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Civilt-militært samarbejde (CIMIC) under Counterinsurgency (COIN) Operationer  
 

Sammenfatning 
CIMIC er, som et interface mellem den militære styrke og de civile omgivelser, siden ”Balkan- 
missionerne” blevet en væsentlig del af konceptet for at skabe en effektiv militær indsats i Peace 
Operations. CIMIC konceptet, som blev anvendt relativt succesfuldt under ”Balkan-missionerne, 
vurderes at være det samme, som i dag anvendes i Irak. Men virker dette koncept samtidigt med, 
at koalitionen er blevet en del af de stridende parter? Virker det samtidigt med, at volden er rettet 
mod koalitionen? Og virker det i et operationsmiljø som er langt fra at være ”safe and secure” – 
og hvor kontrollen med de stridende parter må siges at være begrænset?  
 

På baggrund af disse spørgsmål har hensigten med denne ”uppsats” været at analysere udvalgte 
tilfælde af dansk CIMIC, i relation til COIN-operationer for at kunne pege på, hvorvidt dansk 
CIMIC kan siges at have haft den ønskede effekt og dermed understøttet opnåelsen af de 
operative målsætninger. Denne opgave skal således ses som et bidrag til en vurdering af 
CIMIC´s evne som ”Force Multiplier” i COIN-operationer. Opgaven er besvaret gennem at 
undersøge følgende spørgsmål: Hvad skal der opnås med CIMIC under COIN-operationer? 
Hvordan kan effekten af CIMIC måles under COIN-operationer? Hvilken effekt kan det siges at 
danske CIMIC-enheders indsats har haft under COIN-operationerne i Irak? Er de opnåede 
effekter i overensstemmelse med målsætningerne? 
Følgende fem analysefaktorer er udledt og har dannet grundlag for, hvorvidt det kan siges om 
dansk CIMIC har virket i COIN-operationer: (1) Forbedring af hverdagen for befolkningen, (2) 
samarbejde og koordination med civile organisationer (forbindelsesvirksomhed), gennemførelse 
af (3) informationsindhentning, informationsspredning og vurderinger (Situational Awareness), 
(4) uddannelse i lokale forhold for egne styrker og (5) Force Protection.  
 

Resultatet af undersøgelsen er, at CIMIC inden for alle analysefaktorer samlet set har vist, at 
CIMIC som minimum har haft en moderat effekt. Det er derfor konkluderet, at CIMIC-konceptet 
har virket i COIN-operationer og at CIMIC dermed har kunnet fungere som en ”Force 
Multiplier”. 
 

Nøgleord: CIMIC, COIN, MOE, Irak, DANBN. 
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Civil-Military Co-Operation (CIMIC) within Counterinsurgency (COIN) Operations  
 

Abstract 
Since the missions in the Balkans during the 1990´s CIMIC has become a vital part of the 
concept of creating effective Peace Operations, by acting as an interface between the military 
forces and the civilian environment. The CIMIC concept being used with relative success during 
the “Balkans-missions” is, in principle, the same concept being used in Iraq today. But does this 
concept work also if the coalition becomes part of the warring parties? Does it work when the 
violence is also directed at the coalition? And does it work in an operational environment which 
is far from being safe and secure, and with a limited or with no control of the warring factions?       
 

Using the above questions as the background, the aim of this paper has been to analyse specific 
cases of Danish CIMIC related to COIN-operations. This has been done in order to identify to 
which extent Danish CIMIC has achieved the desired effects and thereby supported the 
operational objectives. This paper can be seen as a contribution to the evaluation of CIMIC as a 
Force Multiplier in COIN-operations. The paper has been aimed at answering the following 
questions: What is CIMIC to achieve within COIN-operations? How can the effects of CIMIC 
within COIN-operations be measured?  What are the effects of Danish CIMIC within the COIN-
operations in Iraq? Have the desired effects been achieved and thus supported the operational 
objectives? 
In order to identify to which extent Danish CIMIC has been effective within the COIN-
operations in Iraq, the  analysis of the paper focuses on the following five distinctive factors: (1) 
Improvement of the living standards for the local population (2) Co-operation and Co-ordination 
with civilian organizations (Liaison activity), (3) Information gathering, information sharing, and 
assessments (Situational Awareness), (4) Education of own troops concerning the local 
environment as well as cultural awareness, and finally (5) Force Protection. 
 

The analysis of the above mentioned factors shows that CIMIC has had a positive effect with 
regard to the COIN-operations. The measured effects range from no effect to high effect, with an 
average effect that can be best described as moderate. It is therefore the conclusion of the paper 
that the CIMIC concept has worked within the COIN-operations in Iraq, and that it has thus 
acted as a Force Multiplier. 
 

Key words: CIMIC, COIN, MOE, Iraq, DANBN. 
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1. Indledning 
 
1.1. Problemformulering og hensigt 
 
Den vestlige verdens evne til at vinde konventionelle operationer, har siden murens fald vist 
sig i bl.a. Kosovo og Irak. Ofte har disse operationer kunnet afsluttes inden for få måneder. 
Men arbejdet med (gen)opbyggelse af et velfungerende samfund i de konfliktramte områder, 
synes langt vanskeligere og uden afslutning, idet disse områder ofte er influeret af en stadig 
kamp mod oprørsgrupper mm. 
 
Et væsentligt udviklingsbidrag til vore dages såkaldte Peace Operations, er de fredsstøttende 
operationer i lavintensitetskonflikter, som siden 1990 er gennemført parallelt med – eller i 
forlængelse af – operationer med høj intensitet. Herunder tænkes i særlig grad på de mange 
fredsstøttende operationer på Balkan, ikke mindst Bosnien og Kosovo.  De seneste femten års 
militære engagement i disse områder har med tydelighed vist vigtigheden i at kunne operere i 
en lavintensitetskonflikt. Bosnien i 1990´erne var et glimrende eksempel på en lavintensitets 
konflikt, hvor verdenssamfundet (UN/NATO) ikke var direkte involveret i krigen, men blev 
påvirket af lavintensitetskrigsførelsen, fordi forskellige etniske grupperinger førte guerillakrig 
rundt omkring det.1 Dette må siges at have åbnet øjnene for vigtigheden i at vinde ”hearts and 
minds” – gennem bl.a. CIMIC. 
 
Erfaringerne fra måden hvorpå de stridende parter har opereret i Bosnien, har langsomt fået os 
til at ændre vores doktrin2, således at vi i højere grad forsøger at integrere civilbefolkningen, 
for på den måde at kunne facilitere en afvæbning af de stridende parter. CIMIC er således 
siden starten af 1990èrne, blevet en væsentlig del af konceptet for at skabe en effektiv militær 
indsats i Peace Operations, herunder for som interface, at kunne facilitere kontakten mellem 
den militære styrke, civilbefolkningen og øvrige civile aktører i operationsområdet såsom 
internationale organisationer (IO) og ikke-statslige organisationer (NGO).  
 
I forlængelse af hændelserne d. 11. september 2001, synes fokus for de operationer som bl.a. 
NATO medlemslandende deltager i, at have ændret karakter. Fra at skulle adskille stridende 
parter er fredsstyrkerne nu blevet den ene part i konflikten, og dermed et direkte mål for 
oprørs- og guerillagrupper. Forudsætningen for at fredsstyrken kan nå missionens ”End-state” 
er nu, at denne må gøre brug af metoder, som før kun har været anvendt under såkaldt 
counterinsurgency (COIN). 
 
Robert Egnell forklarer i sin artikel Explaning US and British Performance in Complex 
Expeditionary Operations3, at den forholdsmæssigt større fremgang i det britiske 
ansvarsområde i Irak – set i forhold til det amerikanske ansvarsområde – skal findes på det 
strategiske niveau, i måden hvorpå samtænkningen mellem den militære og civile indsats 
finder sted, herunder brugen af CIMIC.  
 

                                                 
1 Rekkedal, Nils M. (2005), Opprør og opprørsbekjempning, Stockholm: Försvarshögskolan, s. 310. 
2 Zaalberg, Thijs W. Brocades (2006), Countering Insurgent-Terrorism: Why NATO Chose the Wrong Historical 
foundation for CIMIC. Artikel i Small Wars & Insurgencies, volume 17, december 2006 nummer 4. Essex: 
Taylor & Francis, s. 405. 
3 Egnell, Robert (2006) Explaining US and British Performance in Complex Expeditionary Operations: The 
Civil-Military Dimension. Artikel i The Journal of Strategic Studies, vol. 29, No 6. Glasgow: Bell and Bain,  
s. 1070-1072. 
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Den amerikanske model er baseret på en opdelt civil og militær struktur med ringe interaktion 
mellem civile og militære organer, hvilket gør USA's militær mindre skabt til komplekse 
ekspeditionære operationer. Grundlæggende fastslås det, at USA’s militær er fikseret på 
traditionel krigsførelse og designet til at vinde krige – ikke til at gennemføre genopbygning.   
Den britiske civile-militære struktur er derimod baseret på et forsvarsministerium som 
konsekvent og kontinuerligt integrerer militært og civilt personel og dermed sikrer interaktion 
mellem militære og civile organer, under såvel samarbejde som koordination. Denne 
integrerede form for civile-militære relationer gør den britiske model bedre skabt til at 
gennemføre en flerstrenget (comprehensive) kampagne, som passer til komplekse 
ekspeditionære operationer. Sammenfattende er den britiske tilgang overlegen i sådanne 
komplekse operationer, hvorimod den amerikanske er mere anvendelig til regulær 
krigsførelse på en større skala. 
 
En stor del af tidligere forskning på området, har beskæftiget sig med analyser på det 
strategiske niveau, som søger at give forklaringer på relativ frem- eller tilbagegang i COIN-
operationer, hvor bl.a. undersøgelser af Provisional Reconstruction Teams (PRT) skal 
nævnes. Den danske forsker Peter Viggo Jakobsen konkluderer i sin rapport at PRT’erne har 
været en succes, fordi de har bidraget til at øge regeringens autoritet uden for Kabul, fremmet 
genopbygningsarbejdet og mindsket brugen af vold.4 Endvidere er mange undersøgelser 
gennemført for at udlede ”lessons learned”. Disse peger for tiden i retning af nødvendigheden 
af et ”comprehensive approach” i COIN-operationer. Denne opgave/undersøgelse vil føre 
læseren endnu et trin ned ad krigsføringsniveauernes stige – ned til det operative og taktiske 
niveau. 
 
Hvordan ser det ud på det operative og taktiske niveau, hvor de civile-militære enheder 
opererer? Oberstløjtnant John A. Nagl, som i 2003 var operationsofficer i Task Force 1-34 
under Operation Iraqi Freedom fremhæver i sin bog ”Learning to Eat Soup with af Knife” at 
det kritiske omdrejningspunkt ligger i byerne, på det provinsielle niveau, og at det er her 
kampen skal føres og krigen vindes.5 CIMIC, som gennemføres på dette niveau fremhæves 
som en afgørende faktor for succes i COIN-operationer.6 Samtidig hævdes det at effekten af 
en operation aftager dramatisk efter 100 dage, og at alle de ”investeringer” man foretager 
inden for denne relativt korte periode, eksempelvis CIMIC, vil have en positiv effekt på 
udviklingen af konflikten. Men sker dette senere vil effekten aftage tilsvarende.7 
 
CIMIC-konceptet, som blev anvendt relativt succesfuldt under ”Balkan-missionerne”, 
vurderes at være det samme, som i dag anvendes i Irak, dog optimeret med identificerede 
”best practices”. 8 Men virker dette koncept samtidigt med at koalitionen er blevet en del af de 
stridende parter? Virker det samtidigt med at volden er rettet mod koalitionen? Og virker det i 
et operationsmiljø som er langt fra at være ”safe and secure” – og hvor kontrollen med de 
stridende parter må siges at være begrænset?  
 

                                                 
4 Jakobsen, Peter V. (2005), PRTs in Afghanistan, successful but not sufficient. København: Dansk Institut for 
Internationale Studier, s. 4. 
5 Nagl, John A. (2002), Learning to Eat Soup with a Knife. Chicago: The University of Chicago Press, s. 159. 
6 Cassidy, Robert M. (2006), Counterinsurgency and the global war on terror. Westport: Praeger Security 
International, s. 163. 
7 Rekkedal, s. 332. 
8 Dette er bekræftet for dansk CIMIC ved SBH/HOK 2007-11-27 og kan udledes af amerikanske doktriner for 
CMO/CA.   
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På baggrund af ovenstående er hensigten med denne ”uppsats” derfor at analysere udvalgte 
tilfælde af CIMIC, i relation til COIN-operationer for at kunne pege på, hvorvidt CIMIC kan 
siges at have haft den ønskede effekt og dermed understøttet opnåelsen af de operative 
målsætninger. Endvidere søges potentielle udviklingsområder identificeret med henblik på at 
optimere CIMIC´s bidrag i COIN-operationer. Denne opgave skal således ses som et bidrag 
til en vurdering af CIMIC´s evne som ”Force Multiplier”9 i COIN-operationer. 
 
For at kunne gøre dette må følgende spørgsmål besvares og vil derfor være styrende for 
opgaven (uppsatsen): 
 

• Hvad skal der opnås med CIMIC under COIN-operationer? 
• Hvordan kan effekten af CIMIC måles under COIN-operationer? 
• Hvilken effekt kan det siges, at danske CIMIC enheders indsats har haft under COIN-

operationerne i Irak? 
• Har de opnåede effekter understøttet opnåelsen af de operative målsætninger? 
 

Disse spørgsmål besvares i konklusionen. 
 
1.2. Centrale begreber  
 
Det anses for vigtigt at have kendskab til følgende begreber, for at kunne se sammenhængen i 
undersøgelsen. Med undtagelse af CMO/CA og CMCoord udvikles begreberne yderligere i 
kapitel 2. 
 
Insurgency, Insurgents og Counterinsurgency (COIN) 
Insurgency kan oversættes til oprørskrig, hvor det centrale er kampen om den interne magt i 
en stat, mellem oprørsgrupper og det regerende regime. Udgangspunktet for kampen er, at 
parterne anvender sig af voldsmagt for at reformere, revolutionere, omformulere eller bevare 
legitimiteten af et statssystem. Insurgents kan med ovenstående baggrund oversættes til 
oprørsgrupper, der tager voldsmagt i brug for at opnå politiske målsætninger overfor det 
regerende regime. COIN kan i denne forbindelse oversættes til oprørsbekæmpelse.10  
I denne undersøgelse er det valgt at anvende begreberne oprørskrig, oprører, samt det 
engelske udtryk COIN. Begrebet COIN er valgt henset til, at denne betegnelse og forkortelse 
anses for den mest anvendte inden for emnet. COIN-operationer er således operationer som 
gennemføres for at bekæmpe oprørsstyrkerne. 
 
