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Den fælles integrerede risikoanalysemodel (CIRAM), som 
er udviklet af Frontex, er beskrevet i to dokumenter. Det 
første dokument (til venstre) beskriver den samlede mo-
del, mens det andet (til højre) fokuserer på den praktiske 
gennemførelse ved at skitsere strukturen og de værktø-
jer, der skal bruges ved implementeringen af modellen. 
Denne pjece er et resumé af disse to dokumenter.
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Indledning

Formålet med den fælles integrerede model for risikoanalyse 
(CIRAM) er at fastlægge en klar og gennemsigtig metode til ri-
sikoanalyse for at fremme en effektiv informationsudveksling 
og et effektivt samarbejde inden for grænsesikkerhed. Med CI-
RAM tilstræbes at fremme en fælles forståelse af risikoanalyse 
og bidrage til større sammenhæng i forvaltningen af de ydre 
grænser. Udviklingen og gennemførelsen af CIRAM er en ret-
lig forpligtelse i henhold til artikel 4 i Frontex-forordningen.

Artikel 4 i Frontex-forordningen
(EF 2007 / 04)

Risikoanalyse

Agenturet udvikler og anvender en fælles integreret model for risiko-
analyse. Det udarbejder både generelle og specifikke risikoanalyser, der 
fremlægges for Rådet og Kommissionen. Agenturet indarbejder resulta-
terne af den fælles integrerede model for risikoanalyse i udformningen 
af det fælles grundlæggende uddannelsesprogram for grænsevagter.

Hvad betyder CIRAM?

Selv om lovgiveren ikke definerede begreberne, er følgende de-
finitioner blevet anvendt til at udvikle version 2.0:

”Fælles” (Common) henfører til en metode udviklet af med-
lemsstater og Frontex, som kan anvendes både på nationalt 
niveau og europæisk niveau.

”Integreret” (Integrated) henfører til Frontex’ mål om at 
fremme en integreret grænseforvaltning, der sikrer et højt og 
ensartet niveau for kontrol med de ydre grænser. En integreret 
tilgang til risikoanalyse kan danne bro til andre retshåndhæ-
vende instanser / myndigheder, der er aktive ved grænserne, og 
andre myndigheder, der beskæftiger sig med migrationsspørgs-
mål, såsom toldvæsen, immigrationskontorer og rigspolitiet.

”Risikoanalyse” (Risk Analysis) henfører til den systemati-
ske undersøgelse af risikokomponenter for at understøtte 
beslutningstagningen.

”Model” (Model) henfører til et analysegrundlag med fælles 
termer og en fælles struktur for risikoanalyse i medlemssta-
terne. Det er ikke en algoritme, der leverer absolutte resultater.
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Oversigt over risiko

Med hensyn til forvaltningen af de ydre grænser er risiko de-
fineret som omfanget af og sandsynligheden for, at en trussel 
opstår ved de ydre grænser, i betragtning af de gældende for-
anstaltninger ved grænserne og inden for EU, som kan få indfly-
delse på EU’s indre sikkerhed, sikkerheden ved de ydre grænser, 
på den optimale strøm af regulære passagerer, eller som kan 
have humanitære konsekvenser.

Risiko i forbindelsen med forvaltningen af de ydre grænser kan 
således betragtes som havende tre komponenter: 1) truslen, 
som vil blive vurderet på grundlag af omfang og sandsynlighed, 
2) sårbarheden over for truslen – med andre ord omfanget og 
effektiviteten af reaktionen på truslen, og 3) såfremt truslen 
opstår, presset på EU’s indre sikkerhed og sikkerheden ved de 
ydre grænser samt de humanitære konsekvenser og følgen for 
en effektiv forvaltning af bona fide grænsepassage.

De tre komponenter er ikke isolerede og skal ikke vurderes i en 
bestemt rækkefølge. I stedet ses hver komponent som en an-
den synsvinkel, hvorfra det er muligt at undersøge risikoen, idet 
vurderingen af den ene komponent tilvejebringer materiale til 
vurderingen af de andre to komponenter.

