte sit fokus på Arktis, herunder Kinas og Ruslands fremtidige rolle, og hvorvidt
Arktis er ved at udvikle sig til et område for stormagtskonkurrence. Der igangsættes et projekt, der
analyserer og sammenligner de nordiske småstaters, inklusive Danmarks, vurderinger og strategier
i mødet med et intensiveret stormagtspolitisk spil i Arktis.

Dansk strategi over for ”rising powers”, særligt Kina
IFS’s forskning i Kina blev væsentligt styrket i 2018. Her udgav Camilla Nørup Sørensen artikler
om Kina som stormagt, herunder udviklinger i kinesisk ”soft power” og Kinas store strategiske
satsning ”Den Nye Silkevej”. Derudover skrev hun artikler om udviklingerne og udfordringerne i
dansk Kinapolitik. IFS vil i 2019 fortsat forske i dansk strategi over for ”rising powers” med særligt
fokus på Kina.

Specialoperationer
I 2018 fortsatte IFS sin forskning i specialoperationer. Anja Dalgaard-Nielsen udgav artikler om
anvendelse og forståelse af SOF. IFS vil fortsætte forskningen i SOF i 2019, herunder udgive artikler
om, hvorledes politikere og embedsfolk ser anvendelsen af SOF i dag og i fremtiden. Derudover
igangsættes et projekt om, hvordan SOF kan skabe strategisk effekt til at stabilisere stater.

Internationale organisationer, USA og Danmark
Peter Viggo Jakobsen fortsatte i 2018 sin forskning inden for dansk strategi og internationale institutioner
og udgav artikler om dansk deltagelse i amerikansk ledede operationer, NATO’s udfordringer som
alliance og tvangsdiplomati. Carina Meyn publicerede en artikel om USA’s atomstrategi samt det
amerikanske brud med atomaftalen med Iran, mens Annemarie Rodt publicerede om EU’s rolle som
sikkerhedsaktør, herunder CSDP, samt EU’s missioner i Libyen og Sydsudan. IFS vil fastholde sin
forskning i NATO, USA og dansk strategi i 2019.

Folkeret
IFS forskede i hele 2018 i folkeret og forventer at kunne publicere artikler på området i starten af
2019. Folkeret vil få øget fokus i 2019 efter oprettelsen af FAK’s folkeretskoordinationsgruppe.

Andre projekter
Anja Dalgaard-Nielsen udgav i 2018 et kapitel om terrorisme og voldelig ekstremisme, og Thomas
G. Nielsen udgav en rapport om stabilitet mellem Pakistan og Afghanistan.
Troels B. Henningsen færdiggjorde sit ph.d.-projekt om vestlig oprørsbekæmpelse i svage stater,
som er i gang med at blive omsat til en bog. Endelig forventes Anne Sofie Schøtt i første halvår af
2019 at færdiggøre sit ph.d.-projekt om transnationale aktørers betydning i konfliktdynamikker og
diasporaers støtte til den kurdiske kamp i Syrien.
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7. Institut for Ledelse og Organisation (ILO)
7.1. Instituttets FoU-områder

ILO’s forskningsprofil har fokus på militær ledelse og organisation. Både operativt som administrativt
skal militær ledelse og organisering sikre legitim anvendelse og forvaltning af statens ultimative
magtmidler. ILO forsker i de betingelser og muligheder, der udspiller sig i det komplekse sæt af
operative, administrative og politiske rationaler, som konstant er under forandring. Dermed skal ILO’s
forskningsaktiviteter rettes mod at sikre den bedst mulige operative opgaveløsning, både hvad angår
Forsvarets nutidige og fremtidige udfordringer. Centralt her står den militære ledelsesprofessions
egen udvikling og rolle i organisationens udvikling, så Forsvaret er bedst muligt rustet til at varetage
det opgavekompleks og de medfølgende krav, som bliver stillet fra det politiske niveau.
ILO har for nuværende valgt at arbejde med fem forskningsdomæner, der uddyber instituttets tilgang
til at håndtere viden om militær ledelse og organisation. Domænerne tager afsæt i de behov, der er
identificeret i forhold til kompetenceprofiler/uddannelseskompetencer, behov identificeret i Forsvaret
samt trends/tendenser. Et forskningsdomæne udgør et afgrænset FoU-vidensfelt, idet der kan være
overlap mellem de respektive domæner.
De valgte domæner er:
•
•
•
•
•

Ledelse af styring.
Føring – broen mellem taktik og ledelse.
Officersvirke – professionsidentitet og dannelse.
Kommunikation som ledelsesværkstøj
Forandringer i den militære organisation og kompleksitet.

Forskningsdomænerne udgør rammen, hvorunder FoU-projekter identificeres og koordineres med
behovet for forskningsbaseret viden på ILO’s uddannelser og kurser.

7.2. Resultater, nuværende og fremtidige projekter

Anna Therese Heltbergs forskningsprojekt undersøger, hvordan det militæroperative ledelsesrum
optegnes og formes gennem handlinger, diskurser, artefakter, strukturer mv. Kerneantagelsen er, at
der ikke er tale om et tvingende eller fast optegnet ledelsesrum, men om et rum, der sandsynliggøres
gennem f.eks. doktriner, undervisning, diskurser om god og dårlig ledelse mv. Ledelsesrummet bliver
herved til og samskabt gennem den udvikling og de valg, der hele tiden træffes.
Annemarie Damkjer forsker i implementering, herunder hvordan implementeringsgenstande og
organisatorisk praksis formes i en og samme bevægelse undervejs i implementeringsprocesser.
Der arbejdes ud fra et aktør-netværksteoretisk perspektiv. Forskningen bidrager til udvikling
af forandringsperspektiver i Forsvaret, herunder udvidelse af strategiske handlemuligheder for
professionen.
Vilhelm Holsting forsker i tillæg til stillingen som institutchef i officersvirket. Hans forskningsprojekt
undersøger, ud fra et konventionssociologisk og begrebshistorisk perspektiv, officersvirkets udvikling
af retfærdiggørelse af professionen i forhold til sig selv og omverdenen. Forskningen danner baggrund
for det nyudviklede chefkursus målrettet oberster.