CIMIC, CMO/CA og CMCoord 
Det civile-militære samarbejdes traditionelle rolle siges at udspringe fra USA’s anvendelse af 
Civil Affairs under 2. Verdenskrig. Opgaven var der at sikre muligheden for at få adgang til 
civile ressourcer, samt at sikre at civilbefolkningen ikke kom i vejen for de militære 
operationer. Dette fokus må dog siges at have ændret sig i nutidens konflikter, hvor 
progressionen inden for begrebet CIMIC kan henføres til anvendelsen af CIMIC under de 
COIN-kampagner, som gennemførtes i overgangsfasen mellem kolonitiden og post-
kolonitiden.11 NATO og EU’s koncepter for CIMIC betegnes som; CIMIC. USA har, til trods 

                                                 
9 Force multiplication defineres som: A capability that, when added to and employed by a combat force, 
significantly increases the combat potential of that force and thus enhances the probability of successful mission 
accomplishment, U.S. Department of Defense, http://usmilitary.about.com/od/glossarytermsf/g/f2536.htm,  
hentet 2008-03-16. 
10 Rekkedal, s. 21, 34-36, 265. 
11 Zaalberg, s. 403. 
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for sit medlemskab i NATO nogle egne koncepter. Disse betegnes som Civil-Military 
Operations (CMO) og Civil affairs (CA). FN anvender betegnelsen Civil-Military Co-
ordination (CMCoord).  
En udførlig gennemgang af CIMIC konceptet foretages i kapitel 2 og vil derfor kun blive 
berørt overordnet i dette afsnit, for hermed at give læseren en kort indføring i konceptet. 
Ovennævnte koncepter er meget ens, idet de alle har til formål at understøtte den militære 
chefs gennemførelse af operationer. Dette sker ved at etablere og vedligeholde positive 
relationer mellem de militære styrker, civile myndigheder og organisationer (IO/NGO) samt 
lokalbefolkningen. Med andre ord skal konceptet tilsikre, at der bygges broer mellem de 
militære enheder og de civile omgivelser. 
CMCoord adskiller sig fra de to andre koncepter ved primært at være rettet mod de 
humanitære aktørers behov. Herunder søges en klar adskillelse mellem humanitært arbejde og 
militære operationer, for at de humanitære aktører skal kunne virke effektivt og sikkert i 
konfliktområderne.12  
 
Hearts and Minds 
Dette er et populært begreb som anvendes i flæng når metoder for COIN beskrives, men 
begrebet konkretiseres sjældent. Nagl beskriver begrebet således:      
 

Winning hearts and minds really means providing a basic level of security to the uncommitted 
members of the population so they feel secure enough to provide the counterinsurgency force with 
information on the minority of the population that is actually actively supporting the insurgency.13  

 
Med andre ord handler det om at vinde civilbefolkningens tillid og vilje til samarbejde. 
 
1.3. Metode  
 
Undersøgelsen baseres på en afprøvning af teorien, som danner baggrund for CIMIC-
konceptet. Der tages udgangspunkt i en grundlæggende antagelse om, at CIMIC fremmer 
COIN-operationer. Fokus i undersøgelsen vil være at undersøge det som karakteriseres som 
en ”begrænset hændelse”. Undersøgelsen baseres således på et mindre antal repræsentative 
indsatser – og CIMIC i relation hertil – ved danske militære enheder i Irak. Samtidig har 
opgaven et begrænset omfang, som ikke gør det muligt at analysere mange tilfælde 
(eksempler). Det mest egnede forskningsdesign for undersøgelsen kan derfor bedst 
karakteriseres som et Jämförende design af typen mest lika-designen, hvor der arbejdes med 
den naturlige variation, som findes i virkeligheden, for at kunne sammenligne tilfælde, som er 
så ens som muligt, på baggrund af uafhængige variabler. Ved valget af tilfælde indsamles så 
meget information som muligt for at opnå den ønskede kontroleffekt.14  
 
I denne undersøgelse er fokus lagt på en tidsmæssig sammenligning frem for en 
områdemæssig sammenligning, idet objektet (dansk CIMIC i Irak), som studeres ikke ændrer 
sig væsentligt i sin områdemæssige karakter. En større bredde i denne undersøgelse kunne 
ved en sådan sammenligning, måske have været opnået ved også at have undersøgt dansk 
CIMIC-indsats i Afghanistan. Det er samtidigt vurderingen at en større brede i undersøgelsen 
ville blive på bekostning af den ønskede dybde som denne undersøgelse har.  

                                                 
12 Wahlberg M., Asplund M. og Olsson M. (2005), Koncept för civil-militär samvirkan vid fredsfrämjande 
insatser. Stockholm: FOI-rapport, s. 13. 
13 Combat Studies Institute (2007), Interview with LTC John A. Nagl. Kansas: Fort Leavenworth, s. 5-6.  
14 Esaiasson, Peter m.fl. (2007), Metodpratikan, tredje oplag. Stockholm: Norstedts Juridik AB, s. 110-113. 
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For at kunne identificere de analysevariabler (faktorer), som kræves for at kunne forklare, 
hvilken effekt CIMIC-konceptet har, udledes et antal overordnede fællesnævnere inden for 
hvilke ”fremgang” (succes) må opnås. Disse udledes fra teorier om COIN samt internationale 
og nationale CIMIC-doktriner. De udledte faktorer operationaliseres herefter til et 
effektmålingsværktøj således, at der inden for hver faktor udvikles et sæt målekriterier. På 
baggrund af disse målekriterier ”testes” et antal udvalgte tilfælde ved at sammenholde den 
faktiske gennemførelse, og resultaterne heraf, mod kriterierne, dette gennemføres ved en 
deskriptiv analyse. Ved at undersøge i hvilken grad kriterierne opfyldes, kan det påvises 
hvilken effekt CIMIC-konceptet kan siges at have haft i det enkelte tilfælde.  
 
Reliabilitet (pålidelighed) og Validitet 
Ulempen ved at anvende det Jämförende design af typen mest lika-designen er, i forhold til 
det Jämförande statistiske design, at antallet af tilfælde er begrænsede, hvormed reliabiliteten 
formindskes og konklusionerne derfor i højere grad må pege på tendenser, frem for 
videnskabeligt at kunne ”bevise” sammenhængene. I denne undersøgelse er det styrende 
element for hvad der måles, og om det faktisk måles – validiteten – de udledte analysefaktorer 
samt deres operationalisering. I den undersøgte teori og doktriner anses der generelt at være 
enighed om, at de identificerede analysefaktorer er de væsentligste elementer for CIMIC’s 
virke. Dermed synes der at være stor sandsynlighed for, at en tilsvarende undersøgelse ville 
identificere samme analysefaktorer. Derimod vil opstillingen af de enkelte målepunkter 
formentlig kunne variere lidt, såfremt andre referencer anvendes til at fremtage disse 
målepunkter. Det er dog vurderingen at udslaget vil være minimalt, da det er den forventede 
effekt som vil være styrende for identifikationen af disse målepunkter.   
 
1.4. Kildekritik  
 
Vurderingen af de opnåede effekter er blandt andet baseret på de resultater som andre forskere 
har opnået ved at gennemføre feltstudier i operationsområderne, idet selv at skulle 
gennemføre sådanne selvstændige studier vurderes at være for omfattende for de rammer som 
denne opgave er underlagt. Egne interviews, er gennemført i det omfang det empiriske 
materiale ikke er fundet tilstrækkeligt. Rapporter og interviews som skal underbygge 
opgavens indhold om den praktiske gennemførelse af CIMIC i de valgte tilfælde, vil 
formentlig være præget af større grad af subjektivitet end den, som findes i mere traditionelle 
naturvidenskabelige metoder. Det har derfor været særlig vigtigt at foretage et kritisk valg og 
vurdering af kilder.  
Det indhentede materiale, som beskriver resultater af CIMIC målrettet lokalbefolkningen er 
baseret på oplysninger fra den ”leverende part” (den militære styrke) og savner derfor den 
”modtagne parts” (det omgivende civile samfunds) perception. Denne perception ville 
naturligvis kunne have givet et mere nuanceret billede af indsatsen, men er i sagens natur 
meget vanskeligt tilgængelig. Det er i denne sammenhæng vigtigt at anføre, at CIMIC er et 
militært redskab til støtte for en militær operation. Det er derfor også den militære enheds 
opfattelse og vurdering af, hvorvidt CIMIC-indsatsen har understøttet den militære operation 
som er mest interessant. Det er således primært vurderingerne fra den militære side som kan 
afgøre om CIMIC har kunnet bidrage effektivt til indsatsen. 
Henset til ovennævnte begrænsninger, vil undersøgelsens vurderinger og konklusioner blive 
de identificerede tendenser, som kan udledes af det enkelte tilfælde og således kun i mere 
begrænset omfang nogle absolutte konklusioner vedrørende effekten af CIMIC i det enkelte 
tilfælde. Henset til tilgængeligheden af materiale kan det også i enkelte tilfælde vise sig ikke 
at have været muligt, at identificere en effekt af en analysefaktor indenfor et givet område.  
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1.5. Afgrænsninger 
 
Fokus i opgaven/undersøgelsen vil ligge på at undersøge effekten af dansk CIMIC i Irak 
henset til, at indsatsen er nutidig, og vurderes at repræsentere de karakteristika som findes for 
COIN. Endvidere vurderes det, at fremtidige COIN-operationer vil blive gennemført af lande, 
eller koalitioner, som anvender sig af NATO´s, EU´s eller USA´s koncept for CIMIC. Det 
findes derfor ikke relevant at behandle CMCoord – FN koncept for CIMIC, idet dette, som 
det fremgår af punktet vedrørende centrale begreber, afviger fra de øvrige koncepter.  
 
Måling af effekt anses generelt for et komplekst område og mange varianter findes. Eftersom 
CIMIC omfatter både militær og civil virksomhed, kan det findes nærliggende at inddrage 
elementer fra civile metoder for effektmåling i denne undersøgelse. Tidligere forskning viser 
imidlertid at overførelse og anvendelse af rene eller tilpassede metoder mellem civile og 
militære organisationer i sig selv kræver en omfattende undersøgelse, inden disse, inden for 
en organisation, bør appliceres på unikke hændelser.15 Civile effektmålingsværktøjer 
inddrages derfor ikke i denne undersøgelse. 
 
For at opnå stabilitet og en positiv udvikling i konfliktramte områder anvendes, som antydet i 
indledningen, en comprehensive approach i COIN-operationer. Dette baserer sig på en række 
civile (økonomiske, diplomatiske m.fl.) og militære virkemidler. De civile virkemidler er ikke 
i fokus for denne undersøgelse og vil derfor ikke blive særskilt behandlet, men da de ofte 
virker parallelt med det militære virkemiddel, inddrages de hvor det anses at kunne have 
betydning for udfaldet. I forlængelse af dette vil undersøgelsen generelt ikke behandle det 
strategiske niveau, idet effekterne kommer til udtryk på det taktiske niveau og operationerne 
baserer sig på et operativt doktrinært grundlag. 
 
Tidsperspektivet, som behandles i den teoretiske del af undersøgelsen, er perioden fra 2. 
verdenskrig frem til i dag, idet baggrunden for de nuværende CIMIC-koncepter stammer fra 
udviklingen af CA samt progressionen af CIMIC i COIN-kampagner i postkolonitiden.16  
Studiet af de danske enheders indsatser vil primært basere sig på tiden fra 1. april 2004 – hvor 
den konventionelle del af krigen i Irak kan siges at være afsluttet og ændrede karakter til 
COIN miljø – og frem til DANBN forlader Irak i august 2007 (se nedenstående figur). 
Baggrunden for dette er at CIMIC ofte har langsigtede målsætninger og effekten derfor må 
vurderes over en længere tidsperiode. For at kunne vurdere udviklingen i relation til CIMIC- 
indsatsen er det fundet hensigtsmæssigt også at medtage perioden umiddelbart før overgangen 
til COIN.  
 

 
                                                 
15 Grigorian, Anushka og Svärdsten Frederik (2006), Styring mot effekter i den offentliga verkamheten. 
Stockholm: Företagsekonomiska institutionen, Stockholms Universitet, s. 56. 
16 Zaalberg, s. 403.  
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1.6. Struktur/disposition  
 
Kapitel 1 består af en indledning, hvor baggrund, herunder tidligere forskning, hensigt og 
centrale begreber samt metode, fremgår. I forlængelse af metodeafsnittet angives kildekritik, 
og afgrænsninger. For at kunne svare på de opstillede forskningsspørgsmål er undersøgelsen 
struktureret ved hjælp af nedenstående kapitler. 
 
I kapitel 2 fastlægges den teoretiske baggrund for COIN og CIMIC, idet dette ses ud fra 
grundlæggende teorier om CIMIC samt NATO´s og EU´s definitioner heraf. Endvidere gives 
en forklaring på diverse definitioner. Dette gøres for at indføre læseren i den ramme hvori 
opgaven løses. Fokus i kapitlet vil ligge på, at kunne identificere et sæt fællesnævnere for, 
hvad det er, som skal opnås med CIMIC - det vil sige et sæt fælles faktorer som skal være 
opfyldt for at det kan siges, at man har gennemført en effektiv indsats. Kapitlet afsluttes med 
at det danske CIMIC koncept beskrives ud fra grundprincipperne om doktrin – organisation 
og teknologi for at indføre læseren i hvilket organisatorisk grundlag operationerne er 
gennemført på samt for at kunne vurdere, hvorvidt det danske koncept er et relevant grundlag 
for den videre analyse. 
 
I kapitel 3 søges defineret i hvilken grad det er muligt at måle CIMIC-effekter i COIN-
operationer. De enkelte analysefaktorer operationaliseres her, gennem udvikling og 
fastsættelse af nogle kriterier med tilhørende målepunkter for, hvordan man kan fastslå om 
der har været en effekt eller ej.       
 
I kapitel 4 beskrives et antal udvalgte danske CIMIC-indsatser under COIN-operationer i Irak. 
Der gennemføres en analyse af hvorvidt danske indsatser samlet set kan siges at have opnået 
en effekt inden for de identificerede analysefaktorer. Endvidere vurderes det i kapitlet i 
hvilken grad den opnåede effekt kan siges at stemme overens med de opstillede operative 
målsætninger.  
 
I kapitel 5 afsluttes undersøgelsen med en konklusion, som svarer på hvad der skal opnås med 
CIMIC i COIN-operationer, hvordan effekten af CIMIC kan måles i COIN-operationer, 
hvilken effekt det kan siges at danske CIMIC enheders indsats har haft i COIN-operationerne 
i Irak, samt om de opnåede effekter har understøttet opnåelsen af de operative målsætninger. 
Endelig peges der på forslag til videre forskning og udviklingsområder. 
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2. Hvad skal der opnås med CIMIC under COIN-operationer? 
 
Kapitlet indeholder en analyse af den teoretiske baggrund for CIMIC under COIN-
operationer. Hensigten med kapitlet er at give læseren en forståelse for begrebet CIMIC og 
dets rolle under COIN-operationer, samt at udlede faktorer, der kan anvendes som 
fællesnævnere og grundlag for målepunkter i den senere analyse af, hvilken effekt de udvalgte 
tilfælde af CIMIC fra Irak kan siges at have haft.  
 
2.1. Operationsmiljøet 
 
Hvorledes adskiller COIN-operationer sig fra andre operationer? Forskellen er måske ikke så 
stor, som man skulle tro, idet det kan sige at være en meget tynd væg som adskiller 
komplekse Peace Operations fra COIN. Komplekse Peace Operations med målsætningen om 
at skabe en langvarig fred, i forlængelse af borgerkrige m.m., kræver kombinationen af 
politimæssige-, administrative-, sociale-, økonomiske- og militære tiltag – ganske i lighed 
med de tiltag som kræves i COIN-operationer.17  Dette betyder, at det grundlag CIMIC-
doktrinerne er blevet videreudviklet på – nemlig 1990érnes fredsstøttende operationer – også 
skulle kunne anvendes i COIN-operationer, og derfor også kunne danne grundlag for 
udledningen af analysefaktorerne. 
 
I tillæg til de mere traditionelle opgaver inden for ”Crisis Response Operations”, som er det 
bl.a. NATO indretter sig mod, findes der med Irak-krigen i 2003 en ny opgave, der retter sig 
mod fjernelse af magtfaktorer, som anses for at udgøre en trussel mod de grundlæggende 
retningslinier i FN-pagten. Dette relaterer bl.a. til brud på menneskerettighederne og 
besiddelse af masseødelæggelsesvåben. Internationale koalitioner og regionale organisationer 
kan på vegne af FN overtage styringen af lande og områder, indtil en regering som bekender 
sig til FN-pagtens statutter kan indsættes.  
Sådanne operationer kan da indledningsvis siges at have karakter af en besættelse, med en 
efterfølgende genopbygning af landet – såkaldt ”Nation Building”. Man skulle umiddelbart 
synes at dette skulle være en overkommelig opgave, efter fjernelsen af det militære 
magtapparat. Men ofte er det ikke sådan, idet den utilfredse del af befolkningen ses at formere 
sig i oprørsstyrker som kæmper mod ”besættelsesmagten”. Den planlagte ”Nation Building” 
skal således ofte gennemføres i et miljø præget af oprørskrig.  
 