Risikoanalyse indebærer anvendelse af en referenceperiode – 
en dag, en uge, en måned eller et år – i overensstemmelse med 
det beslutningstagningsniveau, den skal understøtte. F.eks. vil 

risikoanalyse i  forbindelse med grænseovergangssteder blive 
udviklet for at lette kortsigtede beslutninger, såsom mobilise-
ring af ressourcer til den kommende dag eller uge, mens risiko-
analyse, der skal understøtte beslutningsprocessen i bestyrelsen 
i Frontex, vil have en årlig tidsramme.

Risiciene identificeres, vurderes efterfølgende på grundlag af 
trusselsomfang, sårbarhed og pres og kommunikeres derpå 
til beslutningstagerne. Mens analytikerne er ansvarlige for at 
identificere og vurdere truslen, er beslutningstagerne inden for 
rammerne af deres beslutningskapacitet ansvarlige for at for-
valte risiciene.

Eksempel: Frontex’ analytikere inden for området strategisk 
risiko kommunikerer risici til bestyrelsen, således at besty-
relsen kan træffe kvalificerede beslutninger om den årlige 
budgettildeling i forhold til en række forskellige risici. Risi-
koanalytikere inden for området grænseovergangssteder 
kommunikerer operationelle risici til lederen af grænseover-
gangsstedet, således at denne kan træffe kvalificerede beslut-
ninger, når der tildeles personale til kontrol og overvågning.

Det er ofte ikke muligt at definere sandsynligheden præcist, 
f.eks. ved brug af sandsynlighedsmetoder. Det er imidlertid 
hensigtsmæssigt at anvende samme termer konsekvent til at 
henvise til en lignende grad af sandsynlighed.
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RISIKO

SårbarhedTrussel Pres

Omfang og sandsynlighed Sårbarhedsgrad (EU, 
indrejse-/ bestemmelses-medlemsstat)

Grad af pres fra truslen (EU, 
indrejse-/ bestemmelses-medlemsstat)

Grænsegennem-trængelighed
(terræn, infrastruktur,
muligheder, strømme)

Grænsesikkerhed og indre sikkerhed

Hvem, hvor, hvornår

Ruter (sværhedsgrad og afstand), 
adgang til menneskesmugling

Tendenser og forudsigelser
(stigende, faldende, stabile, historiske)

Pushfaktorer

Operationelle aktiviteter 
(personale, uddannelse, samarbejde)

E�ektivitet af modforholdsregler

Pullfaktorer

Evne til at håndtere 
lovlig passagerstrøm ved grænsen

Humanitære konsekvenser

Modus operandi
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Trussel

En trussel er defineret som et pres på eller en trusselspåvirk-
ning af de ydre grænser. En sådan trussel er kendetegnet ved 
dens omfang og sandsynligheden for dens forekomst.

At identificere trusler betyder, at man er i stand til at opsum-
mere de data og den information, der er blevet kommunike-
ret til eller indsamlet af analytikerne i den form, der er mest 
hensigtsmæssig for beslutningstagningen. Trusler kan identi-
ficeres på mange måder, og flere metoder supplerer hinanden.

En udtømmende beskrivelse af alle trusler ville være for om-
fattende til at understøtte beslutningstagningen. Som tom-
melfingerregel er det mest hensigtsmæssigt at kommunikere 
mellem fem og ti trusler til beslutningstagerne. Undertiden vil 
kun en enkelt trussel blive taget i betragtning.

Beskrivelsen af truslen omfatter typisk en beskrivelse af mo-
dus operandi, gerningsmandens mål, motiver og muligheder 
(hvem, hvor, hvornår, hvor mange), tendenser og forudsigel-
ser, de pushfaktorer, der påvirker dens omfang og sandsynlig-
heden for dens forekomst.

Analytikerne bør give beslutningstagerne en vis indikation af 
truslens omfang, således at det er muligt at sammenligne for-
skellige trusler og opstille prioriteter. F.eks. er omfanget af 

truslen i forbindelse med illegal grænsepassage langs de ydre 
grænser meget forskelligt, lige fra flere tusinder pr. måned i kri-
seperioder i Middelhavsområdet til under ti om året langs en 
bestemt strækning af den ydre grænse. Hvis det ikke er mu-
ligt at foretage præcise målinger, kan relative skalaer eller ni-
veauer anvendes.