13

Forsvarsakademiets Forsknings- og Udviklingsrapport 2018

Karina Mayland fortsætter sit forskningsprojekt, der undersøger innovative tilgange, metoder og
sprog til at understøtte en bevidst innovativ praksis i Forsvaret. Projektet udvides fra at fokusere på
specialstyrkerne til også at undersøge innovationens betingelser i andre enheder samt støttestrukturen.
I samarbejde med Aarhus Universitet har ILO påbegyndt et forskningsprojekt, hvor det undersøges,
hvordan de nye officersuddannelser sammenlignet med tidligere udvikler kadetternes værdier.
Formålet er at forstå, hvordan professionen påvirkes af forligskravene til de nye officersuddannelser.
ILO søger at opnå indsigt i udviklingen af officerskorpsets værdier gennem diakrone undersøgelser
blandt kadetterne i tilknytning til den udvikling, som officersuddannelserne har gennemgået og fortsat
gennemgår i de kommende år. Herunder søger projektet specifikt at forstå udviklingen i det unikke
militære ledelsesbegreb ”føring” ved at modstille føring og andre ledelsesidealer.
Forskningsprojektet ”Militær ledelse i bevægelse – iblandt krydsfelter af kontekster” varetages af Ann
Rubens Mortensen. Projektet fokuserer på anskuelsen af militær ledelse i forskellige kontekster. Det er
undersøgelsens mål at frembringe detaljeret indsigt og en uddybning af, hvordan der kan navigeres
i dilemmakompakte, skiftende kontekster. Forskningen indgår bl.a. i et NATO STO-forskningsprojekt,
hvor det undersøges, hvilke kompetencer en seniorofficer i en multikulturel NATO-enhed bør besidde,
og hvordan seniorofficerer kan kompetenceudvikles i den henseende.
Jakob Barfod er i gang med et ph.d.-projekt, hvis sigte er at undersøge ledelse under de særlige
vilkår, der er til stede i situationer kendetegnet ved høj risiko. I forskningsprojektet vil Jakob følge
forskellige enheder indsat i internationale og nationale operationer med henblik på at undersøge,
hvordan ledelse påvirkes af de risikofyldte forhold. Ph.d.-projektet forventes afsluttet i 2020.
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8. Institut for Militærhistorie, -kulturforståelse og Krigsteori
(IMK)
8.1. Instituttets FoU-områder

IMK blev skabt i sin nuværende form ved årsskiftet 2017/2018, da en reorganisering af Forsvarets
Sprogskole førte til, at det tidligere Institut for Militærhistorie og Krigsteori blev sammenlagt med
fagområdet militær kulturforståelse. De tre fagområder i instituttet er gensidigt understøttende,
idet der er tale om kvalitative humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til krig som socialt
fænomen. Inden for denne overordnede ramme studeres dels krigens natur og foranderlige karakter,
dels indsættelsen af militære styrker i krig. Inden for sidstnævnte område er der både fokus på de
militære effekter af forskellige former for indsatser og på de menneskelige reaktionsmønstre og
oplevelser forbundet hermed. Sigtet med instituttets forskning er at producere ny viden af relevans
for det danske forsvar, herunder at understøtte instituttets undervisning på FAK’s diplom- og
masteruddannelser samt på sprogofficersuddannelsen.
Konkret satses særligt på følgende områder:
• Doktrinudvikling i det 20. og 21. århundredes europæiske og transatlantiske kontekst og de
dermed forbundne militære operationer
• Det danske forsvars internationale indsatser siden den kolde krigs afslutning
• Militær erfaringsopsamling og læreprocesser
• Militærhistorisk teori og metode
• Krigsopfattelser og deres konsekvenser for forskellige nationers villighed til at bruge militær magt
• New wars og hybrid warfare
• Kulturmødet i træningsmissioner