Den militærteknologiske overlegenhed, som den vestlige verden besidder, gør at oprørene 
som de vestlige militærmagter møder hurtigt indser, at de må vælge andre metoder end 
konventionelle for at opnå deres mål.18 Det gøres ved at bekende sig til Mao Tse-Tung’s 
guerillataktik, som inddrager andre kamppladser end de traditionelle, ved at føre kampen ind 
blandt befolkningen. Styrken som skal gennemføre oprørsbekæmpelsen havner derved i et 
asymmetrisk operationsmiljø, som har vist sig at være ufordelagtigt for den vestlige verdens 
militære styrker. Det bliver derfor vigtigt at stræbe efter tiltag, som gør det muligt at kunne 
møde oprørsstyrkerne på en symmetrisk måde19, med befolkningen som omdrejningspunktet. 
Succes i oprørsbekæmpelse afhænger nemlig af, hvorvidt befolkningen vender deres 
forventninger – og ultimativt deres loyalitet – mod de nye demokratiske strukturer.20 Derfor 
                                                 
17 Zaalberg, s. 413. 
18 Cassidy, s. 23. 
19 Rekkedal, s. 284. 
20 Dalgaard-Nielsen, Anja (2007), Soldiers and Statebuilding: The approach of the Danish armed forces to 
reconstruction support. København: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), s. 19. 
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kan det siges, at det at vinde befolkningens ”Hearts and Minds” bliver oprørernes ”Center of 
Gravity”21, hvor eget ”Center of Gravity” – i hvert fald i Irak – kan fastsættes som egne 
befolkningers vilje til at acceptere tab.22  
 
Hvordan CIMIC kan medvirke til at balancere denne asymmetri, nemlig at vinde 
civilbefolkningens tillid og samtidig minimere egne tab, undersøges i det efterfølgende. 
 
2.2. CIMIC rolle i COIN-operationer 
 
Studerer man oprørsbekæmpelse findes der umiddelbart to grundlæggende tilgange til 
oprørsbekæmpelse. Disse er “annihilation” og “turning the loyalty of the people”. Kendte 
succeser ved anvendelse af tilgangen “annihilation” angives som få.23 Et eksempel er dog den 
såkaldte ”Hama model”. Denne model refererer til Syriens præsident Hafez al Assad´s angreb 
på byen Hama i Syrien i 1982. Den ikke statslige aktør og Sunni-muslimske Moslem 
Brotherhood ansås for at planlægge et oprør mod det styrende Baath parti. Den Syriske Hær 
blev derfor indsat mod byen Hama, som var det forventede tilholdssted. Efter tre uger havde 
hæren totalt ødelagt byen og mere end 10.000 civile var blevet dræbt. Potentialet til et oprør 
var slået ned og meddelelsen til de overlevende var klar og resultatet var flere års stabilitet.24 
Det må dog siges at muligheden for at vestlige demokratiers styrker indsættes med denne type 
magtanvendelse i dag synes langt fra sandsynlig. Udgangspunktet for denne undersøgelse 
bliver derfor tilgangen “turning the loyalty of the people”. Denne tilgang baserer sig på en 
forståelse af Mao’s principper, hvor oprørsstyrken baserer sig på befolkningens støtte, hvilket 
kan beskrives som det, at oprørerne svømmer som fisk i vandet, hvor vandet symboliserer 
befolkningen. Forudsætningen for succes i COIN-operationer er at få fisken adskilt fra vandet, 
og derved fratage oprørene deres forsyningsmuligheder og rekrutteringsgrundlag.25  
 
Mao’s principper bygger på tre trin i en langtrukken krig (protracted war), disse trin er (1) 
Modstanderens strategiske offensiv og oprørernes defensiv (2) Modstanderens 
konsolideringsfase og oprørernes forberedelse til modoffensiv (3) Oprørernes modoffensiv og 
modstanderens strategiske retræte.26 Operationaliseres disse trin yderligere kan de beskrives 
ved:27 Beskyttelse af sig selv og tilintetgørelse af modstanderen, etablering af strategiske 
baser, mobilisering af masserne, søge støtte udefra og forening af kræfterne (herunder 
politiske, militære, økonomiske og uddannelsesmæssige). Modforanstaltningerne til Mao´s 
krigsførelse beskrives af mange teoretikere i relation til tilgangen “turning the loyalty of the 
people”. Med den forudsætning, at der haves et solidt efterretningsbillede, kan de væsentligste 
modforanstaltninger sammenfattes således: Oprettelse af egne sikre baser, udbredelse af egne 
styrker, CIMIC, som omfatter politisk og militær modmobilisering, opbygning og udvikling 
af en civil administration, opbygning af lokale anti-oprørsstyrker (indigenous forces), offensiv 
patruljering med egne små mobile infanterienheder, kontrol af befolkningen, gennemførelse 
af humanitære nødhjælps-programmer samt genhusning af lokalbefolkningen.28   
                                                 
21 Dalgaard-Nielsen, s.19. 
22 Hammes, Thomas X. (2004), The Sling and the Stone. St. Paul: Zenith Press, s. 178. 
23 Nagl, s. 26. 
24 Royal Austro-Hungarian Marine Corps, Field Manual FMFM1-A Fourth Generation War, draft 2007, s 19. 
25 Nagl, s. 27, 71. 
26 Tse-Tung, Mao (1967), On Protracted War. Reprinted from 3rd edition, University Press of the Pacific, s. 34. 
27 McCuen, J.J. (1966), The Art of Counter-Revolutionary war. Bristol: Faber and Faber, Western Printing 
service Ltd, s.73. 
28 Cassidy, 158-159, 162-163, Nagl. s.29, McCuen, 85, 152,196, 206, Gaula, David (1964) Counterinsurgency 
warfare. Westport: Praeger Security International, s. 55-56. 
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The shooting side of this business is only 25 per cent of the trouble and the other 75 lies in getting the 
people of this country behind us.29 

General sir Gerald Templer  
 
Ifølge dette citat af General Templer, som anses for at være en af briternes vigtigste arkitekter 
bag COIN-succesen i Malaya, ses det tydeligt, at det ikke er militær styrke mod militær styrke 
som dominerer COIN-operationer, og at opgaverne i denne forbindelse strækker sig udover de 
traditionelle militære opgaver. CIMIC, kan med interaktionen til det omgivne samfund, ses 
som nøglen til at udvide det militære domæne og derved medvirke til at balancere eller vende 
de asymmetriske fordele fra oprørsstyrken til COIN-styrken. CIMIC kan altså siges at være et 
vitalt lod på vægtskålen i det asymmetriske operationsmiljø. 
 
2.3. Krav til CIMIC  
 
De fleste teoretikere, som har beskrevet COIN, har fremhævet briternes tilgang til 
oprørsbekæmpelse som den mest succesfulde. Dels fordi de har stor erfaring med fænomenet 
dels fordi de er de eneste, som har opnået bemærkelsesværdig succes i COIN-operationer.30 
Det er derfor nærliggende at se nærmere på de overordnede principper som Briterne bruger 
under COIN-operationer, og på hvordan CIMIC kan kobles til disse overordnede principper.  
 
De nuværende principper for oprørsbekæmpelse, som fortsat anses for at være gældende, har 
rødder tilbage til kolonitiden, hvor briterne bl.a. kæmpede mod oprørsstyrker i Malaya. 
Principperne var (1) minimum brug af magt (2) civil-militært samarbejde for at vinde 
lokalbefolkningens ”Hearts and Minds” og (3) decentralisering af kommando og 
kontrolforhold.31 Alle tre principper synes at kunne relateres til CIMIC, hvor en af de 
vigtigste lærdomme, som tidligere nævnt, er vigtigheden i at få adskilt oprørene fra 
lokalbefolkningen. Hvordan dette kan ske, er dele af nedenstående faktorer et udtryk for, idet 
disse naturligvis ikke er udtømmende, men af forfatteren anses som de mest fremtrædende i 
undersøgelsens teoretiske grundlag for CIMIC på det operative og taktiske niveau. 
 
2.3.1. Forbedring af hverdagen for befolkningen, samarbejde og koordination med civile 
organisationer 
Vejen til at få adskilt oprørerne fra lokalbefolkningen beskrives sammenfattende af mange 
som det, at befolkningen må tilbydes alternativer til sekteriske militser, oprørsbevægelser, 
kriminelle netværk og krigsherrer.32 Disse alternativer skal være både politiske og 
økonomiske. Normalt vil og bør disse alternativer kunne tilbydes af civile organisationer, som 
er dem der må siges at have ekspertisen inden for disse områder. Problemet er bare at sådanne 
civile organisationer ofte udebliver i miljøer hvor der gennemføres et COIN, hvilket kan 
skyldes flere ting. Én årsag er at trusselsniveauet vurderes for højt, således at organisationerne 
enten ikke kommer – eller at de forlader området. En anden årsag er, at organisationerne ikke 
ønsker at blive set i sammenhæng med militæret. Yderligere findes der inden for de civile 
organisationer, strækkende sig fra det strategiske til de taktiske niveau, forskellige interesserer 
og intern konkurrence om hvem, der leverer den nødvendige hjælp, hvilket gør koordination 

                                                 
29 Cloake, John (1985), Templer: Tiger of Malaya, The life of Field Marshal sir Gerald Templer. London: 
Harrap Limited, s. 262. 
30 Cassidy, s. 90-91.   
31 Ibid. 
32 Dalgaard-Nielsen, s.19. 
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og samarbejde svært opnåeligt.33 Dette efterlader militæret med en udfordring, idet nøglen til 
succes jo er at frembringe disse alternativer, som skal lede til en forbedring af hverdagen for 
befolkningen. Det er bl.a. denne rolle som CIMIC påtager sig og skal løse, indtil de civile 
organisationer får fodfæste i området. Derefter ligger rollen for CIMIC i at medvirke til at 
samarbejdet fungerer mellem de civile sfærer og de militære enheder.  
 
2.3.2. Informationsindhentning og informationsspredning 
Det første trin for progression under et COIN er succesfuld indhentning af information, som 
efterfølgende kan omdannes til efterretninger34, hvilket er et væsentligt aktiv for COIN-
styrken. For at få denne påkrævede information kræves kontakt med civilbefolkningen.35 At 
kunne etablere denne form for kontakt er ikke en opgave, som er opført i den konventionelle 
soldats håndbog36, men figurerer som en hovedopgave for Human Intelligence (HUMINT)37 
og CIMIC. For at kontakten med civilbefolkningen kan betragtes som effektiv, kræves det at 
man er i stand til at kommunikere med befolkningen, hvilket igen kræver at man kan tale det 
samme sprog på et relativt højt niveau for at undgå misforståelser. Dette betyder ofte at 
militære eller lokale tolke må anvendes. Disse er en sparsom ressource hos de fleste militære 
styrker. Tolke er en forudsætning for at CIMIC kan udføre sin funktion, hvorfor det ofte er 
CIMIC som tildeles tolkene, og derfor har de øvrige styrker en meget begrænset adgang til 
denne tolke-støtte og har derfor vanskeligt ved at gennemføre en effektiv kommunikation med 
lokalbefolkningen.  
 
En anden vigtig og effektiv aktivitet er at kunne overtale oprørerne til gradvist at overgive sig 
og samtidig bidrage med oplysninger om de oprørere, som endnu ikke har overgivet sig. 
Samtidig er det vigtigt at kunne overbevise lokalbefolkningen om, at regeringen er i stand til 
at løfte de grundlæggende opgaver (adminstrative, økonomiske og sociale) som kræves løst, 
samt ikke mindst at regeringen er i stand til at besejre oprørsbevægelsen. Disse nævnte 
aspekter er en del af kampen om at vinde ”Hearts and Minds” og løses bl.a. gennem 
Psychological Operations (PSYOPS)38 kampagner som igen er en del af Information 
Operations (INFOOPS).39 En af forudsætningerne for at dette kan fungere er sammenhængen 
og synergien mellem PSYOPS og CIMIC-aktiviteter. CIMIC skal her bidrage med 
informationer fra de civile omgivelser, som igen kan danne grundlag for PSYOPS-
kampagner. Efterfølgende er CIMIC medvirkende til at evaluere effekten af sådanne 
PSYOPS-kampagner.40      
                                                 
33 Jakobsen, Peter V., Globalization, Peace Operations and the New Wars of the 1990s, operational challenges 
and lessons learned, i Patman G. Robert (2006), Globalization and conflict, National Security in a “new” 
strategic era, Oxon: Routledge, s. 214. 
34 Information kan først betragtes som en efterretning når denne er behandlet og operationaliseret, AAP-6 (2007), 
NATO Glossary of terns and definitions, s. 2-I-6, http://www.nato.int/docu/stanag/aap006/aap-6-2007.pdf, 
hentet 2007-11-21. 
35 Nagl, s. 92-93. 
36 Rekkedal beskriver i sin bog om oprør og oprørsbekæmpelse at effekten af konventionelle rutinepatruljer er 
omdiskuterede da soldaterne ofte bare ”går en tur”, Rekkedal, s. 268. 
37 HUMINT defineres som: “A category of intelligence derived from information collected and provided by 
human sources”, AAP-6, s. 2-H-4. 
38 PSYOPS definers som: Planned psychological activities designed to influence attitudes and behaviour 
affecting the achievement of political and military objectives, AAP-6, s. 2-P-10. 
39 Nagl, s. 93. INFOOPS defineres som: “Co-ordinated actions undertaken to influence an adversary or potential 
adversary in support of political and military objectives by undermining his will, cohesion and decision-making 
ability, through affecting his information, information based processes and systems while protecting one’s own 
decision-making process”, UK Joint Warfare Publication 3-80, Information Operations. Swindon: The joint 
Doctrine & Concepts Centre, Ministry of Defence, s. 2-1. 
40 UK Interim Joint Warfare Publication (IJWP) 3-90 (2003), Civil Military Co-operation, s. 4A-2. 
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2.3.3. Force Protection 
Udholdenheden hos den styrke som bekæmper oprørerne beskrives også som en vigtig faktor, 
hvor en forudsætning for denne udholdenhed er beskyttelsen af egne styrker (Force 
Protection)41 – hvilket igen hænger godt sammen med beskyttelsen af eget ”center of gravity”. 
Oberst Thomas Hammes fra USMC beskriver den mest effektive Force Protection taktik 
under et COIN, som overvældende patruljering (saturation patrolling), samtidig med personlig 
kontakt til civilbefolkningen.42 Dr. Thomas R. Mockaitis fra Strategic Studies Institute – U.S. 
Army War College peger i sin analyse af Irak-krigen på at overvældene fokus på Force 
Protection i form af køretøjs- og kropsbeskyttelse, samt overlegen ildkraft kan få den 
modsatte virkning. Han mener at en sund balance mellem operative mål og Force Protection 
kan forbedre forholdet til befolkningen. Det er således god kommunikation med og attitude til 
befolkningen som giver den mest effektive Force Protection og ikke antal af fysiske 
beskyttelseslag.43 Kontakten til, og deraf kommunikationen med, civilbefolkningen er netop 
CIMIC raison d’étre.    
  