Da formålet med analysen er at understøtte beslutningstag-
ningen, og at sikre, at disse beslutninger får virkninger i frem-
tiden, er analysen af truslen i sagens natur fremadskuende og 
bør henvise til en sandsynlighed inden for en given tidshorisont. 
Vurderingen af sandsynligheden for en trussel er en del af de 
oplysninger, der vil være en hjælp ved beslutningstagningen.

F.eks. bør analytikeren anføre, at truslen om illegal græn-
sepassage mellem grænseovergangssted X og grænseover-
gangssted Y er meget sandsynlig på grundlag af tidligere 
erfaringer og de foreliggende efterretninger, mens den er 
usandsynlig mellem grænseovergangssted Y og grænseover-
gangssted Z. Disse oplysninger gør det muligt for beslut-
ningstagerne at prioritere ressourcerne til området mellem 
grænseovergangssted X og grænseovergangssted Y.
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Termer, der anvendes ved vurderingen af sandsynligheden af en trussel

Grad af sandsynlighed Sandsynlighedsmål (foreligger ofte ikke) Beskrivelse af sandsynlighed

Sikker 100% – sikkerhed
Uden skygge af tvivl 
Ingen tvivl

Næsten sikker 93% (+ / - 6%)

Vil ske 
Så godt som sikkert 
Højst sandsynligt 
Høj grad af sandsynlighed 
Ekstrem høj sandsynlighed

Sandsynlig 75% (+ / - 12%)
Sandsynligt 
Rimelig sandsynligt

Ca. fifty-fifty chance 50% (+ / - 10%)
Lige chance 
Middelstor sandsynlighed

Sandsynligvis ikke 30% (+ / - 10%)

Usandsynligt 
Lav sandsynlighed 
Tvivlsomt 
Ringe sandsynlighed

Næsten helt sikkert ikke 7% (+ / - 5%)

Så godt som umuligt 
Næste umuligt 
Lille chance 
Højst tvivlsomt 
Meget usandsynligt 
Højst usandsynligt 
Ekstremt usandsynligt 
Ringe mulighed 
Ikke sandsynligt 
Fjern mulighed 
Ekstremt lav sandsynlighed

Umulig 0% – umulighed
Nul chance 
Lig nul 
Ingen chance
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Sårbarhed

Sårbarhed er bestemt ved et systems evne til at modstå en 
trussel.

Sårbarhed er ikke de kriminelle gruppers sårbarhed – en defi-
nition, der ofte anvendes i efterretningslitteraturen. Det er der-
imod en beskrivelse af, i hvilken grad de oprettede systemer er 
i stand til at opspore eller forhindre en trussel.

Blandt de primære faktorer, der påvirker sårbarheden, er græn-
seområdernes geografiske karakteristika, der kan variere fra 
ørkenområder til tætbebyggede byområder. Det er også vig-
tigt at vide, om antallet af medarbejdere, der er til rådighed til 
overvågning langs en bestemt grænsestrækning, er i størrel-
sesordenen omkring ti eller flere hundreder. Når analytikerne 
kender kapaciteten, kan de fastslå årsagerne til den tendens, 
der er observeret i regelmæssigt indsamlede data. F.eks. kan en 
stigning i antallet af afsløringer af illegal grænsepassage skyldes 
en stigning i antallet af forsøg fra migranters side eller en stig-
ning i antallet af medarbejdere, der kan opspore migranterne.

Sårbarhed vedrører spørgsmål, som ofte kan undersøges nøje, 
og hvor skønnene kan være rimeligt nøjagtige, f.eks. på grund-
lag af personaledokumentation eller fortegnelsen over udstyr 
ved grænseovergangsstederne. I praksis kan simple tegn på 
ændringer over tid være tilstrækkelige til at vise, i hvilken ret-
ning de gældende foranstaltninger udvikler sig.