8.2. Resultater, nuværende og fremtidige projekter

Flere større forskningsprojekter fandt deres afslutning i 2018, hvilket vil frigøre ressourcer til at
iværksætte nye projekter de kommende år.
Projektet ”Læring af krig”, som involverede en række af instituttets medarbejdere og adskillige eksterne
deltagere, blev således afsluttet med publicering af forskningsresultaterne i en tobindsantologi med
titlen ”Om læring og indsigt fra krig”. Bidragene heri dækker et bredt spekter af militære operationer
og slag, og de spænder over de slesvigske krige og til helt nutidige danske og udenlandske operationer.
Som et delprodukt af projektet udkom også en monografi om østfronten under første verdenskrig.
Også forskningsprojektet ”Krigeriske Kreml?”, som var et tværgående samarbejde mellem flere
enheder på FAK og forskere fra den civile verden, fandt sin afslutning med publicering af antologien
”Kreml i Krig”. Der arbejdes i øjeblikket hen imod at formulere et nyt projekt om Rusland, som i
højere grad skal undersøge det russiske forsvars indre funktionsmåde og rolle i det russiske samfund
og dermed stille skarpt på nogle af de områder, som det afsluttede projekt ikke favnede.
I maj 2018 forsvarede Søren Nørby med succes sin ph.d.-afhandling ”Når fjenden forsvinder. Det
danske flyvevåbens omstilling fra Berlinmurens fald 1989 til krigen over Libyen 2011”. Afhandlingen,
der repræsenterer det første store arkivbaserede studie af Flyvevåbnets nyere historie, er i øjeblikket
under omarbejdelse til bogform.
Samtidig med at ét ph.d.-projekt afsluttedes, startede et andet: I slutningen af 2018 modtog
Rikke Haugegaard en forskningsrådsbevilling til projektet ”De andres krig – kulturel interaktion
i træningsmissioner”, der vil blive udført som et samarbejde mellem FAK, SOKOM og Institut for
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Antropologi ved Københavns Universitet. Projektet vil blive påbegyndt omkring 1. marts 2019. Ultimo
2018 pågik der desuden forskning i form af tre andre ph.d.-projekter ved instituttet:
Det drejer sig først om Anna Sofie Hansen Schønings projekt ”Forsvarets fortid for fremtiden: Et
erfaringsteoretisk studie af hvordan arbejdet med tidligere væbnede konflikter og krige bruges til
forberedelse på militære udfordringer”. Med udgangspunkt i historiebrugs- og videnskabsteori vil
projektet belyse, hvordan Forsvaret har udvalgt og omsat erfaringer og militærhistorie til læring i
perioderne 1900-1920 og 1996-2016. Dette projekt er aktuelt cirka halvvejs.
Et andet ph.d.-projekt gennemføres af Jakob Brink Rasmussen, og det har titlen “The role of
interactions between Nordic peacekeepers and local elites in implementing ‘civil’ peace in Bosnia and
Herzegovina between 1995 and 2004”. Dette projekt gik ved årsskiftet 2018/2019 ind i sit tredje og
sidste år. Projektet undersøger, hvordan nordiske fredsbevarende soldater i Dobojområdet reagerede
på indsættelsesområdets særegenhed. Det undersøges især, hvilken rolle deres daglige interaktioner
med forskellige typer af politiske, civile og religiøse eliter spillede for realiseringen af ”civil” fred i
området. Dette gøres dels ved at analysere de udsendte styrkers arkiver og soldaternes udsagn samt
ved at trække på teorier om intervenerende styrkers påvirkning fra og af deres missionsområde.
Endelig er der projektet ”The Political and Military Challenges of Urban Warfare in the IsraeliArab Conflicts 1982-2014” ved Claudia Læssøe Pedersen. Det har form af en militærhistorisk og
krigsteoretisk undersøgelse af bykrigs rolle i konflikterne mellem Israel og landets arabiske naboer
og sigter mod at skabe grundlag for overvejelser om de militære udfordringer, som knytter sig til
fremtidige konflikter i storbyer og de såkaldte megacities. Afhandlingen ventes indleveret til forsvar
i andet halvår af 2019.
Instituttet er aktuelt ved at lægge tyngde i et kommende forskningsprojekt, hvis sigte er at undersøge
Danmarks internationale operationer siden den kolde krigs afslutning. Det er ambitionen, at projektet,
der ventes at løbe over en årrække, og som vil få deltagelse af en række af instituttets samt forskellige
eksterne forskere, skal blive den første store arkivbaserede undersøgelse af det danske forsvars
militære indsats på det operative og taktiske niveau. Forarbejdet til projektet er i gang, dels i form
af materialeindsamling, dels i form af udarbejdelse af et metode- og teorigrundlag for projektet.
Inden for området militær antropologi og kulturforståelse foregår der en justering af instituttets
forskning, således at den i højere grad kommer til at orientere sig mod kulturmødet i træningsmissioner.
Der forskes også i de forestillinger og forventninger, udsendt personel har til den militære indsats,
de skal deltage i.
De her nævnte projekter udgør kun en del af instituttets samlede forskning, idet der ligeledes arbejdes
med en række mindre projekter, eksempelvis om, hvorfor Danmark aldrig fik en kystvagt, og om
den indsigt og viden, militære observatører og forsvarsattachéer har genereret.
I 2018 arrangerede instituttet to internationale seminarer. I juni drejede det sig om seminaret
”New Approaches to the Sociology and Psychology of Mission Formations”, som samlede en række
fremtrædende sociologer, antropologer og andre forskere til en todagesworkshop, hvis resultater ventes
publiceret i løbet af 2019. I september afholdtes et seminar om de statslige Afghanistanevalueringer
og erfaringsopsamlinger, som har fundet sted i Danmark, Holland, Norge og Sverige. Seminaret tiltrak
deltagere fra alle de nævnte landes projekter og gav anledning til at sammenligne indsatserne med
hensyn til mandat, omfang, sigte, udfald og den offentlige debat om resultaterne.
Instituttets medarbejdere stillede i løbet af 2018 løbende deres ekspertise til rådighed for
politiske høringer og debatmøder, foreningsarrangementer og medierne. Tyngdepunkterne i den
forskningsformidlende indsats har været dagsaktuelle problemstillinger forbundet med Afrika, Kina,
Nordkorea, Rusland og det danske forsvar.
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9. Institut for Militære Operationer (IMO)
9.1. Instituttets FoU-områder

Instituttets fokus er henholdsvis det teoretiske, det konceptuelle, det doktrinære og det metodiske
fundament for krigsførelse og operationer samt rammebetingelserne herfor. IMO udgiver
forskningsartikler, papers, antologier samt monografier og øvrige publikationer. Dertil deltager IMO
i såvel NATO- som national doktrinudvikling.
Det er IMO’s målsætning, at instituttets arbejde anerkendes og fremstår relevant for Forsvaret som
helhed, ligesom arbejdet skal indgå i curricula på de uddannelser og kurser, FAK gennemfører. IMO
er endvidere i dialog og interaktion med myndighederne i Forsvaret med henblik på at sikre relevans
mellem IMO’s forskning og udvikling og Forsvarets behov for ny viden.
IMO forsker, udvikler og underviser i militære operationer på de tre militære niveauer: det taktiske,
det operative og det strategiske. Tyngden i forskningen lægges på de områder, hvor instituttet
afdækker behov for en bedre forståelse og udvikling af vilkår og rammer for militære operationer.
Idet dansk deltagelse i militære operationer i hovedreglen finder sted i en international koalitionsog/eller allianceramme, rettes IMO’s arbejde primært mod NATO og de strategiske alliancepartneres
konceptuelle, doktrinære og metodiske vidensgrundlag. Formålet er entydigt at påvirke udviklingen
af alliancens såvel som nationale doktriner og procedurer til gavn for Forsvaret. Hermed bidrager
instituttet til at skabe udvikling i alliancen og sikre, at danske soldater på kvalificeret vis kan indgå
i internationale operationer.