2.3.4. Sammenfatning 
Det kan således sammenfattende udledes af det teoretiske grundlag, at analysefaktorernes 
hovedgrupper for CIMIC må rettes mod nedenstående punkter. Disse fokuserer dels på 
omgivelserne dels på den militære enhed: 
 
Hovedgrupper inden for omgivelserne er: 
• Forbedring af hverdagen for befolkningen gennem (gen)opbyggelse af administration og 

infrastruktur. 
• Samarbejde og koordination med civile organisationer (forbindelsesvirksomhed). 
Hovedgrupper inden for den militære enhed er: 
• Informationsindhentning og informationsspredning (samlings begreb: Situational 

Awareness). 
• Force Protection. 
 
2.4. De internationale organisationers doktrin og syn på CIMIC 
 
Med baggrund i den forudgående mere teoretiske fastlæggelse af hvad det er der skal opnås 
med CIMIC under COIN-operationer, skal dette afsnit fastlægge, om der er sammenhæng 
med NATO og EU doktrin for CIMIC samt identificere eventuelle yderligere analysefaktorer. 
 
2.4.1. North Atlantic Treaty Organisation (NATO) 
NATO definition på CIMIC er: 
 

The co-ordination and co-operation, in support of the mission, between the NATO Commander and 
civil actors, including national population and local authorities, as well as international, national and 
non-govermental organisations and agencies.44 

                                                 
41 Force Protection defineres som: NATO’s definition af Force Protection er: “All measures and means to 
minimize the vulnerability of person-nel, facilities, equipment and operations to any threat and in all situations, 
to preserve freedom of action and the operational effectiveness of the force”, AAP-6, s. 2-F-6. 
42 Hammes, s. 269. 
43 Mockaitis, Thomas R. (2007), The Iraq War: Learning from the past, adapting to the present and planning for 
the future. Strategi Studies Institute, U.S. Army War College, s. 55-56. 
44 NATO (2003), AJP-9, Civil-Military Co-operation doctrine, http://www.nato.int/ims/docu/AJP-9.pdf, s. 1-1, 
hentet 2007-11-21. 
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NATOs strategiske koncept angiver at interaktion mellem allierede styrker og de civile 
omgivelser (herunder IO og NGO) i operationsområdet, er afgørende for operationernes 
succes. Særligt fremhæves behovet for at koordinere aktiviteter med IO og NGO, og at det er 
CIMIC som støtter den militære chef i dette.45 Målsætningen med CIMIC er at etablere og 
fastholde et samarbejde mellem den militære NATO-chef og civile myndigheder, 
organisationer samt befolkningen inden for det militære operationsområde, således at den 
militære chef kan fuldføre sin opgave. Dette kan inkludere direkte støtte til implementeringen 
af civile planer.  
For at sikre, at ovenstående målsætning kan nås skal CIMIC:46 Gennemføre forbindelses-
virksomhed med civile aktører på et passende niveau, samt deltage i den fælles planlægning, 
på strategisk niveau og på operativt niveau, med passende civile elementer – før, under og 
efter operationen. Ligeledes skal CIMIC samarbejde med øvrige stabselementer, om alle 
aspekter af operationerne. CIMIC skal udarbejde kontinuerlige vurderinger af de civile 
omgivelser, herunder lokalbefolkningens behov. Gennemførelsen af civilt relaterede 
aktiviteter udført af militære enheder skal moniteres, herunder skal der medvirkes til, at 
funktionelle specialister stilles til rådighed for sådanne aktiviteter. Endvidere skal der arbejdes 
hen imod en smidig overdragelse af civilt relaterede ansvarsområder til de rette civile 
myndigheder. Endelig skal chefen rådgives om alle ovenstående punkter.    
 
Disse ovenstående aktiviteter gennemføres målrettet mod tre hovedfunktioner, (1) Civil-
militær forbindelsesvirksomhed, som skal sikre den nødvendige koordination, (2) Støtte til det 
civile samfund, som normalt kun vil finde sted hvis det understøtter den militære mission, 
eller hvis det civile samfund ikke selv kan varetage vitale samfundsmæssige funktioner og (3) 
Støtte til den militære styrke i form af befolknings- og ressourcekontrol, samt information fra 
civile kilder. CIMIC kan derfor siges at skulle fungere som en kampstøttefunktion. 
 
NATO’s principper for gennemførelse af CIMIC er delt i to kategorier, principper som retter 
sig mod den interne militære gennemførelse af operationerne, og principper som retter sig 
udadtil mod samarbejdspartnerne.  
Principperne for den interne militære gennemførelse opdeles i fem områder. Det første 
område er, at den militære chef alene afgør om militære midler kan anvendes til CIMIC-
opgaver, og at dette ikke må kompromittere den militære opgaveløsning. Det andet område 
omhandler enhver chefs ansvar for at iværksætte CIMIC, for at øge den militære effektivitet, 
hvilket igen kobles til det tredje område, nemlig at cheferne generelt skal søge at undgå brug 
af militære midler til civile opgaver, samt at enhver form for civil afhængighed af militære 
ressourcer må undgås. Det fjerde område omhandler prioritering og koncentration af 
ressourcer, idet disse er begrænsede og en tyngde med disse ressourcer vil medvirke til at 
synliggøre den militære styrkes beslutsomhed for at hjælpe befolkningen, og dermed igen 
fremme en positiv opfattelse af den militære styrke hos befolkningen. Som det sidste område 
understreges overholdelsen af Krigens Love som det fundamentale for missionens 
legitimitet.47 
Principperne om at rette de militære aktiviteter udadtil – mod samarbejdspartnerne – opdeles i 
seks områder. Det første område omhandler en nøje opmærksomhed med – og forståelse for – 
kulturelle aspekter såsom lokale skikke og love. CIMIC har her en vigtig rolle i at uddanne 
enhedens øvrige personel. Det andet, tredje og fjerde område hænger nøje sammen, idet fælles 
mål mellem de militære enheder og de civile autoriteter og organisationer skal søges nået for 
                                                 
45 AJP-9, s. 1-1.  
46 AJP-9, s. 1-2, pkt. 103. 
47 AJP-9, s. 2-2, pkt. 202. 
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at forstærke beslutningsprocesser. Der må her etableres en gensidigt accepteret 
ansvarsfordeling. Accepten fra de civile organisationer skal i mulig omfang søges, for at 
motivere og underbygge samarbejde. Det femte område omhandler gennemsigtigheden i 
opgaver og aktiviteter for CIMIC, som en forudsætning for at vinde tillid og tro på 
samarbejdet. Herunder er indhentning, udveksling og spredning af information et vigtigt 
område, hvor CIMIC samarbejder tæt med efterretningssektionen. CIMIC må her være 
opmærksom på muligheden for at miste sin legitimitet og effektivitet overfor eksterne 
samarbejdspartnere (civile/IO/NGO) såfremt CIMIC-ressourcen anvendes som direkte 
indhentnings- eller spredningsorgan, eller som kilde til bevidst misinformation. I forlængelse 
heraf fremhæves som det sidste område, behovet for en effektiv kommunikation som sikrer at 
misforståelser undgås. 48  Med andre ord må det sikres at der tales samme sprog.            
 
2.4.2. European Union (EU) 
EU definition af CIMIC er: 
 

Civil-Military Co-operation (CIMIC) is the co-ordination and co-operation, in support of the mission, 
between military components of EU-led Crisis Management Operations and civil actors (external to 
the EU), including national population and local authorities, as well as international, national and non-
governmental organisations and agencies.49 

 
Sammenholdes EU´s og NATO´s koncepter for CIMIC, er intentioner og principper stort set 
identiske og det er derfor ikke fundet hensigtsmæssig at repetere disse. Forskellen ligger i at 
NATO’s doktrin for CIMIC også omhandler de såkaldte artikel 5 operationer – bedre kendt 
som kollektivt forsvar og hermed beskriver CIMIC indsats i regulær krig. EU´s koncept 
fokuserer alene på Peace Operations, gående fra fredsstøttende til fredspåtvingende 
operationer.    
 
2.4.3. Sammenfatning  
Sammenholdes NATOs og EUs intentioner med det teoretiske grundlag er der, angående 
CIMIC’s rolle under et COIN, stor overensstemmelse mellem disse. CIMIC ses dog ikke 
angivet til at skulle fungere som en kampstøttefunktion i det teoretiske grundlag og 
informationsområdet udvides i NATO´s koncept fra kun at dreje sig om indhentning og 
formidling, til også at omhandle behovet for vurderinger af de civile omgivelser. Endelig 
fremhæves CIMIC’s vigtige rolle i at uddanne det militære personel i den lokale kultur og 
derved medvirke til at den enkelte soldat har forståelse for denne kultur.  
Med baggrund i ovenstående kan der af det doktrinære grundlag udledes to væsentlige 
faktorer, som CIMIC-enhedernes indsats skal bidrage til for at opnå en effektiv civil-militær 
indsats i COIN-operationer: 
 
• Vurderinger af den civile situation. Denne faktor vurderes at være en integreret del af 

informationsindhentning og informationsspredning og kan derfor tilføres dette punkt. 
• Uddannelse af egne styrker i den lokale kultur herunder traditioner, normer og skikke. 
 
For at kunne måle hvorvidt dette er praktisk opnåeligt må kravene til effektmåling udledes og 
faktorerne ”operationaliseres” således, at der inden for den enkelte faktor opstilles et antal 
konkrete kriterier/målepunkter. Dette gennemføres i kapitel 3. 
 
                                                 
48 AJP-9, s. 2-2 og 2-3, pkt. 203. 
49 EU, (2002), Civil-Military Co-operation concept for EU-led Crisis Management operations, ESPD, 7106/02, 
18 March 2002, Brussels, pkt. G. 
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2.5. Det danske CIMIC-koncept 
 
Det danske CIMIC-koncept knytter sig til NATO’s overordnede dokumenter for CIMIC50, og 
er nærmere beskrevet i reglementet HOK-810-025 ”Håndbog i CIMIC” fra 2000. Derudover 
anvendes såkaldte TTP’s som er et sæt taktiske, tekniske procedurer for den praktiske 
gennemførelse af CIMIC-arbejdet. I 2005 udgav Forsvarskommandoen, i relation til den 
danske regerings ”samtænkningsinitiativ”, et supplerende direktiv for CIMIC. Dette 
benævnes FKODIR PL 190-1” i 2005, og skal ses i sammenhæng med ”Håndbog i CIMIC”.51  
 
2.5.1. Doktrin 
Målsætningen med CIMIC er at medvirke til at skabe de bedst mulige betingelser for 
planlægning og gennemførelse af en given militær operation. Målet med samarbejdet er at 
skabe et gunstigt civilt-militært forhold, der giver den militære chef de største moralske, 
materielmæssige og taktiske fordele. På længere sigt er formålet at skabe og opretholde 
forudsætningerne for opnåelse af en varig løsning på konflikten i operationsområdet.52 CIMIC 
anses som en kampstøttefunktion, som skal planlægges og gennemføres i overensstemmelse 
med den militære chefs hensigt.  
 
Den danske definition af CIMIC er:  
 

De midler og foranstaltninger, som støtter forbindelse mellem militære chefer og de nationale 
myndigheder – civile og militære samt civilbefolkningen i et område, hvor militære styrker er eller 
planlægger at blive indsat. Sådanne foranstaltninger omfatter samarbejde med ikke statslige og 
internationale organer, organisationer og myndigheder.53  

 
På baggrund af ”samtænkningsinitiativet” gennemføres såkaldt ”Conserted Planning and 
Action” (CPA) aktiviteter, som er en videreudvikling af CIMIC. Der angives ingen konkret 
definition på dette, men det påpeges at en koordination af den militære indsats og øvrige 
udviklingsindsatser, vil kunne mobilisere ressourcer hurtigere, og at synergieffekter dermed 
vil kunne opnås. Dette vil føre til en hurtigere militær succes, stabilisering af 
operationsmiljøet, og dermed på sigt et velfungerende samfund. Det understreges at 
humanitære- og rekonstruktionsopgaver ikke hører til militærets normale opgaver og 
kompetencer, og derfor normalt skal udføres af civile nødhjælpsorganisationer. Samtidigt 
påpeges det dog at såfremt sikkerhedssituationen hindrer civile aktører i at operere, bør de 
militære styrker støtte og facilitere rekonstruktionsarbejdet.54 Det er dog vigtigt at påpege at 
fokus her ligger på at yde hjælp, som udelukkende omhandler lokalbefolkningens direkte 
behov, og derfor ikke er forbundet med gennemførelsen af den militære opgaveløsning55 som 
det foreskrives i den danske definition af CIMIC. 
CIMIC-virksomheden opdeles i tre hovedområder, som samlet udgør bidraget til 
operationerne. Disse tre hovedområder er (1) Civile-militære forbindelser (Civil-Military 
Liaison) (2) Støtte til det civile samfund (3) Støtte til den militære enhed. 

                                                 
50 MC 411 (NATO CIMIC policy), AJP-01(A) chapter 20, AJP-09 CIMIC doctrine. 
51 I skrivende stund er både CIMIC-håndbogen og direktivet under opdatering og forventes udgivet i 2008, dette 
vil dog ikke have indflydelse på undersøgelsen, da enhederne har anvendt sig af 2000 og 2005 udgaverne ifølge 
HOK sagsbehandler for CIMIC MJ Jørgensen 2007-11-27.  
52 HRN-810-025, Hærens Operative Kommandos Håndbog i Civilt-Militært samarbejde, Hærens 
Reglementsforvaltning, JUL 00, s. 101. 
53 Ibid., s. 104. 
54 Dalgaard-Nielsen, s.23. 
55 Hæren, 1. Brigade (2007), CIMIC, http://forsvaret.dk/1brigade/Cimic/, hentet 2007-24-11.  
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CIMIC-opgaver i artikel 5 operationer herunder fredspåtvingende operationer (Peace 
Enforcement Operations) kan beskrives før, under og efter operationen:56  
 
Før operationen skal CIMIC udarbejde et områdestudie, som dækker den civile sektor og 
dermed gennemføre en identifikation af civile behov, herunder en identifikation af behovet for 
civile varer og tjenesteydelser. Dette skal føre frem til udarbejdelsen af en samlet plan for 
CIMIC. Chef og stab skal rådgives om civile forholds indvirkning på den militære operation 
samt operationens indvirkning på civilbefolkningen og infrastrukturen. Endelig skal CIMIC 
uddanne den militære styrke i civile forhold i operationsområdet, herunder historie, kultur, 
skikke m.m. 
 
Under operationen skal CIMIC etablere og opretholde forbindelse til civile myndigheder, 
civilbefolkningen samt til IO og NGO i operationsområdet. Herunder skal CIMIC foretage 
rådgivning om igangværende militære operationer. Videre skal CIMIC identificere forhold 
som kan bringe de militære mål i fare, samt informere om civile anlæg og 
befolkningskoncentrationer, som kan have indflydelse på operationerne. Der skal udarbejdes 
forslag til CIMIC-aktiviteter indtil civile myndigheder igen kan påtage sig ansvaret for 
civilbefolkningen og infrastrukturen. I sammenhæng hermed skal CIMIC forberede 
modtagelse og integration af civil nødhjælp og civile humanitære organisationer. Endelig skal 
CIMIC monitere og vurdere operationernes effekt på civilbefolkningen, herunder løbende 
fremskaffe oplysninger om det omgivende civile samfunds opfattelse af de militære styrker. 
 
Efter operationen skal CIMIC opretholde kontakt til lokale myndigheder, IO og NGO samt 
føre kontrol med og yde hjælp til den civile befolkning. Herunder skal CIMIC medvirke til at 
flygtninge og internt fordrevne vender tilbage. CIMIC skal endvidere løbende udarbejde 
forslag til militære hjælpearbejder og projekter, til støtte for genopbygning af samfundet, i det 
omfang det ligger inden for den militære enheds opgaveløsning. Endelig skal CIMIC 
indsamle, bearbejde og videreformidle oplysninger til egen organisation og civile 
myndigheder. 
 
