Medarbejdertyper

FE har mange forskellige typer af medarbejdere, der alle bidrager il produkionen af eterretninger. Det kan være teknikere og itkyndige medarbejdere, der arbejder med FE’s elektroniske indhentning af informaion og sikkerhed, føringsoicerer med særlige
kontaktskabende egenskaber, som har kontakt il kilder, samt analyikere og bearbejdere med forskellige specialer. Her følger en række
eksempler på de medarbejdertyper, der er direkte beskætiget med FE’s produkion af eterretninger:

DEN ELEKTRONISKE INDHENTER
Elektronisk indhentning (SIGINT) er en kompleks eterretningsdisciplin, der kræver mange forskellige kompetencer. Den elektroniske indhenter har typisk en teknisk baggrund
som ingeniør, datalog, matemaiker, radio- eller it-tekniker mv. Der
er tale om fagspecialister med et solidt kendskab il digital kommunikaion, som blandt andet står for løbende at udvikle og vedligeholde FE’s tekniske indhentningskapaciteter. Det kan også være
kryptologer, der kan bryde krypteret kommunikaion. Den elektroniske indhenter skal være god il at spote teknologiske trends.

TELEINGENIØREN
I CFCS fører teleingeniører ilsyn med informaionssikkerhed og beredskab i telesektoren. Det er en dynamisk
opgave, som kræver et godt kendskab il både telesektoren og eksisterende trusler mod telenetet. Teleingeniøren skal derfor have
overblik og evne il at arbejde på tværs og opretholde en god dialog med telebranchen. Teleingeniøren skal være i stand il konstant
at vurdere nye trusler og risici. Typisk har teleingeniøren en uddannelse som civilingeniør og har idligere arbejdet hos et teleselskab
eller en leverandør af teleudstyr.

NETVÆRKSINDHENTEREN OG -BESKYTTEREN
I FE er der lere måder at arbejde med it-netværk på
med det formål at skafe eterretninger og beskyte netværk. Netværksmedarbejderen har et dybt kendskab il internettets struktur, computere, programmer og applikaioner. I Center
for Cybersikkerhed (CFCS) arbejder eksempelvis malwareanalyikere med at opdage og analysere ondsindede programkoder for
at inde ud af, hvem der står bag. Typisk har medarbejderne læst
datalogi eller andre it-relaterede fag, mens andre er mere eller
mindre selvlærde personer med usædvanlig lair for it.

FØRINGSOFFICEREN
Føringsoiceren, der også kaldes indhenteren, skafer
oplysninger fra menneskelige kilder, altså personer,
som videregiver oplysninger, der ote er af følsom karakter, il føringsoiceren. Føringsoiceren skal være god il at få alle typer
af mennesker i tale og il at håndtere stress og uforudsete situaioner. Han eller hun skal også være villig il at løbe en vis risiko,
men uden at være dumdrisig. Føringsoicerer kan have mange
forskellige baggrunde. Mange har en videregående uddannelse,
men det afgørende er ens personlige kvaliikaioner.

BEARBEJDEREN
Bearbejderen, der også kaldes SIGINT-analyikeren, har
veludviklede it-kundskaber og kan typisk et eller lere
fremmedsprog på højeste niveau. Ud over at besidde gode it- og
sprogkundskaber skal bearbejderen arbejde på tværs af de forskellige dele af eterretningsprocessen og skal derfor kunne favne
lere faglige verdener. Bearbejderen skal være i stand il at overskue og arbejde med mange forskellige typer komplekse data og
skal typisk arbejde i mange forskelligartede systemer indeholdende forskellige typer data. Bearbejderen udvælger, analyserer,
oversæter og/eller formidler relevante eterretninger il brug for
all source-analysen. Bearbejderen har i krat af sin lange videregående sproglige og/eller samfundsvidenskabelige uddannelse
stor kulturforståelse samt stort landekendskab og har ote boet i
eller arbejdet med et bestemt område gennem længere id. Disse
kompetencer bliver især bragt i spil i samarbejdet med FE's
HUMINT-kapacitet og med all source-analyikerne.

”CECILIE”, PARTNERANSVARLIG

ANALYTIKEREN
Analyikerens arbejdsområde er deineret geograisk
(eksempelvis Syrien eller Rusland) eller emnemæssigt
(eksempelvis terror- eller cybertrusler). Analyikeren, der også
kaldes all source-analyikere, udfærdiger produkter il FE’s kunder
og partnere på basis af alle FE’s discipliner. Desuden er det centralt
for analyikeren at arbejde tæt sammen med FE’s indhentere for
at sikre, at indhentningen dækker FE’s eterretningsbehov. Analyikeren skal både have et grundigt fagligt kendskab il sit område,
men også have forståelse for indhentningens muligheder for nye
eterretningsmæssige mål, hvorfor analyikerne og bearbejderne
arbejder tæt sammen i dagligdagen. Analyikeren har typisk en
samfundsvidenskabelig eller humanisisk akademisk uddannelse
og har ote også boet i og/eller arbejdet med et bestemt område
gennem længere id.
MILITÆRANALYTIKEREN
Den militære analyiker arbejder sammen med de civile
analyikere, bearbejdere og indhentere inden for områder, der er opdelt både på geograi og på emner. Militæranalyikeren bidrager med sine militære kompetencer og står typisk for de
dele af analysen, hvor der er tale om rene militære vurderinger.
Militæranalyikeren skal kunne overskue store og komplicerede
data og have en solid og bred erfaring og faglighed inden for sit
værns militære fagområder. Militæranalyikeren kan desuden
have en særlig viden, der går på tværs af de tre værn i Forsvaret,
eller specialistviden inden for et afgrænset område og varetager
blandt andet kontakten il Forsvaret. Militæranalyikeren kan udsendes sammen med Forsvaret for at levere direkte eterretningsstøte il de udsendte enheder.

”Min hverdag er meget afvekslende. Den ene dag er jeg på kontoret,
den næste dag mødes jeg med en samarbejdspartner i udlandet for
at undersøge nye muligheder i samarbejdet. Jeg er opmærksom på,
hvem jeg står over for – så jeg bedst muligt kan repræsentere FE’s
interesser, når jeg er ude i verdenen.”