9.2. Resultater, nuværende og fremtidige projekter

I 2018 bidrog IMO’s FoU-arbejde med ny viden og opdateret indsigt i nutidige emner inden for
instituttets portefølje, såvel på det nationale som på det internationale plan. Fokus var primært
NATO, herunder NATO’s tilpasning til de sikkerhedspolitiske omgivelser, USA’s forhold til NATO samt
Danmarks rolle i NATO og NATO’s byrdefordeling.
Forsvarsforliget og de mulige konsekvenser heraf fyldte en del i en serie FAK-briefs om forligets
betydning for værnene samt Forsvaret som helhed. Herudover berørtes temaer som private
sikkerhedsfirmaer, missilforsvar, strategisk kommunikation, hybrid krigsførelse, civil-militære
relationer, Forsvarets bistand til politiet og stabiliseringsindsatser.
I lighed med tidligere år var doktrinudvikling en central del af instituttets bidrag til udviklingsvirksomheden
i 2018. I løbet af året bidrog IMO aktivt til udviklingen af NATO- og nationale doktriner, ligesom
instituttets personel i vidt omfang udgjorde en aktiv del af NATO-nedsatte doktrinarbejdsgrupper. I
nationalt regi arbejdede IMO med udviklingen af Hærens Feltreglement III i samarbejde med Hærens
Studie- og Udviklingsforum (STUVFOR). I relation hertil gennemførte og publicerede IMO et studie
om Forsvarets evne til at omsætte operative erfaringer til praksis.
Ligeledes i 2018 var IMO engageret i freds- og stabiliseringsprojekter i Afghanistan og Pakistan. I
samarbejde med lokale partnere – herunder det Pakistanske Forsvarsakademi – gennemførtes to
lanceringer af publikationer omhandlende forbedrede samarbejdsmuligheder mellem Afghanistan og
Pakistan samt de religiøse skolers (madrasernes) betydning for ustabiliteten i regionen. Derudover
gennemførtes to konferencer om en mulig fredsproces med Taliban i Afghanistan samt mulighederne
for et større regionalt militært samarbejde mellem Afghanistan, Pakistan og de omkringliggende lande.
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I 2018 bidrog IMO også aktivt til den offentlige debat gennem flere indlæg og udtalelser i
medierne. Derudover deltog instituttets medarbejdere, som en del af formidlingsopgaven, i diverse
arbejdsgrupper i rammen af Værnsfælles Kommando (VFK) samt som hyppige oplægsholdere ved
konferencer og seminarer.
Endelig planlagde og gennemførte instituttet en konference om fremtidens krige med deltagelse af
den absolutte elite af internationale forskere inden for krigsvidenskab. Konferencen afsluttedes med
tre værnsvise workshops om værnenes rolle i fremtidens krige. Konferencen vil i 2019 blive fulgt
op af en serie artikler i Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS) forfattet af oplægsholderne.
I den kommende tid arbejdes med følgende projekter og projektsamarbejder: ”Maritime Piracy
Project”, ”Cyber and Piracy Research Project”, “NATO S&TO A2AD Research Group”, “Analysis Bias
in IR Coding”, “Maritime Security Conference: How to Combat Pirates (NATO)”, ”Educating Military
Elites”, “The Efforts to Forge the Armed Forces of the Democratic Republic of Congo”, “A2AD
Special Issues” (SJMS), “Under Pressure: Security Privatization and Pressure Avoidance”, “The
Virtues of Military Politics”, “Multi-Domain Command og Control i en dansk kontekst”, “The Future
of Joint Operations”, “Danmarks militær-geografiske placering”, “Forsvar mod droner”, “The Rise
of Russian Airpower”, “Havvindmølleparker og militære operationer”, “Trident Juncture og større
NATO-øvelsesaktivitet”, ”Nationale operationer”, ”(Gen)etablering af ASW-kapacitet i det danske
søværn”, ”Klargøring til områdeluftforsvarskapacitet med SM-6”, “MAREVAL i DIANA-klassen”,
“Flådeplan 2030”, “The Effect of Putinism on Warfare”, “Militære skibe, der også kan miljø”, ”Den
maritime kamp”, ”Coercion at the ICC: A Rationalist IR Perspective”, ”Denmark and the ’Unwilling
or Unable’ Doctrine”, ”Prosecutorial Power in International Relations”, ”Handle- og meldepligten i
det danske forsvar”, ”Burdens of Proof in Hybrid Warfare”, Nato StratCom-doktrin (udarbejdelse),
NATO InfoOps- og PsyOps-doktrin (opdatering), NATO AJP-6 CIS (opdatering), Functional Planning
Guidance for Air Operations Planning (opdatering), Hærens Feltreglement III (revidering), Hærens
Feltreglement I (revidering), Planlægningsparametre for hærenheder på taktisk niveau (udarbejdelse),
Overvejelsesmetodik for underafdelingen (udarbejdelse), Hærens Taktiske Ordbog (opdatering),
StratCom-seminar (afholdelse).
I 2019 vil der i rammen af freds- og stabiliseringsprojekter i Afghanistan og Pakistan blive udgivet en
publikation om den interne kurdiske sammenhængskraft blandt de forskellige kurdiske bevægelser
i Irak og Syrien samt en publikation om stabilisering gennem militært samarbejde i Afghanistan,
Pakistan og Iran. Derudover vil der løbende blive udgivet policy briefs på bagrund af afsluttede
projekter, hvilket bl.a. omfatter en konference i Kabul, der udvikles og eksekveres i samarbejde med
det afghanske forsvarsministerium.
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10. Institut for Militærteknologi (IMT)
10.1. Instituttets FoU-områder

IMT er et nyt institut (august 2018), hvis eksistensberettigelse er at være uddannelsesmæssigt
tværinstitutionelt orienteret på det militærteknologiske område med henblik på at generere relevant
viden på området til brug i FAK’s uddannelser. IMT’s uddannelser, kurser, formidling og rådgivning
er målrettet Forsvarets behov.
Instituttets forskning har til formål at generere viden på det militærteknologiske felt, så den
professionsorienterede og praksisnære undervisning på FAK’s uddannelser styrkes. Instituttets
kerneopgave er at give danske officerer en teknologiforståelse på højest mulige niveau, så de kan
bidrage til kampkraften ved danske enheder. Det gøres gennem strukturbestemte uddannelser,
kurser, seminarer, konferencer og teknologiske laboratorier.
IMT’s rådgivningsopgave relaterer sig bredere og dækker både Forsvarets, samfundets og herunder
forsvarsindustriens samt internationale interessenters behov på teknologiområdet.
IMT har medarbejdere med civil og militær baggrund med det formål at kombinere de to forskellige
fagligheder i en praksisnær tilgang til forskning. IMT søger at skabe adgang til relevante aktører
inden for instituttets forskningsfelt, herunder civile universiteter, Forsvarets myndigheder, NATO’s
Science and Technology Organization og forsvarsindustrien for at skabe optimal empiri til instituttets
forskellige aktiviteter, herunder forskning, uddannelse og rådgivning.