2.5.2. Organisation 
CIMIC-strukturen baseres på en hierarkisk opbygget stabsstruktur og strækker sig fra 
stabselementer på det operative kommandoniveau (svarende til Component Command 
niveau) til et stabselement på bataljonsniveauet. Stabselementet kan enten være adskilt fra 
eller integreret i situations- og/eller plancentret. Danmark opstiller et CIMIC-kompagni, som 
består af et førings- og administrationselement samt tre CIMIC-delinger, hvoraf maksimalt én 
deling ad gangen forventes at være udsendt i internationale missioner. Dette med henblik på 
at kunne rotere personellet og kontinuerligt opretholde en deling i et missionsområde. 
Kompagniet består af 95 hvoraf 50 er funktionelle specialister. Disse specialister skal kunne 
støtte inden for følgende områder: Civil administration, civil infrastruktur, humanitær hjælp, 
økonomi og handel samt kulturelle emner. Hensigten er, at disse specialister skal udgøre en 
pulje, som situationsbestemt kan tildeles CIMIC-kompagniet eller CIMIC-delingerne.57  
 
For at civile aktører (IO, NGO, lokale myndigheder m.fl.) kan udveksle information med den 
militære styrke kan der oprettes stationære eller mobile CIMIC-centre, med en fleksibel 
bemanding. Det primære formål hermed er at etablere en møde- og koordinationslokalitet for 
politiske, militære, civile og humanitære organisationer i operationsområdet, herunder det at 
                                                 
56 HRN-810-025, s. 312. 
57 HRN-810-025, s. C-2-C-3. 
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kunne gennemføre koordination og informationsudveksling, således der kan opnås enighed 
om koordinerede indsatser.58 Ledelsesstrukturen er baseret på, at alt CIMIC-personel og alle 
CIMIC-enheder er underlagt den militære chef som har områdeansvaret.  
 
2.5.3. Teknologi 
CIMIC enhedernes behov for teknologiske hjælpemidler er primært baseret på evnerne til 
kommunikation og transport. Derfor råder enhederne over standard radiokommunikations-
udstyr til kommunikation med militære enheder, samt, i muligt omfang, mobiltelefon og 
internet til kontakt med de civile aktører. Enhederne baserer sig på transport i upansrede 
hjulkøretøjer. Hvis trusselsniveauet kræver transport i pansrede køretøjer må dette ske 
gennem støtte fra deciderede kampenheder.59  
 
2.6. Delkonklusion 
 
Sammenholdes det danske CIMIC-koncept med de udledte analysefaktorer ses det, at 
konceptet indeholder et bredt spekter af retningslinier, som gør det muligt at agere inden for 
alle analysefaktorer. Dermed findes den doktrinære forudsætning også for at kunne analysere 
på graden af den efterfølgende kriteriebeskrevne effekt.  
 
Samtidigt kan det ses, at der findes en sammenhæng mellem de doktrinære målsætninger for 
konceptet og de opgaver som CIMIC-enhederne skal løse. Dette kan forklares ved, at hvis 
samarbejdet og koordinationen fungerer med de civile aktører og hverdagen forbedres for 
lokalbefolkningen, vil den nødvendige og afgørende tillid, tiltro og loyalitet mellem den 
militære styrke og civilbefolkningen kunne opnås. Herved har CIMIC, i relation til 
målsætningerne, etableret og vedligeholdt positive relationer mellem de militære styrker og 
civile myndigheder samt lokalbefolkningen. Ved at bidrage til Situational Awareness og 
Force Protection opnås indsigt i de civile omgivelser, den militære styrkes ageren kan 
tilpasses og risikoen for tab af soldaternes liv minimeres. Herved har CIMIC, i relation til 
målsætningerne, medvirket til at give den militære chef moralske og taktiske fordele. 
 
Hvad der skal opnås med CIMIC under COIN-operationer kan ved en gennemgang af de 
beskrevne målsætninger for CIMIC sammenfattes til, at CIMIC skal fungere som den 
militære chefs værktøj og rådgivningsorgan for tillidsskabende foranstaltninger, gennem det 
at agere som et ”interface” mellem den militære enhed og civile myndigheder, organisationer 
samt lokalbefolkningen. Med andre ord skal CIMIC fungere som en ”Force Multiplier”.  
 
Ovennævnte bør opnås gennem en indsats inden for de fem identificerede analysefaktorer. 
CIMIC må, for at opnå effekt under COIN, virke gennem det at forbedre hverdagen for 
befolkningen, samarbejde og koordinere med civile organisationer (forbindelsesvirksomhed), 
gennemføre informationsindhentning, informationsspredning og vurdering (Situational 
Awareness), målrette sin indsats mod Force Protection, og endeligt må CIMIC gennemføre 
uddannelse af egne styrker i den lokale kultur – herunder historie, traditioner, normer og 
skikke. 

                                                 
58 HRN-810-025, tillæg C. 
59 Baseret på materiel til CIMIC center i HRN-810-025 Håndbog i Civilt-Militært samarbejde. 
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3. Hvordan kan effekten af CIMIC måles under COIN-operationer? 
 
Formålet med dette kapitel er at definere et effektmålingsværktøj, hvormed man kan måle 
effekten af CIMIC under COIN-operationer. Dette gøres for at kunne gennemføre den senere 
analyse af effekten af dansk CIMIC i Irak. Effektmålingsværktøjet udvikles ved, at den 
enkelte analysefaktor operationaliseres således, at denne udtrykkes i en forventet effekt. Dette 
videreføres gennem udvikling og fastsættelse af nogle målepunkter for hvordan man kan 
fastslå, om der har været en effekt eller ej – indenfor den enkelte analysefaktor. 
Målepunkterne bliver således effektmålingsværktøjet. 
 
3.1. Sammenhængen mellem målsætninger, opgaver og effektmåling 
 
For at opnå en operations sluttilstand (End-state) defineres et antal målsætninger som den 
militære styrke skal nå for sammenlagt at nå frem til sluttilstanden. Målsætningerne udmønter 
sig i et antal konkrete opgaver til de militære enheder. Disse opgaver skal løses for at 
operationen som helhed kan lykkes. Effektmåling anvendes i denne sammenhæng for at 
kunne sammenholde de definerede målsætninger med graden af succes i løsningen af de 
opgaver, hvis løsning fører frem til opnåelse af målsætningerne (se fig.). Effektmåling skal 
gøre det muligt kontinuerligt at vurdere om den militære indsats – udtrykt gennem løsningen 
af de stillede opgaver – har den nødvendige grad af succes, og dermed fører mod opnåelse af 
målsætningerne for operationen. De militære stabe identificerer således opgaver som, når de 
er udført af dispositionsenhederne, påvirker nøgleområder for operationen. Hermed sker der 
nogle ændringer i forhold til den tidligere situation og den ønskede effekt opnås.60 Flere 
kendte planlægningsværktøjer, til brug under planlægning af operationer, beskriver denne 
form for effektmåling. Eksempelvis angiver GOP dette som criteria for succes og Measures 
of effectiveness (MOE).61       

 
 

                                                 
60 U.S. Army Field Manual (FM) 3-05.40 (2006), Civil Affairs Operations. Washington, DC: HQ Army, s. 4-7. 
61 Eksempelvis i NATOs Guidelinies for Operational Planning (GOP), Final Revision 1, June 2005, s. 3-11. 
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3.2. Effektmåling af dansk CIMIC-indsats 
 
Har Danmark så et effektmålingsværktøj til at måle effekten af for eksempel CIMIC? Ifølge 
sagsbehandleren for CIMIC ved Hærens Operative Kommando i Danmark, samt chefen for de 
nordiske CIMIC-kurser, har Danmark ikke udviklet og anvendt MOE for CIMIC.62 Dette 
bekræftes af Anja Dalgaard-Nielsen´s observationer under hendes feltstudier i Irak. Hun 
konstaterer, at der ikke findes et system, som moniterer og analyserer påvirkningen af det 
gennemførte CIMIC. Der savnes, som eksempel, oplysninger om hvilken påvirkning 
genopbygningsprojekterne har på sikkerhedssituationen, samt hvilken påvirkning projekterne 
har på lokalbefolkningens opfattelse af den lokale administration, henholdsvis de 
internationale styrker.63 Det fremgår dog af den månedlige rapportering fra det danske 
styrkebidrag i Irak (hold 7) og i DANIDA’s Desk review of Civil-Military Activities in Iraq, at 
man for at kunne fokusere indsatsen har anvendt begreberne ”Consent Winning”, ”Force 
Protection” og ”Freedom of Movement” for at kunne målrette og beskrive de områder, hvor 
man ønskede en effekt af CIMIC-tiltagene.64 Disse har dog mere fungeret som 
samlingsbegreb end egentlige MOEs. En egentlig nedbrydning til målbare kriterier af disse tre 
begreber har ikke fundet sted, hvilket bekræftes af forfatterens kontakt til chefer for den 
danske CIMIC-sektion i Irak. 
 
Ideelt set kan det siges, at de deployerede enheder bør guides af en strategisk (langsigtet) 
plan, som strækker sig over flere enhedsrotationer, hvor tiden mellem rotationerne normalt er 
på 6 måneder. Denne plan skal definere operative målsætninger og samtidigt definere nogle 
håndgribelige indikatorer for effektmåling. De danske enheder i Irak har imidlertid ikke haft 
dette grundlag. Dette har medført at den enkelte chef for CIMIC-elementet/enheden har haft 
mulighed for selv at skabe rammerne for opgaveløsningen. Derved har sektorfokus, prioriteter 
og de operationelle succeskriterier kunnet skifte hver 6. måned. Dette har i modsat fald også 
kunnet kompromittere samordning og overordnet retning for dansk CIMIC i Irak. Et eksempel 
på denne forskel i opstilling af kriterier for succes er, at nogle chefer definerede succes som 
antallet af gennemførte projekter, mens andre definerede succes som antallet af 
sikkerhedseskorter, gennemført for genopbygningsenheder med relation til det danske 
udenrigsministerium.65  
 
Med ovenstående baggrund findes der altså et behov for at udvikle nogle relativt målbare 
effektmålingskriterier til de fem identificerede analysefaktorer. Dette søges gjort i punkt 3.5. 
 
3.3. Teoretisk grundlag for udvikling af effektmålingskriterier 
 
Typer af effektmåling 
En effekt kan beskrives som den fysiske eller adfærdsmæssige tilstand, som indtræffer ved en 
given påvirkning. Effektmåling kan generelt opdeles i Measures of performance (MOP) og 
MOE. MOP anvendes til at vurdere den processuelle gennemførelse. Med andre ord; gør vi 
tingene på den rigtige måde?66 Dette vil kunne anvendes til at se om indsatserne er 
gennemført i henhold til CIMIC-koncepterne. MOE anvendes til at vurdere om man har 

                                                 
62 Oplyst ved telefonsamtale mellem forfatteren og MJ Jørgensen, HOK samt MJ Jakobsen, HLS, 2007-11-21. 
63 Dalgaard-Nielsen, s. 31. 
64 DANBN/DANCON Irak hold 7, Månedsrapport for perioden 16 FEB – 15 APR 2006, 2006-10-10, s. 17 og 
DANIDA, Desk Review of Civil-Military Activities in Iraq, July 2006, Kongens Lyngby: Cowi, s. 3. 
65 Dalgaard-Nielsen, s. 27. 
66 U.S. Army FM 3-05.40, Civil Affairs Operations, s. 4-7. 
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opnået den tilstand, som var udtrykt i målsætningen, dvs. om man har været effektiv i sin 
opgaveløsning ved at nå de definerede målsætninger. 67 Det er denne form for effektmåling, 
som er i fokus ved den efterfølgende analyse af dansk CIMIC i Irak.  
MOE anvendes til at måle langsigtede effekter – altså effekten i forhold til overordnede 
målsætninger – i modsætning til kortsigtede målsætninger på enkeltoperationer under den 
overordnede operation. De fungerer altså som et middel i evalueringsprocesser rettet mod den 
overordnede mission. Endvidere angiver noget doktrinært stof, eksempelvis det britiske, at 
Normality Indicators (NI), som et tredje aspekt, kan anvendes til at måle trends og 
progression i relation til reetableringen af samfundet for at forbedre levestandarden og dermed 
blive et middel til at kunne vurdere, i hvilket omfang civilbefolkningen kan klare sig uden 
militær støtte.68 
 
3.4. Krav til effektmåling 
 
Kravene til opstilling af disse måleværktøjer – kriterier for effektmåling – er, at de skal være 
specifikke, målbare, resultatorienterede og afgrænsede i tid, idet der til tider kan være forhold 
som gør at tiden ikke understøtter målingen. Endelig må de være objektive og 
sammenlignelige fra situation til situation.69  
 
Inden for hvert opstillet målepunkt ses der i denne undersøgelse at kunne være tre former for 
udfald, (1) Der var ingen effekt at spore (ingen hold), (2) Der kunne spores en moderat effekt 
(enkelte eller få hold), (3) Der kunne spores en høj effekt (størstedelen af hold eller alle hold). 
Det kan således siges at desto større sporbarhed der konstateres, desto større grad af 
målopfyldelse er der tale om.   
 
3.5. Udvikling og konkretisering af målepunkter 
 
For at kunne opstille et antal målbare kriterier for hvorvidt der har kunnet opnås en effekt 
inden for de fem identificerede faktorer, er det fundet nødvendigt at nedbryde de enkelte 
faktorer i forventet effekt, og målepunkter. Herved opnås at effektmålingen bliver specifik, 
målbar, og resultatorienteret. 
 
Forventet effekt/kriterie(r) må opstilles for at konkretisere hvilket resultat, som ønskes opnået 
ved den pågældende påvirkning. 
 
Målepunkter er et værktøj til beskrivelse af den eller de hændelser, som kan afgøre om den 
ønskede tilstand er opnået og derved give et målbart grundlag for en vurdering af, i hvilken 
grad en indsats kan siges at have været effektiv. De identificerede kriterier er ikke 
nødvendigvis udtømmende, men blandt de væsentligste inden for de enkelte analyseområder. 
 
3.5.1. Forbedring af hverdagen for befolkningen 
For at forbedre hverdagen for befolkning i konfliktramte områder må sikkerhedssituationen 
forbedres og levestandarden øges. Hermed burde en øget tillid til de militære styrker kunne 
opnås og troen på oprørsstyrkerne minimeres. Sikkerhedssituationen kan primært siges at 

                                                 
67 NATO´s Guidelinies for Operational Planning (GOP), Final Revision 1, June 2005. Belgium: Supreme 
Headquarters Allied Power Europe, s. 3-11. 
68 UK Interim Joint Warfare Publication (IJWP) 3-90 (2003), Civil Military Co-operation. Swindon: The joint 
Doctrine & Concepts Centre, Ministry of Defence, s. 4-12 – 4-13.  
69 Ibid., s. 4-13. 
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blive forbedret gennem det at volden minimeres. En opgave som direkte udmønter sig i 
udførelsen af politimæssige opgaver såsom patruljering, anholdelser m.m. Denne opgave 
udføres, under operationer som COIN, normalt af kampenheder og lokale politistyrker. 
CIMIC kan derfor ikke tilskrives en direkte indflydelse på sikkerhed for lokalbefolkningen. 
Derimod kan CIMIC tilskrives sikkerhed i forhold til den militære styrke (Force Protection), 
hvis CIMIC-indsatsen vinder lokalbefolkningens ”Hearts and Minds”. Man kan dermed sige 
at CIMIC, ved at skabe sikkerhed for kampenhederne, skaber forudsætninger for, at disse kan 
skabe sikkerhed for lokalbefolkningen og dermed er CIMIC implicit med til at skabe 
sikkerhed for lokalbefolkningen. For at levestandarden kan øges, er der ofte tale om 
forbedring af faciliteter som bidrager til opfyldelsen af lokalbefolkningens basale behov, 
såsom adgang til vand, elektricitet, sanitære installationer, helbreds- og sundhedsinstitutioner 
samt muligheden for at dyrke afgrøder.70 Endvidere er muligheden for beskæftigelse, i form 
af skolegang og/eller job, et vigtigt element for at tilbyde et alternativ til oprørsbevægelserne, 
men i høj grad også for at lokalbefolkningen på sigt, selv kan tage ansvar for den såkaldte 
”Nation Building”. Det må naturligvis anføres, at mislykkede projekter eller projekter som 
ikke er balanceret mellem de stridende parter kan have en negativ virkning. Den forventede 
effekt og kriterierne for effektmålingen, i relation til forbedring af hverdagen for 
befolkningen, kan således angives til følgende:  
 
Forventet effekt: Øget levestandard for lokalbefolkningen. 