Analytikerne bør have værktøjerne til at kunne informere be-
slutningstagerne om, hvilke grænsestrækninger der er mest 
sårbare over for specifikke trusler, for at muliggøre en hurtig 
reaktion på begivenhederne. Ligeledes bør beslutningstagerne 
forstå de termer, der anvendes af analytikeren til at vurdere sår-
barhedsgraden. Det er derfor vigtigt, at analytikeren definerer 
de forskellige sårbarhedsgrader som nedenstående eksempel.
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Eksempel på kvalitative skøn over graden af sårbarhed for forskellige aspekter af sårbarhed

Grad Grænsegennemtrængelighed Operationel kapacitet og lovtiltag

Pullfaktorer: store grupper 
i medlemsstater, opfattelse af, at 
det er let at få svigagtig adgang til 
international beskyttelse og sociale 
ydelser

Meget høj sårbarhed
Terræn eller naturlige forhold ved de 
ydre grænser udnyttes i forbindelse med 
truslen

Ingen beføjelser eller lovtiltag til at 
imødegå denne trussel

Alle disse faktorer er til stede

Høj sårbarhed
Terræn eller naturlige forhold ved de 
ydre grænser er gunstige for denne 
trussel

Et meget begrænset antal beføjelser 
eller lovtiltag til at imødegå denne 
trussel

Flere faktorer er til stede

Middel sårbarhed
Terræn eller naturlige forhold betinger 
ikke udviklingen af denne trussel

Et moderat antal beføjelser eller lovtiltag 
til at imødegå denne trussel

Én af disse faktorer er til stede

Lav sårbarhed
Terræn eller naturlige forhold forhindrer 
udviklingen af denne trussel

Tilstrækkeligt antal beføjelser eller 
lovtiltag til at imødegå denne trussel

Ingen af disse faktorer er til stede
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Pres

Et pres er defineret som en trusselspåvirkning på den indre 
sikkerhed og på sikkerheden ved de ydre grænser. Pres kan 
også analyseres i  forhold til påvirkningerne på den optimale 
passagerstrøm ved grænserne og i relation til de humanitære 
konsekvenser.

Opretholdelsen af EU’s grænsesikkerhed og indre sikkerhed er 
det primære formål, der ligger til grund for Frontex’ og de na-
tionale grænsemyndigheders arbejde. Risici vurderes derfor på 
grundlag af deres indvirkning på grænsesikkerheden og den in-
dre sikkerhed.

En del af vurderingen omfatter en bedømmelse af påvirknin-
gen af evnen til at håndtere passagerstrømme for at sikre, 
at flest mulige personer kan passere grænsen, som fastsat 
i Schengen-grænsekodeksen.

Grænsevagter er også ofte de første myndigheder, der er i kon-
takt med personer med behov for international bistand. De 
grundlæggende rettigheder fungerer som rettesnor og grund-

lag for Frontex’ operationelle aktiviteter og analyseaktiviteter, 
og som sådan foretages en nøje analyse af de humanitære kon-
sekvenser af risici, der er identificeret af risikoanalyseenheden.

Hvis der ikke foreligger kvantitative eller kvalitative vurderin-
ger, kan pres måles på grundlag af en beskrivelse af resultaterne 
fra induktive analyser (”kvalificeret gæt”) eller scenarieana-
lyser. Som for andre vurderingstyper er det hensigtsmæssigt 
klart at fastlægge de forskellige grader af pres, der er anvendt 
i vurderingen.

Eksempel på kvalitative skøn over graden af pres i forbin-
delse med ulovlig migration

Pres Kritisk Meget betydeligt Betydeligt Lavt

Tab af 
menneskeliv

I de fleste 
tilfælde (f.eks. 
> 75%) sættes 
menneskeliv på 
spil

I et stort antal 
tilfælde (f.eks. 
20% < x < 75%) 
sættes menneskeliv 
på spil

I et moderat 
antal tilfælde 
sættes 
menneskeliv 
på spil (< 20%)

Berører ikke 
menneskeliv
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Vurdering af risiko

Hvis risikograden udtrykkes numerisk, f.eks. i procent, vil dette 
sandsynligvis give beslutningstagerne en falsk følelse af nøjag-
tighed. Kvantitative skøn over risikograder vil kun gælde for be-
stemte tilfælde, hvor der foreligger en stor mængde data, og 
hvor resultaterne kan valideres over tid. Med hensyn til grænse-
forvaltning er dette højst sandsynligt ikke tilfældet, og analyti-
kerne bør primært basere sig på kvalitative beskrivelser af risici.

I de fleste tilfælde anbefales det at basere sig på kvalitative 
vurderinger og klassificere risici i kategorier af vigtighed. Det 
er analytikerens ansvar at vælge antallet af risikograder og do-
kumentere vedkommendes risikovurderinger.