10.2. Resultater, nuværende og fremtidige projekter

I 2018 bidrog Thomas Galasz Nielsen til udgivelsen ”Bilateral Relations on the Mend: Trans-forming
the Mosaic of Opportunities into Policies of Stability and Reconciliation between Afghanistan &
Pakistan”, der opsamlede anbefalinger om, hvordan man kan tilgå sådanne løsninger. Anbefalingerne
blev præsenteret på en konference i Kabul og Islamabad i 2017 og omfattede fremtidigt vestligt
engagement i regionen samt forslag til fredsforhandlinger mellem den afghanske regering og Taliban.
Derudover var IMT i 2018 aktiv i medierne med mere end 30 medieindslag om situationen i Nordkorea,
herunder atomvåben, anvendelse af droner til terror samt cybersikkerhed for våbensystemer.
Instituttets medarbejdere deltog ligeledes, som en del af formidlingsopgaven, i diverse arbejdsgrupper
i rammen af NATO, VFK samt som oplægsholdere ved konferencer og seminarer.
I 2019 er det instituttets ambition at videreføre sit fokus på forskning, uddannelse og rådgivning,
herunder udgivelse af publikationer på højt niveau med henblik på at skabe viden om samt fokus
på konsekvenser og muligheder af den accelererede teknologiudvikling for Forsvaret. Der arbejdes
med følgende projekter og projektsamarbejder: ”Militær teknologi, ledelse og organisation i praksis”,
”Militær teknopolitik og risikoledelse, herunder strategiske, etiske og retlige aspekter af nye militære
teknologier”, ”Militærteknologiske udviklingstrends i et småstatsperspektiv”, ”Cyberspaceoperationer
og cyber warfare, herunder politiske, militære, etiske og juridiske forhold”, ”Identificering & håndtering
af informationsmiljøet”, ”Kunstig intelligens, autonome systemer og militærteknologisk acceleration
– muligheder og udfordringer i spændet mellem politiske, militære, etiske, retlige og økonomiske
hensyn”, ”Bidrag til udvikling af policy for autonome våbensystemer”, ”Folkeretlig screening af
autonome våbensystemer”, ”Doktrinudvikling i relation til cyberspace (nationalt og i NATO)”,
”Teknologisk laboratorium med henblik på at vurdere teknologiske udviklingstendenser og -brug samt
at netværke med personer, der tværfagligt er operatører på det teknologiske område”, ”Teknologisk
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laboratorium med henblik på at skabe fælles forståelse for og sprog omkring teknologibetragtninger
for beslutningstagere i Forsvaret”, bidrage til IHL-undervisning- og forskningsopgaver på FAK, bidrage
til oversættelse af ”Militærmanualen om folkeret for danske væbnede styrker i internationale militære
operationer” til engelsk, ”Muligheder og risici ved civil-militære partnerskaber og dual-use af teknologi”,
”Analyse af Forsvarets samlede struktur for uddannelser inden for cyberspaceoperationer”, NATO
Science and Technology Organization-rapporter og fagfællebedømte videnspublikationer, artikel
om teknologiske påvirkninger af soldatens evne til at kæmpe, bog om militær teknopolitik, bog om
stabilitet i Afghanistan.
Hertil gennemfører instituttet følgende udviklingsaktiviteter i 2019: flexmodul ”Militær
Teknopolitik og Fremtidens Kampplads”, flexmodul ”Cyberspace Operations and Cyber Warfare”,
efteruddannelseskursus for officerer involveret i operativ planlægning i højere taktiske stabe eller
på værnsfælles niveau, værnsfælles efteruddannelsesmodul i teknologihåndtering og -forståelse,
kursus for våben- og elektronikofficerer i Søværnet, teknologisk laboratorium for værnschefer/
beslutningstagere i Forsvaret.
Hertil vil instituttet udgive og udvikle ikke-stipulerede forskningsbaserede artikler, udviklingsprojekter
og to-tre seminarer/konferencer med det formål at italesætte fremtidens teknologiske muligheder
for bredere kredse i Forsvaret.
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11. Forsvarsakademiets Videnscenter (FVC)
Forsvarets Bibliotekscenter (FBC) ændrede i 2018 navn til Forsvarsakademiets Videnscenter
(FVC). Denne ændring skyldes bl.a. et øget fokus på FAK’s vidensproduktion samt arbejde med
uddannelsernes vidensgrundlag og forskerstøtte. FVC hører organisatorisk under dekanen.
En af FVC’s kerneopgaver er at varetage biblioteksfunktionen på FAK. Dette arbejde orienterer sig i
tiltagende grad mod digitale ressourcer, mens behovet for og arbejdet med fysiske bøger og tidsskrifter
bliver mindre. Som en konsekvens heraf er den fysiske samling af bøger blevet nedjusteret, og
biblioteket, der tidligere lå på Kastellet, er blevet flyttet til Svanemøllen Kaserne med planlagt åbning
1. februar 2019. Denne flytning udgjorde en stor opgave, som fyldte meget i 2018.
Andre kerneområder er forskerstøtte, hvor målrettet arbejde med fondsansøgninger bl.a. til
finansiering af ph.d.-projekter står centralt. I denne type proces hjælper FVC eksempelvis med
udformning af ansøgningens faglige indhold og budgetter samt de tilknyttede administrative opgaver.
FAK skal holde et akademisk niveau – både i forhold til de projektansøgninger og de manuskripter,
som FAK’s medarbejdere udarbejder. Derfor arbejder FVC systematisk med kvalitetssikring af
ansøgninger samt fagfællebedømmelsesprocesser for de udgivelser, FAK selv står for. Kvalitetssikring
af FAK-publikationer overholder således internationale retningslinjer på området.
Et af de tiltag, der har været prioriteret, er etableringen af tidsskriftet SJMS, som er forankret på
FVC (for status se nedenfor).
Derudover er FVC ansvarlig for den interne kompetenceudvikling af civile medarbejdere. Afdelingen
sammensætter tilbud om efteruddannelse, står for sparring i forbindelse med eksempelvis
artikelskrivning og er tovholder på individuelle forløb i ”academic writing”.
Ud over forskerstørre er FVC også koordinator for arbejdet med udviklingen af FAK’s akademiske
stillingsstruktur – herunder adjunkt-, lektor- og studielektorbedømmelser.
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12. Scandinavian Journal of Military Studies (SJMS)
SJMS lanceredes i starten af 2018, og der blev åbnet for submission af artikler. Tidsskriftet udgives
af forlaget Scandinavian Military Studies (SMS), som er et konsortium mellem Forsvarets høgskole
i Norge, Center for Militære Studier ved Københavns Universitet og FAK.
Den overordnede ambition med SJMS er at offentliggøre både forskning af høj kvalitet og værdifulde
praksisorienterede studier, der er relevante for den militære profession. Dermed består tidsskriftet af to
spor: et praksisorienteret spor bestående af artikler, der hovedsageligt er forfattet af fagfolk/personer
i uniform, som ofte tilbyder praktiske råd eller anbefalinger for militæret, samt et forskningsspor,
som er åbent for original forskning inden for området militære studier.
SJMS er open access, og artiklerne offentliggøres løbende online. Alle artikler gennemgår double
blind-peerreview.
Teamet bag SJMS består af repræsentanter fra de tre institutioner. I løbet af 2018 kom en ny
repræsentant og cheif editor, Anders McDonald Sookermany, fra Forsvarets høgskole i Norge til.
Dertil etablerede man et editorial board bestående af 19 højtprofilerede og internationalt anerkendte
fagfolk og forskere, der fungerer som ambassadører for tidsskriftet.
I løbet af året modtog SJMS 13 artikler (ni til forskningssporet og fire til praksissporet), hvoraf to
blev udgivet samme år, og resten er i proces. Tidsskriftet modtog ligeledes en bog, som udgives
som e-bog i starten af 2019.
SJMS oplevede stor interesse i 2018, særligt i betragtning af, at det er et nyt tidsskrift. Det havde
7.158 page views, og 1.523 personer oprettede sig som brugere hos tidsskriftet. I alt var der i 2018
3.169 sessions med en gennemsnitsvarighed på 2.30 minutter. De besøgende på sitet kommer fra
hele verden, men især fra Danmark, Norge, USA, Indien og Canada.
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13. FAK-publikationer
Nedenstående liste er sorteret efter type og førsteforfatter.