(Øget) tillid til den militære styrke. 
 

Målepunkter:71  
 

Kvantitative 
• Adgangen øges til fungerende vandforsyning og elektricitet. 
• Sanitære forhold forbedres og der er øget adgang til helbreds- og 

sundhedsinstitutioner såsom hospitaler og klinikker. 
• Skolevæsenets antal af undervisningsfaciliteter og standarden 

heraf øges. 
• Øgede jobmuligheder, herunder mulighed for at de lokale kan 

dyrke landbrug.  
 
Kvalitative 
• Befolkningen tager aktiv del i arbejdet, initieret af de militære 

enheder og benytter de oprettede faciliteter. 
• Nedgang i antallet af vejsidebomber (Improvised Explosive 

Devise – IED) og øvrige angreb.  
• Nedgang i antallet af demonstrationer og chikanerier. (Et øget 

antal af demonstrationer for at få den militære styrke til at gøre 
mere kan naturligvis også ses som en tillidserklæring). 

 
3.5.2. Samarbejde og koordination med civile organisationer (forbindelsesvirksomhed). 
For at få etableret en kontakt til de lokale legitime beslutningstagere må CIMIC søge kontakt 
til såvel formelle som uformelle ledere, med henblik på at etablere et netværk. De traditionelle 
ledere repræsenterer ofte det mest moderate og stabiliserende element i samfundet. Den 

                                                 
70 NATO Allied Command Operation Manual 86-1-1, CIMIC Tactics, Techniques, and Procedures, s. 2-2. 
71 Målepunkterne er baseret på NATO Allied Command Operation Manual 86-1-1, CIMIC Tactics, Techniques, 
and Procedures, s. 2-2 samt eksempler på “progress indicators”, U.S. Army (2007), Counterinsurgency 
handbook. New York: Department of Defence, Skyhorse Publishing, Inc, s. 5-28.  
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militære styrke kan bidrage til at styrke disse ledere ved at kanalisere humanitær hjælp og 
genopbygningsprojekter fra såvel IO, NGO og lokale organisationer i retning af disse ledere.72 
Samtidig ses der en vigtig rolle i at koordinere indsatserne mellem alle de i operationsområdet 
værende elementer, således at IO, NGO, de lokale ledere og den militære styrke arbejder i 
samme retning. Den forventede effekt og kriterierne for målingen af effekten angives i denne 
forbindelse som følgende:  
 
Forventet effekt: Civile organisationer (fastholdes) i ansvarsområdet (og) bidrager til 

løsning af identificerede problemområder. 
Etablering af netværk til lokale ledere. 
 

Målepunkter:73  
 

• Civile organisationer og ledere påtager sig medansvar for 
opgaveløsningen. 

• Oprettelse af fælles mødefora. 
• Indgåelse af samarbejdsaftaler. 
• Undgåelse af dublering. 

 
3.5.3. Situational Awareness 
 
Informationsindhentning 
I operationer, hvori civilbefolkningen er en aktør, er det forud for operationens gennemførelse 
vitalt at få afdækket forhold om den civile sektor. Dette gøres, som tidligere nævnt, 
indledningsvis ved udarbejdelsen af et områdestudie, som bidrager til at frembringe 
oplysninger om forhold, som kan understøtte, men også hindre den militære operation. For at 
den militære chef og dennes stab kan træffe rationelle beslutninger kræves et solidt 
efterretningsbillede. Det er i denne forbindelse CIMIC´s opgave at identificere civile forhold, 
som kan bringe de militære mål i fare samt informere om civile anlæg og 
befolkningskoncentrationer, som kan have indflydelse på operationerne. Når operationerne, 
som de gør i COIN, afhænger af befolkningens støtte, er det vitalt at monitere og informere 
om de militære operationers effekt på civilbefolkningen – og vice versa. CIMIC skal derfor 
løbende fremskaffe oplysninger om lokalbefolkningens opfattelse og reaktioner på 
operationerne. En styrke ved CIMIC i relation til indhentning af informationer er at enheden, 
for at løse sine opgaver, dagligt bevæger sig i de lokale miljø og derfor kan etablere et såkaldt 
”normalbillede” og derved også erkende eventuelle afvigelser fra dette. Den forventede effekt 
og kriterierne for målingen af effekten for informationsindhentning angives til følgende:  
 
Forventet effekt: Den militære styrke opnår et øget kendskab til det civile samfund, 

herunder ”normalbilledet” i samfundet.   
 

Målepunkter:74  
 
 

• CIMIC erkendte eller modtog oplysninger om afvigelser i 
”normalbilledet”. 

• CIMIC bidrog med opdateret information om forventede 
aktiviteter i lokalområdet, informationer som medvirkede til 
planlægningen af patruljering og operationer.  

 

                                                 
72 HRN 810-025, s. 509-513. 
73 Målepunkterne er baseret på HRN 810-025, s. 519-525. 
74 Målepunkterne er baseret på HRN 810-025, s. 209-210. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN                       2008-03-31                     FHS Beteckning: 1444/7:1 
Major Henrik Lysholm Nielsen                                   

 23

Informationsspredning 
Spredning af information kan være rettet både internt og eksternt i forhold til den militære 
enhed. Den interne spredning anses som behandlet under det forrige punkt, som en del af 
overleveringen af den indhentede information. Den eksterne informationsspredning tjener 
flere formål.  For det første mødes forskellige kulturer ofte, når den vestlige verdens militære 
styrker sættes ind i operationsområder som f.eks. i Mellemøsten. Herved opstår behovet for at 
kunne ”oversætte” og overbevise lokalbefolkningen om den militære enheds intentioner, 
således at disse ikke bliver misforstået. For det andet er et vigtigt middel i militære 
operationer, evnen til at påvirke sindet og viljen hos de afgørende aktører i en konflikt. Dette 
sker i dag under fællesbegrebet INFOOPS.  
 
En del af INFOOPS formål under konflikter er at overbevise aktører, som ikke har valgt side, 
(eksempelvis lokalbefolkningen) om fordelene ved ens handlinger (Courses of Actions), og 
forhindre aktørerne i at støtte handlinger, som understøtter konflikten (eksempelvis 
oprørerne). For at opnå formålet med INFOOPS – at påvirke modstanderens vilje – 
gennemføres et antal aktiviteter, hvor hovedaktiviteten af disse, for at påvirke aktørers vilje, 
er ”Influence Activity”.75 Influence Activity er aktiviteter som anvendes til at anspore, 
overtale, overbevise, motivere, afskrække, eller tvinge en målgruppe til at følge ens 
handlinger samt bekræfte dem, som allerede følger disse handlinger. Midlet til at gennemføre 
disse aktiviteter angives til at være PSYOPS, vildledning og elektronisk krigsførelse. CIMIC 
anses her for et vitalt link, idet CIMIC´s kontakt til de civile aktører giver en værdifuld 
mulighed for at forstærke de informationer, som udsendes og søges spredt, samt muligheden 
for at vurdere hvorledes budskabet blev opfattet hos modtageren, og hvilken virkning det 
havde. Samtidig anses det at rettidige og afpassede ”Hearts and Minds” aktiviteter kan tilføre 
en høj grad af troværdighed i en meddelelse. Her er det dog, som tidligere nævnt, vigtigt at 
CIMIC ikke bliver opfattet som midlet til at udnytte de civile aktører, hvorfor bidrag til 
vildledning og elektronisk krigsførelse ikke bør relateres til CIMIC.76 Den forventede effekt 
og kriterierne for målingen af effekten angives for informationsspredning til følgende:  
 
Forventet effekt: Lokalbefolkningen blev oplyst om intentionen med de militære 

handlinger, hvorved misforståelser blev undgået.  
PSYOPS kampagner kunne baseres på CIMIC aktiviteter. 
 

Målepunkter:77  
 

• Budskaberne nåede frem til lokalbefolkningen, og denne 
understøttede eller forholdt sig passivt til operationerne. 

• CIMIC aktiviteter (eksempelvis projektvirksomhed) kunne 
anvendes som påvirkningsmiddel. 

 

                                                 
75 UK Joint Warfare Publication 3-80, s. 2-3.  
76 UK Joint Warfare Publication 3-80, s. 2-3 – 2-5. 
77 Målepunkterne er baseret på UK Joint Warfare Publication 3-80, s. 2-5. 
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Vurderinger 
De vurderinger, som CIMIC foretager, er tæt knyttet til ”forbedring af hverdagen for 
lokalbefolkningen” samt ”Situational Awareness”. Vurderingerne skal medvirke til at 
identificere indsatsområder, samt vurdere hvorledes operationerne og den militære 
tilstedeværelse som helhed påvirker det civile samfund. For at kunne foretage denne type 
vurderinger må observationer målrettes civilbefolkningens behov og adfærd. CIMIC skal 
derfor løbende vurdere lokalbefolkningens opfattelse af og reaktioner på operationer og den 
humanitære indsats. Den forventede effekt og kriterierne for målingen af effekten angives til 
følgende:  
 
Forventet effekt: Iværksættelse af indsatser for at kunne imødekomme lokal-

befolkningens behov.  
Øget kendskab til operationers og den humanitære indsats 
(på)virkning i det civile samfund. 
 

Målepunkter:78  
 

• Erkendelse af lokalbefolkningens behov som kan understøtte den 
militære operation. 

• Erkendelse af adfærdsændringer i relation til operationernes 
formål. 

 
3.5.4. Uddannelse i lokal kultur  
Den militære styrkes forståelse for operationsområdets kultur, demografi, historie m.m., 
herunder uddannelse af styrkens personel i disse forhold, anses for afgørende for at undgå 
misforståelser, idet sådanne misforståelser kan medføre mangel på tillid og forståelse mellem 
den militære styrke og lokalbefolkningen. Major Carlos Vallejo, USMC bekræfter dette, idet 
han baseret på ”lessons learned” fra Irak beskriver, at militære ledere som savner 
kulturforståelse kan være ødelæggende for missionen, samt til fare for enhedens personel.79 
Den forventede effekt og kriterierne for målingen af effekten angives her til følgende:  
 
Forventet effekt: Den lokale kultur og de lokale skikke var kendt ved den militære 

styrke. 
Den lokale kultur og de lokale skikke blev respekteret.  
 

Målepunkter:80  
 

• Forud for udsendelsen var den enkelte soldat uddannet i lokale 
forhold og kulturforståelse. 

• CIMIC orienterede om aktuelle situationer som forhindrede 
overtrædelse af lokale skikke og traditioner (eksempelvis 
Ramadan)  

• Der har ikke kunne identificeres overtrædelser, som har ført til et 
forringet forhold til lokalbefolkningen. 

 
 

                                                 
78 Målepunkterne er baseret på NATO Allied Command Operation Manual 86-1-1, CIMIC Tactics, Techniques, 
and Procedures, s. 2-1 samt HRN 810-025, s. 212, 312. 
79 Vallejo, Carlos, Civil-Military Relations, Small Wars Journal, volume 6, October 2006, 
http://smallwarsjournal.com/documents/swjmag/v6/vallejo.pdf, s.1, hentet 2007-11-28. 
80 Målepunkterne er baseret på HRN 810-025, s. 407. 
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3.5.5. Force Protection  
Det amerikanske Forsvarsministerium beskriver i sin rapport om Force Protection, at de ikke 
har villet definere begrebet, men beskriver at beskyttelse af styrken er afhængig af 
information, et offensivt ”mindset”, etablering af troværdighed i lokalområdet, at vinde 
befolkningens tillid samt defensive foranstaltninger.81 CIMIC (Civil Affairs) fremhæves som 
en vigtig bidragsyder til Force Protection, gennem blandt andet informationsindhentning.82 
Grundlæggende kan det siges, at alt som CIMIC foretager sig har et element af bidrag til 
Force Protection i sig. Det være sig gennemførelse af projekter, informationsindhentning- og 
spredning samt vurderinger og uddannelse af personellet. Det er tidligere udledt, at 
hjemmeopinionens opbakning til gennemførelse af COIN-operationer er vital for succes, og at 
denne i høj grad afhænger af antallet egne omkomne soldater. Det kan derfor siges, at hvis 
CIMIC skal vises sig effektiv i relation til Force Protection må indsatsen skulle målrettes mod 
aktiviteter som kan minimere voldelige sammenstød, demonstrationer og begrænsede 
observationsvilkår, som samlet set udsætter den enkelte soldat for fare. Dette kan eksempelvis 
ske ved at reducere eller kompensere udførte operationers såkaldte ”Collateral Damage” 
gennem udbedring af skaderne umiddelbart efter de har indtruffet.83 Force Protection kan 
endvidere opnås ved at de indflydelsesrige lokale ledere stilles noget i udsigt, som disse har 
brug for (eksempelvis projekter), hvis disse ledere så til gengæld gør en indsats for at dæmpe 
demonstrationer og anden aggressiv adfærd rettet mod de militære styrker.  
 
Den forventede effekt og kriterierne for målingen af effekten angives til følgende:  
 
Forventet effekt: Forbedring af beskyttelsen for den enkelte soldat.  

Øget bevægelsesfrihed (Freedom of Movement). 
 

Målepunkter:84  
 

• CIMIC bidrog til deeskalering og forebyggelse af konflikt-
situationer gennem informationsspredning og forhandlinger med 
aktørerne – såkaldt ”defusing”. 

• CIMIC aktiviteter medvirkede til fjernelse af mobilitets-
hæmmende faktorer for kampenhederne, samt understøttede 
mobilitetsfremmende faktorer. 

 
En anden måde at måle effekten af CIMIC´s bidrag til Force Protection kunne være ved at se 
på antal døde og sårede. Der er dog mange faktorer ved en sådan måling, som gør at det 
findes svært at udskille CIMIC´s del heraf. Herunder kan nævnes effektiviteten af 
beskyttelseslagene i den personlige og køretøjsmæssige beskyttelse.  
 
 

                                                 
81 U.S. Department of Defence (2006), Force Protection in Urban and Unconventional Environments. 
Washington, D.C: Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics, s. iii, 
http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/2006-03-Force_Protection_Final.pdf, hentet 2008-01-14. 
82 Ibid., s. viii. 
83 NATO definition på “Collateral Damage” er: “Inadvertent casualties and destruction in civilian areas caused 
by military actions”, AAP-6, s. 2-C-7. 
84 Målepunkterne er baseret på UK Joint Warfare Publication 3-80, s. 3-5.  
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3.6. Delkonklusion 
 
I dette kapitel var hensigten at undersøge, hvordan effekten af CIMIC kan måles i COIN-
operationer – altså at skabe et måleredskab til brug under den senere analyse. Dette er i 
kapitlet gjort gennem opstilling af forventede effekter indenfor den enkelte analysefaktor. 
Efterfølgende er der udviklet et sæt målepunkter til at belyse, i hvilket omfang den enkelte 
effekt kan siges at have manifesteret sig inden for de enkelte analysefaktorer. Dette kan 
sammenfattes således: 
 
Vedrørende forbedring af hverdagen for befolkningen (3.5.1) ses effekten at manifestere sig 
gennem en øget levestandard for civilbefolkningen, hvilket igen skaber øget tillid til den 
militære styrkes tilstedeværelse.  
 