Risikograder kan beskrives med forskellig terminologi, men ne-
denstående eksempler giver en vis vejledning. Beskrivelser af 
risikograder er et vigtigt resultat af risikoanalyseprocessen og 
af afgørende betydning med hensyn til at understøtte beslut-
ningsprocessen. Analytikerne bør holde sig for øje, at deres ar-
bejde påvirker beslutningerne, og tilstræbe størst mulig klarhed 
i forbindelse med beskrivelserne og forklaringerne.

Eksempel på tre risikograder

Risikograd Beskrivelse

Lav
Acceptabel risiko. Presset kan håndteres, og sårbarheden 
er acceptabel, men truslerne skal overvåges for at opdage 
ændringer, der kunne øge risikograden.

Middel

Tolerabel risiko, men det er ikke let at håndtere presset 
i betragtning af den nuværende kapacitet. En mindre 
stigning i truslens omfang kunne bringe effektivitet 
af indsatsen i fare. Truslens udvikling skal overvåges 
jævnligt, efterfulgt af overvejelser over, om de nødvendige 
foranstaltninger er blevet gennemført.

Høj

Ikke-acceptabel risiko. Presset kan ikke håndteres 
tilstrækkeligt med den forhåndenværende kapacitet, 
og inden en risikobegrænsende behandling er blevet 
gennemført.
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Indsamling af data og information

For at være effektive er risikoanalyser afhængige af, at der er 
adgang til tilstrækkelige mængder data og information. Ind-
samlingen af data / information sker på baggrund af en fæl-
les indsats mellem de analytiske enheder og andre enheder, 
der indsamler dataene. Data / information kan modtages fra 
en række forskellige kilder og kan være fortrolige eller offent-
ligt tilgængelige data.

Data (metriske) anvendes oftest til at beskrive mønster og ten-
dens i en trusselsvurdering samt omfanget af en trussel, men kan 
også indgå i en sårbarhedsvurdering eller en konsekvensanalyse.

På nationalt niveau omfatter potentielle kilder til umiddelbart 
tilgængelige data:
 ◆ specialiserede databaser såsom VIS, SIS, Eurodac
 ◆ database, hvor passagerstrømmen registreres
 ◆ fortegnelse over antal medarbejdere.

I Frontex har risikoanalysenetværket siden 2008 hver måned 
indsamlet data vedrørende: afsløring af illegale grænsepassa-
ger mellem grænseovergangssteder, afsløring af illegale græn-
sepassager ved grænseovergangssteder, afsløring af formodede 
menneskesmuglere, afsløring af ulovligt ophold, nægtelser af 
indrejse, asylansøgninger, afsløring af falske dokumenter, trufne 
afgørelser om udsendelse, gennemførte udsendelser.

Information (ikke-metriske data) er væsentlig til at identificere 
og karakterisere risici, trusler, sårbarhed og pres.

På nationalt niveau omfatter potentielle kilder til umiddelbart 
tilgængelige data:
 ◆ Nationale databaser, hvor passagerinformation registreres 

(oprindelsesland, begrundelse for indrejse, rejseoplysninger, 
køretøjstype ved passage af grænsen osv.)

 ◆ Retshåndhævelsesdatabaser med oplysninger om eftersøgte 
personer, strafferegisteroplysninger, protokol fra afhøringer 
af pågrebne personer, efterretninger, stjålne dokumenter osv.

 ◆ Rapporter med analyser eller situationsbilleder og åbne kilder.

Frontex’ risikoanalysenetværk har siden 2008 hver anden må-
ned indsamlet analytiske rapporter med summariske analyser 
i  forbindelse med medlemsstaterne vedrørende fire emner: 
tredjelande, situationen på grænsen, ulovligt ophold inden for 
EU og institutionelle ændringer på nationalt niveau.
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Informationsevalueringssystemet

Der findes mange informationsevalueringssystemer, men det 
mest almindelige er 4×4-informationssystemet. I dette system 
evalueres informationerne / dataene ud fra to dimensioner, hvor 
den første er troværdigheden af kilden til information / data, 
og den anden er gyldigheden af information / data. Disse to di-
mensioner evalueres på grundlag af en skala med fire niveauer 
på følgende måde:

Evaluering af kildens troværdighed

Klassificering Beskrivelse

A
Der hersker ingen tvivl om, at kilden er ægte, pålidelig 
og kompetent, hvis kildens oplysninger tidligere har 
vist sig at være troværdige i alle tilfælde

B
Information er videregivet af en kilde, der i de fleste 
tilfælde har vist sig at være troværdig

C
Information er videregivet af en kilde, der i de fleste 
tilfælde har vist sig at være utroværdig

X Kildens troværdighed kan ikke vurderes

Evaluering af gyldigheden af information / data

Klassificering Beskrivelse

1 Oplysninger, hvis rigtighed der ikke er tvivl om

2
Oplysninger, som kilden har personligt kendskab til, 
men som den rapporterende tjenestemand ikke har 
personligt kendskab til

3
Oplysninger, som kilden ikke har personligt kendskab 
til, men som underbygges af allerede registrerede 
oplysninger

4
Oplysninger, som kilden ikke har personligt kendskab 
til, og som ikke kan underbygges

F.eks. vil oplysninger, som stammer fra en troværdig kilde 
(klassificeret som A) og evalueres som korrekte (klassifice-
ret som 1), blive benævnt “A1”-oplysninger. Oplysninger fra 
en kilde, hvis troværdighed ikke kan vurderes, og som ob-
jektivt set er ukendte, vil blive benævnt “X4”-oplysninger.
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Eksempler på produkter udviklet af Frontex’ 
risikoanalyseenhed

Årlig risikoanalyse

Årlig rapport om situationen med hensyn til ulovlig migration 
i  det foregående år med perspektiver for og anbefalinger 
til fremtiden, som understøtter planlægningen af Frontex’ 
operationelle aktiviteter i det efterfølgende år.

Halvårlig risikoanalyse

Halvårlig opdatering af den årlige risikoanalyse, herunder om 
nødvendigt revision og justering af anbefalingerne.

FRAN Kvartalsrapport

Kvartalsrapport med feedback og analyser af tendenser med 
hensyn til ulovlig migration på grundlag af informationsudveks-
lingen inden for FRAN.

Målrettet risikoanalyse

Analyserapport med fokus på et specifikt fænomen eller geo-
grafisk område, f.eks. ulovlig migration af irakere til EU eller fi-
nanskrisens indvirkning på den ulovlige migration til EU.

Taktisk-rettet vurdering

Analyserapporter, der understøtter planlægningen af en spe-
cifik fælles operation.

Ugentlig analyserapport

Ugentlig analyse af oplysninger indsamlet i  forbindelse 
med en specifik fælles operation, til det operative team og 
værtsmyndighederne.
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Efterretningscyklussen

Efterretninger har en central plads i risikoanalysen, idet de de-
fineres som alle modtagne eller genererede oplysninger, der 
er relateret til én af risikokomponenterne, dvs. til trusler, sår-
barhed eller pres.

Med hensyn til grænsekontrol henviser efterretninger typisk til 
oplysninger om specifikke hændelser i forbindelse med græn-
sepassage, navnlig ulovlige aktiviteter, der kan anvendes til 
operationelle formål. Eksempler på efterretninger i forbindelse 
med grænsesikkerhed kunne være oplysninger om migranter, 
der planlægger at passere grænsen ulovligt, eller oplysninger 
om bestemte narkotikapartier.

Den strukturerede efterretningsproces benævnes efterretnings-
cyklussen, en definerbar cyklus, der via et kontrolsystem sikrer, 
at retshåndhævelsesaktiviteterne er effektive.

1.  
Opgave

8. 
Gennemgang

7. 
Formid-ling

6.  
Rapportering

 
5.

Analyse 
og fortolkning

 

4. 
Bearbejdning

3.
Evaluering

2.  
Indsamling
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Oprettelse af risikoanalyseenhed i medlemsstaterne

Hver enkelt medlemsstat tilskyndes til at oprette og opretholde 
en risikoanalyseenhed.

En risikoanalyseenheds funktion er at indsamle oplysninger, 
der berører grænsesikkerheden og mere generelt EU’s indre 
sikkerhed. Med henblik herpå vil risikoanalyseenheder udar-
bejde og formidle analyserapporter og vurderinger. Dette vil 
omfatte generelle eller specifikke tendenser, ruter, modi ope-
randi og transportmidler, der anvendes til kriminelle aktiviteter, 
og den mulige involvering af organiserede kriminelle netværk.