13.1. FAK-publikationsserie

Hvordan lærer Forsvaret af operative erfaringer?
Clod Asmund, J., Sjøgren, S., Kæmpe Berthelsen, B., Molkte Hansen, S., Jørgensen, M. G., Kjerri
Rasmussen, A., Marrup, K. (red.) & Clod Asmund, J. (red.), 2. juli 2018, København: Forsvarsakademiet,
38 s. (FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning
NATO-forsvarsministermøde februar 2018: Vigtigt skridt på vej mod topmødet ...
Cramer-Larsen, L. & Ringsmose, J., 5. februar 2018, København: Forsvarsakademiet, 8 s. (FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning
Hvad er et SOF-mindset? En kort introduktion til dem, der skal samarbejde med danske
specialoperationsstyrker
Dalgaard-Nielsen, A. & Juul Nielsen, N., 2018, København: Forsvarsakademiet, 4 s. (FAK-policy brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning
Forsvarets ledelsesevaluering: Baggrund, teoretisk fundament og formål
Frenning, H. C., Thomsen Schmidt, E. & Hostrup, A. N., 20. juni 2018, København: Forsvarsakademiet,
16 s. (FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning
EU police mission and EU mission for security sector reform in the Democratic Republic
of the Congo: Successes, shortcomings and lessons identified
Højstrup Christensen, G. & Mandrup, T., 5. februar 2018, København: Forsvarsakademiet, 8 s. (FAKbrief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Rådgivning
L’Opération militaire de L’Union Européenne en République Centrafricaine: Réussites,
lacunes et enseignements tirés
Højstrup Christensen, G., Norvanto, E. & Mandrup, T., maj 2018, København: Forsvarsakademiet,
10 s. (FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Rådgivning
Mission de police de l’ue et mission de conseil et d’assistance de L’Union Europeenne en
matiere de reforme du secteur de la securite dans la Republique Democratique du Congo:
Succès, lacunes et enseignements tirés
Højstrup Christensen, G. & Mandrup, T., maj 2018, København: Forsvarsakademiet, 9 s. (FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Rådgivning
Successes and shortfalls of European Union common security and defence policy missions
in Africa: Libya, South Sudan, the Democratic Republic of the Congo and the Central African
Republic
Højstrup Christensen, G., Kammel, A., Nervanto, E., Ruohomäki, J. & Rodt, A. P., januar 2018,
København: Forsvarsakademiet, 13 s. (FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Rådgivning
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The European Union border assistance mission in Libya – successes, shortcomings and
lessons identified
Højstrup Christensen, G., Ruohomäki, J. & Rodt, A. P., januar 2018, København: Forsvarsakademiet,
9 s. (FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Rådgivning
The European Union’s aviation security mission in South Sudan
Højstrup Christensen, G., Kammel, A. & Rodt, A. P., januar 2018, København: Forsvarsakademiet,
9 s. (FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Rådgivning
The European Union’s military operation in the Central African Republic: Successes,
shortcomings and lessons identified
Højstrup Christensen, G., Norvanto, E. & Mandrup, T., 5. februar 2018, København: Forsvarsakademiet,
9 s. (FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Rådgivning
Sektoransvar eller sektoropgave? Ny cyberstrategi kræver gentænkning af
sektoransvarsprincippet
Jensen, M. S., februar 2018, København: Forsvarsakademiet, 16 s. (FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning
Legal issues in cyber targeting
Juhlin, J. A., 2018, København: Forsvarsakademiet, 15 s. (FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning › Peerreview
Forliget og Søværnet: Implikationer af forsvarsforliget 2018-2023 for Danmarks ældste
værn
Jørgensen, M. G. & Kjerri Rasmussen, A., 28. maj 2018, København: Forsvarsakademiet, 25 s.
(FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning
Nyt forsvarsforligs betydning for Forsvaret som helhed
Kaare Gaarn, M. & Johannessen, L. P. M., 23. maj 2018, København: Forsvarsakademiet, 16 s.
(FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning
Flyvevåbnet og Forsvarsforliget
Marrup, K., 23. maj 2018, København: Forsvarsakademiet, 19 s. (FAK-brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning
USA’s exit fra Iranaftalen: Baggrund og sikkerhedspolitiske implikationer
Meyn, C. A., 23. maj 2018, København: Forsvarsakademiet, 8 s. (FAK-policy brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning
Cybermagt er spoilermagt: Hvordan tæmmer vi våbenkapløbet i cyberspace og hæmmer
destabiliseringen af internationale relationer?
Nyemann, D. B., 5. februar 2018, København: Forsvarsakademiet, 25 s. (FAK-rapport).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning › Peerreview
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China as an Arctic great power. Potential implications for Greenland and the Danish Realm
Nørup Sørensen, C. T., 1. marts 2018, 1. udgave, København: Forsvarsakademiet, s. 1, 6. (FAKpolicy brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning
Kina som stormagt i Arktis: Potentielle implikationer for Grønland og for Rigsfællesskabet
Nørup Sørensen, C. T., 2018, Forsvarsakademiet, 6 s. (FAK-policy brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning
Vidensproduktion på Forsvarsakademiet – forskning og udvikling i en militær kontekst
Panum Baastrup, M., 2. juli 2018, København: Forsvarsakademiets Forlag, s. 1-8, 8 s.
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning
Evalueringsrapport: Evaluering af Forsvarsministeriets ledelsesevaluering
Schmidt, E. T., Hostrup, A. N. & Toft-Thygesen, A., 28. juni 2018, København: Forsvarsakademiet,
24 s. (FAK-rapport).
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning › Peerreview
Hæren og Forsvarsforliget: Initiativer, konsekvenser og perspektiver
Sonne Jørgensen, M. & Wegener, S., 24. maj 2018, København: Forsvarsakademiet, 17 s. (FAK-brief).
Publikation: FAK.publikationsserier › Forskning
Approaching peace talks in Afghanistan: Stakeholders, challenges and prospects
Vestenskov, D. & Hasan, R., 4. juli 2018, København: Forsvarsakademiets Forlag, s. 1-4, 4 s.
Publikation: FAK-publikationsserier › Rådgivning
Carving out a vision for a brighter tomorrow: Cultivating the ground for security cooperation
between Afghanistan, Iran, and Pakistan
Vestenskov, D. & Syed, M. H., 17. maj 2018, København: Forsvarsakademiets Forlag, s. 1-74, 74 s.
Publikation: FAK-publikationsserier › Forskning
The role of madrasas in Pakistan: Achieving integration of madrasa graduates into society
Vestenskov, D., 1. marts 2018, København: Forsvarsakademiet, s. 1-3, 3 s. (FAK-policy brief).
Publikation: FAK-publikationsserier › Rådgivning