Inden for samarbejde og koordination med civile organisationer – forbindelsesvirksomhed 
(3.5.2) ses effekten ved, at de civile organisationer fastholdes i ansvarsområdet og bidrager til 
løsning af identificerede problemområder, samt at der etableres et funktionelt netværk til de 
lokale ledere.  
 
Effekten af CIMIC for at underbygge såkaldt Situational Awareness (3.5.3) ses ved, at den 
militære styrke får et øget kendskab til det civile samfund og normalbilledet i dette samfund, 
samt det at lokalbefolkningen oplyses om intentionen med de militære operationer – hvorved 
misforståelser undgås. Dertil kommer, at CIMIC´s aktiviteter kan underbygge PSYOPS 
kampagner. Et sidste element for at kunne vurdere CIMIC´s effekt i relation til Situational 
Awareness, er hvorvidt de foretagne vurderinger af CIMIC har ført til iværksættelse af 
indsatser for at kunne imødekomme lokalbefolkningens behov, samt øget kendskabet til de 
enkelte operationers og den humanitære indsats (på)virkning i det civile samfund.  
 
Indenfor området uddannelse i lokal kultur (3.5.4) udtrykkes effekten ved, at den lokale kultur 
og de lokale skikke er kendt og respekteret af den militære styrke.  
 
Afslutningsvis kan det siges, at der inden for Force Protection (3.5.5) har kunnet opnås en 
effekt såfremt der kunne spores en forbedring af beskyttelsen, samt en øget bevægelsesfrihed 
for den enkelte soldat. 
 
Vurderingen af hvorvidt CIMIC´s aktiviteter kan siges at have været medvirkende for den 
opnåede effekt, og dermed som koncept har haft den ønskede effekt, kan herefter med 
baggrund i dette kapitel fastlægges gennem de identificerede målepunkter, som er knyttet til 
hver af de forventede effekter.  
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4. Analyse af Danmarks gennemførelse af CIMIC i Irak 
 
Hensigten med dette kapitel er at analysere, hvilken effekt CIMIC har haft i relation til den 
danske bataljons (DANBN) indsats i Irak. Kapitlet indledes med en kort præsentation af de 
rammer som DANBN har været indsat under, samt de overordnede operative målsætninger 
som DANBN opstillede for at nå til det fastsatte ”End-state”. De fem analysefaktorer holdes 
herefter enkeltvis op mod den faktiske situation – og udviklingen heri – i DANBN´s 
operationsområde. Ved at analysere udviklingsforløb og hændelser, ved brug af opstillede 
målepunkter, undersøges hvorvidt CIMIC har haft den ønskede effekt, og dermed understøttet 
opnåelsen af de overordnede operative målsætninger. På baggrund af dette kapitel er 
undersøgelsen bilagt en skematisk oversigt over udfaldene af den målte CIMIC effekt.      
 
4.1. DANBN opgave, målsætninger og ansvarsområde 
 
Indledningsvis skal det fastlægges, at den danske CIMIC indsats i Irak blev gennemført på det 
doktrinære grundlag fra 2000, med et supplement fra 2005 som beskrevet i kapitel 2.  
I løbet af DANBN indsættelse i Irak har opgaver og målsætninger ikke ændret sig væsentligt. 
DANBN havde tre primære opgaver, som alle sigtede mod at kunne medvirke til en stabil 
udvikling, samt skabelsen af et bedre grundlag for genopbygningen. Disse var (1) 
tilvejebringelse og opretholdelse af sikkerhed, (2) støtte til den civile genopbygningsindsats 
og (3) uddannelse af de irakiske sikkerhedsstyrker.85   
 
DANBN har arbejdet mod et ”End-state” som var udtrykt gennem opnåelsen af de følgende 
fem overordnede målsætninger: 86 
 

a) At lokale autoriteter og myndigheder overtog ansvaret for sikkerhed, udvikling, lov og 
orden.  

b) At de irakiske sikkerhedsstyrker var i stand til at kunne opretholde et sikkert og stabilt 
samfund, og at sikkerhedsstyrkerne var accepteret som det lokale styres legale 
instrument til opretholdelse af lov og orden.  

c) At anti-irakiske styrker og anti-koalitionsstyrker generelt var neutraliseret og at angreb 
på infrastruktur var mindsket, samt at smugleri over grænsen fra Iran var reduceret. 

d) At den økonomiske situation, generelle jobmuligheder og det irakiske folks tro på en 
bedre fremtid var forbedret. 

e) At DANBN var respekteret som facilitator af sikkerhed og udvikling – udtrykt 
gennem en generel interesse i at samarbejde med DANBN.     

 
CIMIC´s opgave var at bidrage til genopbygning af lokalsamfundets infrastruktur, 
gennemføre forbindelsesvirksomhed, herunder såkaldt ”Keyleadership Engagement”, hvilket 
vil sige etablering af kontakt til civile ledere, stammeledere, borgmestre, sikkerhedschefer, og 
politi. Yderligere skulle CIMIC etablere områdekendskab samt støtte bataljonens operationer. 
CIMIC’s tyngde skulle kort sagt følge den operative tyngde.87  

                                                 
85 Udenrigsministeriet (2006), Irak-analyse Danmarks engagement i Irak,  
http://www.um.dk/NR/rdonlyres/D20219A9-ACAC-463B-AE13-
8BCC847AE61E/0/IrakanalysensFuldeTekst2006.pdf, s. 39, hentet 2008-01-10. 
86 Målsætninger er oplyst af CH/O DANBN/DANCON IRAQ hold 7, 2008-03-04 og baseret på hold 7 
driftsbefaling, idet denne anses for repræsentativ for de undersøgte hold. Generelt ændrede driftsbefalinger sig 
ikke i udgangspunktet, men justeredes efter behov ved de enkelte hold. 
87 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 2,3,5,7,8,9.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN                       2008-03-31                     FHS Beteckning: 1444/7:1 
Major Henrik Lysholm Nielsen                                   

 28

Ansvarsområdet hvori DANBN har opereret har ændret sig et antal gange, men har i den 
undersøgte periode hovedsaglig dækket et areal svarende til Sjællands geografiske størrelse 
og dækket en befolkning på ca. 600.000 fordelt over et antal distrikter og 10 byråd.  
 
Skitse over DANBN ansvarsområde 

 
 
4.2. DANBN organisation og tilhørsforhold 
 
DANBN, hvoraf CIMIC-kapaciteten var en del, indgik i den britiske brigade, som igen var 
underlagt den britisk ledede division i det sydøstlige Irak. DANBN var, som skitseret 
herunder, sammensat af en stab, et panserinfanterikompagni, en spejdereskadron, et stabs- og 
logistikkompagni, et ingeniørdetachement, et militærpolitidetachement, en CIMIC deling – 
senere en støtte- og samtænkningsenhed. Til støtte for denne samtænkning var DANBN 
tilknyttet en civil rådgiver fra Udenrigsministeriet.88 Endvidere havde DANBN et britisk 
kompagni underlagt. 

 
 

                                                 
88 Udenrigsministeriet,  http://www.um.dk/NR/rdonlyres/D20219A9-ACAC-463B-AE13-
8BCC847AE61E/0/IrakanalysensFuldeTekst2006.pdf, s. 40, hentet 2008-01-10. 

(OPCOM) 

S1 S2 S3 S4 S9 

CH, NK, 
CIMICOF, FO 

CIMIC 

STAB 

MP 

DCOS 

RUD 

UM  
rådgiver 

Hold 6 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN                       2008-03-31                     FHS Beteckning: 1444/7:1 
Major Henrik Lysholm Nielsen                                   

 29

CIMIC delingen bestod af ca. 10 personer. Den var relateret til stabens CIMIC-sektion S9, 
men indgik i DANBN som en decideret dispositionsenhed på linje med, for eksempel, MP-
detachementet. CIMIC delingen modtog således officielt sine ordrer fra DANBN S3.  
CIMIC house i Al Qurnah, som var den lokation hvor CIMIC delingen boede og hvor 
kontakten til lokalbefolkningen fandt sted, var ikke indledningsvis samplaceret med den 
øvrige del af den danske bataljon. Dette blev dog ændret på hold 3, i forbindelse med 
udvidelsen af DANBN´s ansvarsområde.  
 
CIMIC ressourcerne i DANBN blev i relation til ”samtænkningsinitiativet” væsentligt 
reduceret, idet CIMIC delingen på hold 6 blev erstattet af Reconstruction Unit Denmark 
(RUD). Den grundlæggende forskel er, at RUD projekter alene har til formål at bidrage til at 
dække civile behov i operationsområdet – ganske uafhængigt af de militære målsætninger.  
For civilbefolkningen kan det kan være svært at skelne mellem om det er et CIMIC eller RUD 
projekt som gennemføres, idet begge enheder opererer i de samme militære uniformer. Denne 
vanskelige skelnen gør, at RUD projekterne kan have en positiv spin-off effekt til DANBN 
operationer, men der er også risiko for en negativ spin-off effekt afhængig af hvor succesrige 
projekterne er. For at minimere forvekslingen blev der foretaget en vis opdeling af de 
geografiske områder som enhederne opererede i. 89 Samlet set kan det være vanskeligt at 
vurdere, hvorvidt effekten af projekter stammer fra CIMIC indsatser eller RUD i perioden 
efter hold 5.  
 
4.3. Analysefaktor - Forbedring af hverdagen for befolkningen 
 
Som allerede konkluderet er forbedring af hverdagen for befolkningen en af de faktorer, som 
vil kunne flytte tyngden af civilbefolkningens støtte fra oprørene til den militære (koalitions-) 
styrke og dermed styrke COIN. Samtidig er en af CIMIC´s virkemidler netop støtte til en 
sådan forbedring af hverdagen for civilbefolkningen. Her er altså tale om en kamp mellem 
oprørene og den militære styrke – om ”Hearts and Minds”.  
Lykkes det for den militære styrke at ”vinde terræn” i relation til at vinde ”Hearts and 
Minds”, skabes forudsætningerne for et samarbejde mellem den militære styrke og 
civilbefolkningen. Dette samarbejde vil også betyde en bedre sikkerhedssituation, som igen 
skaber forudsætninger for genopbygning, projekter m.m. Dette vil så på sigt betyde en 
forbedring af hverdagen for civilbefolkningen. Man må således antage, at såfremt der er sket 
en forbedring af hverdagen for civilbefolkningen, er dette sket som en konsekvens af at have 
vundet ”Hearts and Minds” og dermed fået en forbedret sikkerhedssituation, og i forlængelse 
heraf kunnet forbedre hverdagen for civilbefolkningen. Altså kan en forbedring af hverdagen 
for civilbefolkningen ses som effekten af succesfuld COIN – i form af at vinde ”Hearts and 
Minds”, at have gennemført projekter etc. – med CIMIC som den nødvendige interface og 
facilitator. Og derfor kan en sådan forbedring af hverdagen bruges til også at måle effekten af 
CIMIC.  
I det efterfølgende analyseres, indenfor udvalgte områder af civilbefolkningens hverdag, i 
hvilket omfang denne effekt er indtruffet under DANBN operationer i Irak. 
 
 
 
 
 

                                                 
89 DANIDA, s. 37.  
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Øget adgang til vand, el, sanitære forhold, helbreds- og sundhedsinstitutioner.  
En generel vurdering af de enkelte serviceområder blev foretaget på hold 2. Her blev det 
konstateret, at vand til distribution fandtes, men at distributionsnettet var i meget dårlig stand, 
særligt i landdistrikterne. Elforsyningen var præget af behov for større vedligeholdelse af 
ledningsnettet, og kunne på daværende tidspunkt generere strøm til ca. 12 timer om dagen. 2 
hospitaler og 20 sundhedsklinikker var i funktion, men led af mangel på vand, el og 
klinikudstyr samt det nødvendige uddannede personale.90 
 
Med baggrund i hold 2´s vurderinger er et større antal forbedringer af vandforsyningen blevet 
gennemført på de efterfølgende hold. El-distributionen er blevet udvidet, således at den nu 
også når ud til de tyndt befolkede landområder. Samtidigt er flere midlertidige 
rensningsanlæg blevet opført. Vandprojekterne initieres bl.a. af lokalbefolkningens ønsker og 
involverer lokale politikere såvel som sheiker. Støtte til elforsyningen har været gennemført i 
tæt samarbejde med de enkelte kommuner, fokuseret på vedligeholdelse af eksisterende 
anlæg, idet nyopførelser ikke har været vurderet mulige indenfor den økonomiske ramme – og 
med den ekspertise, som CIMIC rådede over. På sundhedsområdet har indsatsen været 
målrettet imod hospitalerne samt det mindre antal klinikker, således at der allerede på hold 3 
var 13 ud af 27 klinikker som blev vurderet til at fungere tilfredsstillende. Både udstyr og 
uddannelse er blevet tilført til klinikkerne, hvilket vurderes at have haft stor betydning for 
DANBN anseelse.91 Ovenstående fremgang synes dog at ændre karakter på hold 5, idet det 
konstateres, at de iværksatte projekter ikke højner kvaliteten af vand- og el-forsyning i 
området, men blot holder disse funktionsduelige. De holdes funktionsduelige på grund af 
CIMIC´s høje prioritering af vand- og el-området, men installationerne var, som 
udgangspunkt, i en håbløs forfatning. Derudover er mange installationer og netværk 
systematisk blevet røvet og ødelagt.92   
 
Dette målepunkt synes at have vist, at CIMIC til en hvis grad har kunnet gennemføre en 
udvikling fra hold 2 og frem til hold 5, inden for lokalbefolkningens basale behov. 
Befolkningen har fået en øget tilgang til vand og el, ligesom helbreds- og 
sundhedsinstitutioner er forbedret både i tilstand og antal. Det kan således konkluderes at der 
på dette målepunkt, over flere hold, har været en moderat effekt af CIMIC. 
Det må samtidig siges, at årsagen til, at undersøgelsesmaterialet ikke viser væsentlig 
udvikling efter hold 5 kan skyldes, at aktører uden for DANBN har overtaget projekterne eller 
at DANBN´s fokus har været ændret til andre sektorer. 
 
Skolevæsen 
På baggrund af krigen havde mange af de 150 skoler i DANBN´s ansvarsområde været besat 
af irakiske styrker, og bar på hold 2 præg af at have været udsat for plyndringer og hærværk.93 
Der blev derfor indenfor undervisningsområdet iværksat udvalgte større renovationer af 
skoler og børnehaver på hold 3, i samarbejde med de lokale og regionale myndigheder, men 
vurderingen var efter indsatserne, at der fortsat var lang vej til en tilfredsstillende standard 
indenfor dette område. Der gennemførtes dog trods disse ringe forhold undervisning på 
skolerne. Efter hold 3 synes CIMIC bidrag at relatere sig til mindre projekter i form af 
forbedring af skolemateriel samt opsætning af vandtanke m.m. De større skoleprojekter var, 

                                                 
90 DANBN/DANCON/IRAK, hold 2, End of tour rapport, 2004-03-08, s. 10-11. 
91 DANBN/DANCON/IRAK hold 3, End of tour rapport, 2004-08-17, s. 13-15. 
92 DANBN/DANCON/IRAK hold 3, End of tour rapport, 2004-08-17, s. 22. 
93 DANBN/DANCON/IRAK, hold 2, End of tour rapport, 2004-03-08, s. 10-11. 
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selv om de blev identificeret af DANBN, anført som værende gennemført af andre foresatte 
eller andre myndigheder.94  
 
Målepunktet peger således på, at det for CIMIC har været muligt at forbedre dette 
serviceområde. Effekten syntes dog kun at fremtræde væsentligt på de to første hold og det 
må dermed siges, at sporbarheden fortager sig under de efterfølgende hold, hvor CIMIC´s 
effekt på dette område ikke synes så tydelig. At CIMIC´s tiltag på skoleområdet så at sige 
stagnerede kan henføres til, at dette område blev overtaget af foresatte myndigheder. 
Stagnationen kunne også have skyldtes manglende materialer eller mangel på interesserede 
”firmaer”, hvilket dog ikke var tilfældet. Der kan dog, indenfor dette målepunkt, ses en 
moderat effekt af CIMIC, idet der er gennemført og identificeret et antal projekter som på 
dette område har forbedret vilkårene, og dermed hverdagen for civilbefolkningen.  
 
