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Den største trussel mod vort land? Hvis man spørger Forsvarets Efterretningstjene-
ste er svaret »cybertruslen«. Men for mange er begrebet »cybertruslen« måske lidt 
abstrakt. Hvad betyder det? Måske du forestiller dig en russisk hacker i en mørk kæl-
der, der forsøger at tjene penge på at kryptere dine feriebilleder. Hvilket ikke er for-
kert, cybertruslen er bare meget mere end det. 

I indledningen skriver forfatterne selv om indholdet: »Bogen zoomer ind på de syv 
mest omtalte trusler fra cyberspace: militære cyberspaceoperationer, desinformati-
onskampagner, cyberterrorisme, cyberspionage, overvågning, cyberkriminalitet og 
hacktivisme.«

Det er en grundig, dybdegående bog. Men bestemt ikke en bog kun for it-nørder. Hvis 
du tror, bogen handler om, hvordan du skal konfigurere din firewall eller fortælle dig, 
hvordan dit password »qqww1122« ikke er tilstrækkeligt, så bliver du skuffet. Der er 
intet af den slags teknik i denne bog. Omend en god del af bogen handler om at imø-
degå cybertrusler, men det handler om adfærd, holdning og politik. 

Første del er spændende læsning om de trusler, der lurer på et samfund der bliver 
mere og mere afhængig af digitale løsninger. Flere steder vejer bogen op, hvor sand-
synligt denne trussel er, og hvilke konsekvenser de forskellige trusler kan få. Lige fra 
at vi bliver afkrævet betaling for at få vores egne filer tilbage, at dyrekøbt viden bliver 
stjålet fra virksomheder, til at militæret bliver vildledt af egne systemer, der er blevet 
inficeret. Og endelig hvordan vores egen hverdag kan blive påvirket med manglende 
strøm i kontakten og vand i hanen. 

Et kapitel jeg fandt særlig interessant, var kapitlet om overvågning. Hvordan har du 
det med at blive overvåget, af Google, Facebook, Skat, Politiet…? Føler du dig krænket 
over denne overvågning, eller tænker du at »den, der intet har at skjule, har intet at 
frygte«. Et interessant dilemma mellem et ønske om at undgå terrorisme og andre 
ulovligheder, og retten til privatliv på den anden side.

Er denne bog relevant i kvalitetssammenhæng? Vi har valgt at bruge bogen som Early 
Bird-bog til vores konference om digitalisering, fordi vi som kvalitetsfolk ofte har 
brug for det brede perspektiv, vi har brug for en bred forståelse af de trusler, der lurer 
på vores virksomhed, herunder ikke mindst cybertrusler. Denne forståelse får du med 
denne bog.

God læselyst
Henrik
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