Risikoanalyseenheder er ansvarlige for at videregive oplysnin-
ger, der sandsynligvis kan have konsekvenser ud over deres 
medlemsstaters grænser, både til Frontex og de berørte med-
lemsstater. Samarbejde er afgørende for en effektiv forvalt-
ning af de ydre grænser.

En effektiv forvaltning af risikoanalyseenhederne er af afgørende 
betydning for kvaliteten af de analytiske aktiviteter. I denne 
henseende overdrages en række ledelsesopgaver til lederne af 
risikoanalyseenhederne, herunder at:
 ◆ styre og forvalte ressourcer
 ◆ indgå i  samarbejde med andre interesserede 

agenturer / afdelinger
 ◆ fungere som kontakt mellem de nationale og internatio-

nale myndigheder

 ◆ sikre sammenhæng, samarbejde og udveksling af 
oplysninger / efterretninger

 ◆ bidrage til planlægning af aktiviteter og opstilling af prioriteter
 ◆ udvikle løsninger på eventuelle problemer eller mangler
 ◆ opdatere og ændre enhedens arbejdsmetoder
 ◆ tage eventuelle andre initiativer, som kan få risikoanalyse-

enheden til at fungere bedre.
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Vurderingsteknikker

En bred vifte af vurderingsteknikker kan anvendes til forskel-
lige analyseformål. Valget af en teknik afhænger af de data og 
oplysninger, der er tilgængelige, den type beslutning, der skal 
understøttes, og den tid, der er til at udvikle analysen, samt 
analytikerens kendskab til teknikkerne. Et udvalg af nogle af 
de mest almindeligt anvendte og alsidige metoder er beskre-
vet nedenfor som en vejledning, men listen tilsigter ikke at være 
udtømmende. Analytikerne bør vælge den teknik, de er mest 
fortrolige med, og som tidligere har givet de bedste resultater 
for dem. De forskellige teknikker kan anvendes til at udarbejde 
forskellige efterretningsprodukter, f.eks. trussels- eller sårbar-
hedsvurderinger eller konsekvensanalyser.

Brainstorming: Brainstorming er en anvendt metode til kreativ 
problemløsning i en gruppe, hvor deltagerne frit lægger deres 
idéer og tanker frem. Metoden lægger særlig vægt på forestil-
lingsevne og gensidig udveksling af idéer, hvilket gør den sær-
lig nyttig i  tilfælde, hvor der ikke foreligger nogen data, eller 
hvor det er ønskeligt at sætte sig ud over en fremherskende 
tankegang.

Ekspertudtalelser: Denne metode giver mulighed for struktu-
relt at inddrage eksperter i kerneområderne inden for græn-
sesikkerhed (ulovlig migration, kriminalitet og terrorisme). Den 
bidrager til en nuanceret udvidelse af samlingen af viden og er 
hovedsagelig af kvalitativ art. En række kvantitative metoder 
kan kombineres (f.eks. ved at anmode eksperter om at rang-
ordne trusler).

Mønster- og trendanalyse: En fremgangsmåde, der kan kom-
binere forskellige værktøjer. Det er i forbindelse med denne me-
tode vigtigt at have adgang til historiske data (statistikker om 
tidligere hændelser).

Undersøgelser: Disse undersøgelser har hovedsagelig fokus 
på at udforske sårbarheder (ved brug af en naturvidenskabe-
lig tilgang for at ekstrapolere til den samlede befolkning på 
grundlag af capture-recapture-metoder, dvs. antallet af græn-
seoverskridende kriminelle, der pågribes, i forhold til det sam-
lede antal grænseoverskridende kriminelle, der passerer i den 
pågældende periode). Disse oplysninger er også nyttige til at 
analysere trusler.
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Ordliste over de vigtigste begreber

Analyse: undersøgelse af risici, trusler, sårbarhed eller pres, som 
fører til identifikation, beskrivelse og vurdering heraf.

Vurdering: analytikerens bedømmelse af betydningen af den 
risiko, trussel, sårbarhed eller det pres, der er identificeret.