13.2. Tidsskriftsartikel

A COG concept for winning more than just battles
Barfoed, J., 10. januar 2018, I: Joint Force Quarterly, 2018, 88, s. 116-123.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Danskerne og Rusland: Der plejer ikke at blive krig
Clemmesen, M. H., 2018, I: Udenrigs, 2017, 3, s. 24-31.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
Den tyske nordfront før Sikringsstilling Nord
Clemmesen, M. H., 2018, I: Fra krig og fred, 2018, 1, s. 50-86.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Om hurtigavlæring av en profesjon: Den danske hær 1998-2017
Clemmesen, M. H., 2018, I: Norsk Militaert Tidsskrift, 2018, 1, s. 30-37.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
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Professional de-learning: The dry rot of brain and soul of the Danish Army 1998-2017
Clemmesen, M. H., 2018, I: Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Handlingar och Tidskrift, 2018,
2, s. 96-112.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
Ethical lapses and the military profession: Three problems and a solution
Crosbie, T. A. & Kleykamp, M., 5. februar 2018, I: Armed Forces and Society, 10 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
The golden age, revisited: George C. Marshall’s press work, 1939-45
Crosbie, T. A., 20. september 2018, I: War in History, s. 1-22, 23 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Supersoldiers or rulebreakers? Unpacking the mind-set of special operations forces
Dalgaard-Nielsen, A. & Holm, K., 8. februar 2018, I: Armed Forces and Society, s. 1-21, 21 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Replicability and generalizability of PTSD networks: A cross-cultural multisite study of
PTSD symptoms in four trauma patient samples
Fried, E. I., Eidhof, M. B., Palic, S., Constatini, G., Huisman-van Dijk, H. M., Bockting, C. L. H.,
Engelhard, I., Amour, C., Sternhagen Nielsen, A. B. & Karstoft, K.-I., 5. januar 2018, I: Clinical
Psychological Science.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Leadership and post-traumatic stress disorder: Are soldiers’ perceptions of organizational
justice during deployment protective?
Friis Elrond, A., Høgh, A. & Andersen, S. B., 2018, I: European Journal of Psychotraumatology, 9, 1.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
La charia, ”business du désert”: Comprendre les liens entre les réseaux criminels et le
djihadisme dans le nord du Mali
Haugegaard, R., 1. marts 2018, I: Air and Space Power Journal – Africa and Francophonie, 9, 1, s.
54-73, 20 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
”We’re America, Bitch!”: Europæisk og dansk sikkerhed under Trump
Henriksen, A. & Ringsmose, J., 27. august 2018, I: Internasjonal Politikk, 76, 3, s. 121-139, 19 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Den danske hærs rolle i opretholdelsen af indre sikkerhed og samarbejdet med politi og
hjemmeværn ca. 1950
Hertel Rasmussen, P., 2018, I: Fra krig og fred, 2018, 1, 4.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Hvad vil Danmark betale for sit venskab med USA?
Jakobsen, P. V., 23. december 2018, I: Raeson, 36.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
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Prestige-seeking small states: Danish and Norwegian military contributions to U.S.-led
operations
Jakobsen, P. V., Ringsmose, J. & Saxi, H. L., 24. januar 2018, I: European Journal of International
Security, 3, 2.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Victim of its own success: How NATO’s difficulties are caused by the absence of a firstorder threat
Jakobsen, P. V. & Ringsmose, J., 2018, I: Journal of Transatlantic Studies, 16, 1, s. 38-58.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Sector responsibility or sector task? New cyber strategy occasion for rethinking the Danish
sector responsibility principle
Jensen, M. S., 11. juli 2018, I: Scandinavian Journal of Military Studies, 1, 1, s. 1-18, 18 s., 1.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Perceived danger during deployment: A Rasch validation of an instrument assessing
perceived combat exposure and the witnessing of combat consequences in a war zone
Karstoft, K.-I., Nielsen, T. & Sternhagen Nielsen, A. B., 2018, I: European Journal of Psychotraumatology,
9, 1.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Negotiating gender: Female combat soldiers in Denmark
Knudsen, S. E. & Teisen, M. S., 23. november 2018, I: Kvinder, Køn & Forskning, 2018, 2-3, s. 4961, 13 s., 4.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Conceptualizing cold disasters: Disaster risk governance at the Arctic edge