Ydre grænser: henfører til grænserne mellem EU-medlemssta-
ter og lande uden for EU. I videre forstand henfører det også til 
grænserne mellem associerede Schengenlande og lande uden 
for EU. F.eks. er Polens grænse til Ukraine en ydre grænse, og 
i videre forstand er grænsen mellem Norge og Rusland også 
en ydre grænse. I modsætning hertil er grænsen mellem Sve-
rige og Norge eller mellem Frankrig og Det Forenede Konge-
rige (via tog), Ungarn og Rumænien eller Spanien og Portugal 
ikke ydre grænser.

Pres: Et pres er defineret som en trussels indvirkning på den 
indre sikkerhed og på sikkerheden ved de ydre grænser. Pres 
kan også analyseres i  forhold til påvirkningerne af den opti-
male passagerstrøm ved grænserne og i relation til de huma-
nitære konsekvenser.

Indikator: Dette henfører til et enkelt dataelement, der funge-
rer som et fingerpeg eller en ledetråd, som bibringer en form 
for antydning om en tilstand eller en situation. F.eks. kan en 
indikator give en antydning om en bestemt hændelse eller ak-
tivitet, som finder sted, eller om en række betingelser for, at 
en sådan hændelse opstår, eller om de mulige hensigter i for-
bindelse med et mål. For at indikatorerne skal være nyttige og 
troværdige er det bedst, at indikatorer udvikles, samles og vur-
deres som ”sæt”.

Information: Ikke-evalueret materiale af enhver art, herunder 
fra observationer, rapporter, påstande og rygter, fotos og an-
dre kilder, som ved behandling kan frembringe efterretninger.

Efterretninger: alle modtagne eller genererede oplysninger, 
der er relateret til én af risikokomponenterne, dvs. til en trus-
sel, sårbarhed eller pres. I praksis, med hensyn til grænsekon-
trol, henviser efterretninger typisk til oplysninger om specifikke 
hændelser i forbindelse med grænsepassage, navnlig ulovlige 
aktiviteter, som kan anvendes til operationelle formål.
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Risiko: Med hensyn til forvaltningen af de ydre grænser er ri-
siko defineret som sandsynligheden for, at en trussel opstår ved 
de ydre grænser, og truslens omfang, i betragtning af de gæl-
dende foranstaltninger ved grænserne og inden for EU, som 
kan få indflydelse på EU’s indre sikkerhed, sikkerheden ved de 
ydre grænser, på den optimale strøm af regulære passagerer, 
eller som kan have humanitære konsekvenser.

Risikoanalyseenhed (RAU): Med henblik på forvaltningen af 
de ydre grænser en organisatorisk enhed (celle, afdeling osv.), 
der har til opgave at gennemføre risikoanalyseaktiviteter for at 
give ledelsen risikovarslinger / -vurderinger / -rapporter i forbin-
delse med spørgsmål vedrørende grænsesikkerhed, ulovlig mi-
gration, menneskehandel og -smugling.

Menneskesmugling: I modsætning til definitionen af menne-
skehandel og som defineret i FN’s konvention om bekæmpelse 
af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (kaldet UNTOC) 
henfører begrebet ”menneskesmugling” generelt til handlinger 
indgået med fælles forståelse og enighed, hvor menneskesmug-
leren og den smuglede person med samtykke omgår immigra-
tionskontrol af gensidige fordelagtige grunde.

Menneskehandel: kort sagt er menneskehandel ulovlig han-
del med mennesker med henblik på en erhvervsmæssig sek-
suel udnyttelse og / eller tvangsarbejde. I UNTOC defineres 
begrebet udførligt.

Trussel er defineret som et pres på eller en trusselspåvirkning 
af de ydre grænser. En sådan trussel er kendetegnet ved dens 
omfang og sandsynligheden for dens forekomst. Analytikeren 
bør beskrive, hvilke processer eller faktorer både inden for og 
uden for EU der påvirker omfanget af og sandsynligheden af 
truslens forekomst.

Sårbarhed er bestemt ved et systems evne til at modstå en 
trussel. Sårbarhed forstås som de faktorer ved grænserne el-
ler i EU, der kan øge eller mindske omfanget af eller sandsyn-
ligheden for truslens forekomst.
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