Lauta, K. C., Vendelø, M. T., Sørensen, B. R. & Dahlberg, R., 2018, I: International Journal of Disaster
Risk Reduction, 1.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Pre-deployment dissociation and personality as risk factors for post-deployment posttraumatic stress disorder in Danish soldiers deployed to Afghanistan
León, B. P. D., Andersen, S. B., Karstoft, K.-I. & Elklit, A., 2018, I: European Journal of
Psychotraumatology.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Realism for nuclear-policy wonks
Meyn, C. A., 16. august 2018, I: Nonproliferation Review, 25, 1/2, 18 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Baron Benzelstierna og det mislykkede brandattentat
Nørby, S., 1. august 2018, I: Siden Saxo, 2018, 3.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
Danish submarine force’s final moment of glory
Nørby, S., 1. juni 2018, I: Warships International Fleet Review, 2018, 6.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
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Dansk ubåd var aktiv i USA’s ørkenkrig
Nørby, S., 5. marts 2018, I: Søfart, 2 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
Doktrinudvikling i Søværnet og oprettelsen af Søværnets Taktiske Stab
Nørby, S. & Pilgaard, J., 12. marts 2018, I: Tidsskrift for Søvæsen, 2017, 1-2.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning
En juvel fra arkivet. Land Carte von der Insull und Profince Gotland, ca. 1679
Nørby, S., 1. november 2018, I: Marinehistorisk Tidsskrift, 2018, 4.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
Et orlogsskib bliver til. Konstruktionen af inspektionsskibet TRITON ved Svendborg Værft
A/S 1988-1989
Nørby, S. & Månsson, E., 1. august 2018, I: Marinehistorisk Tidsskrift, 2018, 2.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
”Låst inde. Trawler stikker af.” Red Crusader-affæren den 29. maj 1961
Nørby, S., 1. november 2018, I: Marinehistorisk Tidsskrift, 2018, 4.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
Med NIELS IUEL på togt til Sydamerika 1923-1924
Nørby, S., 26. februar 2018, I: Marinehistorisk Tidsskrift, 2018, 1, s. 3-19; 30-44, 30 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
Sænkningen af ANYO MARU NO. 17 den 19. november 1986
Nørby, S., 1. august 2018, I: Marinehistorisk Tidsskrift, 2018, 3.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
China is in the Arctic to stay as a great power: How China’s increasingly confident, proactive
& sophisticated Arctic diplomacy plays into Kingdom of Denmark tensions
Nørup Sørensen, C. T., 1. november 2018, I: Arctic Yearbook, 2018, s. 1-15, 15 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Kina: Selvsikker og ambitiøs stormagt
Nørup Sørensen, C. T., 30. juni 2018, I: Udenrigs, 2018, 1, s. 13-20, 8 s., 2.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning
Præsident på livstid?
Nørup Sørensen, C. T., 22. maj 2018, I: Raeson, sommer 2018, 35, s. 20-25, 6 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
Xi’s store satsning
Nørup Sørensen, C. T., 1. april 2018, I: Raeson, 2018, 1, s. 46-49, 4 s., 7.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
Den militære virkelighed og forskning og udvikling
Panum Baastrup, M., april 2018, I: Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Handlingar och Tidskrift,
2018, 1, s. 87-92, 6 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
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Grundforskning, anvendt forskning og udvikling – et relevant skisma for arkæologien?
Panum Baastrup, M., 20. februar 2018, I: Arkæologisk Forum, 37, s. 3-7, 5 s., 1.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
Krigens første offer er også truet i fredstid
Serritzlev, J., 1. juni 2018, I: Reserven, 2, s. 18-19.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
Hvad er krigsførelsens kredsløb og hvad kan vi med det?
Sjøgren, S., 25. maj 2018, I: Militært Tidsskrift, 14 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
Militær dannelse: Et nyt, gammelt fag på Hærens Officersskole
Sjøgren, S. & Veicherts, N. T., 15. oktober 2018, I: Militært Tidsskrift, 6 s.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Formidling
Når arbejdsmiljøindsats oversættes og tilpasses i mødet med praksis: Udviklingsartikel
med eksempler fra en konkret case: Evaluering af arbejdet med social kapital i Forsvaret
Toft Nørgaard, T., 2018, I: Erhvervspsykologi, 16, 1, s. 24-39, 16 s., 2.
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftsartikel › Forskning › Peerreview
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