Jobområdet 
Anvendelsen af landbrugsjorden var på hold 2 og 3 præget af manglende indsats fra lokale 
landbrugskontorer, som generelt fungerede dårligt. Der var store problemer med anskaffelse 
af såsæd og gødning samt overrisling af markerne. CIMIC har derfor gennemført mindre 
projekter målrettet imod etablering af lokale landbrugskontorer samt forbedring af 
eksisterende overrislingsanlæg.95 Derudover er der med støtte fra foresatte myndigheder, på 
hold 8-9, iværksat udplantning af daddelplanter som en del af en langtidsinvestering i 
landbrugssektoren. Herved synes en fremtid skabt for nogle lokale landmænd.96 Ifølge Oberst 
Finn Hvid Bertelsen som var chef for den britiske divisions CIMIC-stab i første halvdel af 
2007, var job i Basra regionen ofte et velkomment men sjældent alternativ til at støtte 
oprørsstyrkerne. For at genere så mange job som muligt blev det i de lokale entreprenørers 
kontrakter anført, at de skulle ansætte folk lokalt og at maskiner som rendegravere ikke måtte 
anvendes. Herved blev et større antal lokale beskæftiget og fik løn. Resultatet var, at den 
lokale økonomi blev forbedret, og at kriminalitet og støtte til oprørerne blev reduceret. 97  
 
Af ovenstående kan det udledes at der på dette målepunkt, om end dette ikke synes at være af 
afgørende dimensioner, har været en moderat effekt af den gennemførte CIMIC. 
 
Projekter generelt 
Under den danske indsats i Irak er der gennemført ca. 700 større projekter, hvoraf de 119 kan 
tilskrives CIMIC. De øvrige projekter er relateret til RUD indsats. CIMIC’s projekter fordeler 
sig på de enkelte servicefag med 21 projekter relateret til vand, 19 til el, 3 til sundhed, 4 til 
uddannelse og 72 til diverse98, idet de såkaldte Quick Impact Projects (QIP)99 ikke er 
medregnet. 

 
En vigtig forudsætning for gennemførelse af projekter, som medvirker til forbedring af 
hverdagen for befolkningen, er sikkerhedseskorter. CIMIC havde til tider vanskeligt ved at få 
tildelt de nødvendige eskorter. Derfor måtte CIMIC, på grund af sikkerhedssituationen, i 

                                                 
94 DANBN/DANCON/IRAK hold 5, End of tour rapport, 2005-08-09, s. 21. 
95 DANBN/DANCON/IRAK, hold 2, End of tour rapport, 2004-03-08, s. 13. 
96 Bertelsen, Finn Hvid, Basra ved skillevejen, kronikken i Politiken, 2007-06-11. 
97 Ibid., 2007-06-11. 
98 Vand 21, El 19, Sundhed 3, Uddannelse 4, Diverse 72, Folk og Forsvar (2007), De gjorde en forskel. 
København: Folk og Forsvar, s. 72. 
99 QIP, er projekter med relative lave omkostninger som gennemføres med en kort tidshorisont for at opnå en 
umiddelbar tilslutning, deeskalering eller lignende til understøttelse for den militære styrke. 

Kilde: Folk og Forsvar 
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perioder blive i lejren100, hvilket medførte at de ikke kunne løse de daglige opgaver. Det har 
bl.a. derfor været svært at følge op på projekterne i det omfang, som ville have været 
hensigtsmæssigt.101 Såfremt problemet omkring sikkerhedseskorter ikke havde eksisteret 
kunne større fremgange formentlig havde været opnået inden for de enkelte serviceområder.  
 
Befolkningens deltagelse  
Efter udflytningen fra CIMIC house i Al Qurnah øgedes antallet af kontaktpunkter til 
lokalbefolkningen, ved oprettelse af yderligere fire lokalkontorer. At interessen for CIMIC 
fandtes, og at lokalbefolkningen ønskede at involvere sig fremgik blandt andet af det hyppige 
fremmøde til disse lokale kontorer som CIMIC bemandede. Åbningstiderne blev hurtigt kendt 
og de lokale irakere fremsatte ofte deres forslag og idéer til nye projekter, som kunne gøre 
hverdagen nemmere.102  
 
I relation til gennemførelse af projekterne var de lokalt valgte råd involveret i alle aspekter af 
projekterne. Dette strakte sig fra identifikation og planlægning til implementering. Der blev 
under møderne lagt stor vægt på at de lokale tog ansvar for og deltog aktivt i projekterne. Til 
tider var dette en forudsætning for, at projekterne blev initieret. Der var dog tendenser til at de 
lokale ikke selv opsatte mål for projekterne, men i højere grad blev styret af vestlige 
målsætninger.103 Af DANIDA’s rapport kan det udledes, at det lokale engagement i relation 
til projektidentifikation primært har været fokuseret omkring de lokale byråd, idet det har 
været vanskeligt at lokalisere andre organisationer eller fora som repræsenterede 
befolkningen. Samtidigt indikeres det at en højere grad af lokalt projektejerskab savnes, 
hvilket kunne skyldes den anvendte projektproces.104   
 
Succeskriterierne for DANBN har været baseret på irakernes involvering i og evne til at 
gennemføre projekterne, hvilket benævnes kapacitetsopbygning. Det vurderes at mange 
projekter har ført til kapacitetsopbygning. Særligt fremhæves på hold 7 et afholdt seminar for 
de 10 byråd, med vægten lagt på projektsamarbejde og sammenhæng til sikkerhed og 
genopbygning. Dette førte bl.a. til at byrådene indledte en indbyrdes dialog. Det vurderes, at 
irakerne er blevet bedre til selv at gennemføre projekter, og at disse projekter har haft en 
positiv effekt i kraft af ”spill over” til andre områder. Samtidig vurderes det, at de danske 
styrker havde et godt renommé i missionsområdet, trods problematikken relateret til 
Muhammedtegningerne.105  
 
På dette målepunkt vurderes det, at der kan spores en høj effekt af CIMIC. Dette baseres på at 
der på alle hold har været en interesse for at kommunikere med og deltage i (sam-) arbejdet 
med CIMIC. At DANIDA tilskriver en vis mangel på ”ejerskab” i relation til projekter m.m., 
ses som kulturbestemt mere end som mangel på interesse. 
 

                                                 
100 Dalgaard-Nielsen, s. 31. 
101 DANBN/DANCON/IRAK hold 7, End of tour rapport, 2006-08-31, s. 12. 
102  Hærens Operative Kommando (2004), CIMIC-house overdrages til irakerne,  
http://forsvaret.dk/HOK/Nyt+og+Presse/Nyhedsarkiv/2004/Irak/nyhedsnummer+178.htm, hentet 2008-01-08. 
103 Dalgaard-Nielsen, s. 39. 
104 DANIDA, s. 32-33. 
105 DANBN/DANCON/IRAK hold 7, End of tour rapport, 2006-08-31, s. 12-14. 
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Nedgang i antallet af vejsidebomber, angreb, demonstrationer og chikanerier 
I perioden fra hold 3 overtagelse i februar 2004 og frem til april 2004, var DANBN´s område 
relativt roligt. Lokalbefolkningen var generelt venlig stemt over for DANBN. Enkelte 
stammekrige udspillede sig, men hindrede ikke opgaveløsningen. Dette ændrede sig dog 
allerede i maj 2004, hvor en lokal præst opildnede til væbnet oprør mod koalitionsstyrkerne. 
Flere baghold blev rettet mod DANBN, og en sheik, som ansås som en af de vigtigste 
samarbejdspartnere for DANBN blev myrdet. Dette var formodentligt et forsøg på at stække 
DANBN og afskrække lokalbefolkningen fra et fortsat samarbejde med DANBN. 
Stammekonflikterne blev til trods for dette bilagt. En større mæglingsindsats fra de lokale 
sheiker, som DANBN samarbejdede med, spillede en vigtig rolle heri. Urolighederne 
blussede atter op i august, hvor en fornyet opstand blev initieret, hvilket medførte afledte 
væbnede konfrontationer. Der kunne således ikke spores en nedgang i vejsidebomber, angreb 
og chikanerier under hold 3.106 Ved afslutningen på hold 4 ansås området som værende inde i 
en positiv udvikling med en vilje til opbygning af et ”nyt” Irak uden store spændinger mellem 
Sunnier og Shiiter. Denne udvikling fortsatte et stykke ind på hold 5 og 6, idet truslen fra IED 
dog ansås for væsentlig forøget.107 Samlet set er det vurderingen fra hold 7, at der siden 
foråret 2003 og frem til foråret 2006 var en forøgelse af den samlede mængde opstillede 
IED’s. Dette vurderedes dog at skyldes polemik om den kommende regeringssammensætning, 
mere end manglen på succes i de lokalt gennemførte operationer.108 
 
Udgivelsen af Jyllandspostens Mohammedtegninger, den 30. september 2005, var et nyt 
incitament for uroligheder, herunder kraftige protester, demonstrationer og fornyede angreb. 
Situationen resulterede i en boykot af samarbejdet med de danske enheder, dikteret fra Basra 
Provincial Council i foråret 2006.109 Dette betød at de fleste byråd ikke ønskede at holde 
møder med DANBN. Det fremgår dog at visse døre blev holdt på klem, for samarbejde om 
genopbygningsprojekter, og at dette nedefra kommende pres på guvernøren i Basra, havde sin 
indvirkning på normalisering af forholdene.110  
 
Kort efter at hold 8 overtog områdeansvaret blev DANBN udsat for flere angreb med både 
håndvåben, panserværnsvåben, indirekte skydende våben og IED´s. Ved overdragelse til hold 
9 ansås den sikkerhedsmæssige situation for at være væsentlig forværret siden overtagelse i 
august 2006.111 Det er dog opfattelsen ved afslutningen på hold 9, at situationen ikke var 
yderligere forværret, men at de politiske og militante grupper var særdeles aktive.112 
 
Rent nøgternt må det konkluderes, at der på dette målepunkt ikke har været en effekt af den 
gennemførte CIMIC. Man vil altid kunne argumentere for årsager til dette. Den stigende grad 
af angreb på DANBN kunne måske skyldes en generel skuffelse over hele det internationale 
engagement – ”negative spill over” fra andre sektorer i Irak, eller det at oprørerne har udviklet 
nye taktikker m.m. Man kunne også argumentere med at CIMIC måske har medført en lavere 
grad af angreb mod DANBN, end dette ellers ville have været tilfældet. Man må dog 
konstatere at der rent faktuelt ingen effekt kan spores på dette område. 
 
                                                 
106 DANBN/DANCON/IRAK hold 3, End of tour rapport, 2004-08-17, s. 4-5 samt underbilag 1. 
107 DANBN/DANCON/IRAK hold 4, End of tour rapport, 2005-02-16, s. 3, DANBN/DANCON/IRAK hold 5,  
End of tour rapport, 2005-08-09, s. 2-3, DANBN/DANCON/IRAK hold 6, End of tour rapport, 2006-02-16, s.2-3. 
108 DANBN/DANCON/IRAK hold 7, End of tour rapport, 2006-08-31, s. 3. 
109 DANIDA, s. 34. 
110 DANBN/DANCON/IRAK hold 7, Månedsrapport for perioden 16 FEB – 15 APR, 2006-04-20, s. 2. 
111 DANBN/DANCON/IRAK hold 8, End of tour rapport, 2006-12-02, s. 11. 
112 DANBN/DANCON/IRAK hold 9, End of tour rapport, 2007-08-22, s. 1. 
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Delkonklusion 
Ved en gennemgang af de ovenstående målepunkter i relation til den gennemførte CIMIC 
fremgår det, at der trods vanskelige forhold har kunnet leveres en indsats for at forbedre 
hverdagen for befolkningen og således leveres en effekt som forbedrede levestandarden for 
lokalbefolkningen, hvilket igen er forudsætningen for en øget tillid til den militære styrke. 
CIMIC har altså kunnet medvirke til at generere et alternativ til oprørsstyrkerne. De enkelte 
målepunkter viser fra ingen effekt til høj effekt. Sammenlagt viser målepunkterne, at den 
gennemførte CIMIC har haft en moderat effekt i relation til forbedring af hverdagen for 
civilbefolkningen.  
 
4.4. Analysefaktor - Samarbejde og koordination med civile organisationer 
(forbindelsesvirksomhed) 
 
Samarbejde og koordination mellem den militære styrke og civile organisationer (IO, NGO 
m. fl.) er som tidligere nævnt væsentligt for den militære styrke. I kraft af dette samarbejde og 
denne koordination sker der en informationsudveksling, som sikrer (1) at der skabes den 
højest opnåelige grad af samordning af midler og indsatser (civilt/militært) (2) at 
misforståelser undgås og (3) at vigtige informationer kommer til kendskab for såvel de 
militære som de civile ledere. Dette er igen med til at sikre at der, så vidt dette er muligt, 
bliver arbejdet mod fælles mål – altså en synergieffekt. Samtidig medvirker dette til at sikre, 
at det er de rigtige værktøjer som anvendes. Eksempelvis at den militære styrke ikke løser 
nødhjælpsopgaver – hvis der er en civil kapacitet til dette (IO/NGO). Samarbejde og 
koordination med civile organisationer er netop en af CIMIC’s kernekompetencer. Det er 
derfor væsentligt at se hvorvidt der kan spores en effekt på dette område.  
 
Civile organisationer og ledere påtager sig medansvar for opgaveløsningen 
Forholdet til de civile organisationer var på hold 2 præget af gensidige behov. De 
tilstedeværende NGO’er havde brug for generelle kontakter, men også i høj grad beskyttelse 
som DANBN kunne bidrage med. Dette udmøntede sig i, at DANBN kunne opnå aftaler om 
at NGO’er påtog sig projekter, som ikke kunne dækkes af egne ressourcer hvilket derfor 
medvirkede til at balancere indsatsen. Som eksempel kan anføres en fælles interesse i at 
forbedre skoleområdet. Hvor DANBN allerede havde udført et sådan projekt i en 
”kommune”, men ikke havde midler til at gennemfører tilsvarende for at medvirke til at 
dæmpe uroligheder i nabokommunen, kunne en NGO’s ressourcer indsættes til at frembringe 
den fornødne balance.113 
 
Tendensen for hold 3 og fremefter var, at de aktive NGO’er114 havde deres styringsenhed i 
Kuwait, mens indsatsen i DANBN´s område blev udført af lokale ingeniører og entreprenører, 
hvilket hæmmede koordinationen. CIMIC anså dog, at det lykkedes at ”de-conflicte” de fleste 
projekter således, at en hvis grad af succes opnåedes på dette punkt. Et andet problem med 
denne ”long distance” styring fra NGO’erne var, at den manglende kontrol åbnede mulighed 
for korruption, hvilket ikke understøttede processen.115 Under hold 7 til 9 ansås der ikke 

                                                 
113 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 2,3,5,7,8,9. 
114 Blandt DANBN kontakter kan nævnes NGO’erne Save the Children, Norwegian Church Aid, Salvation 
Army, Danish Refugee Council, Danish Demining Group og Research Triangularly institute. GO’erne USAID, 
OTI og DFID. IO’erne UNAMI, UNDP, UNICEF, WFP og IOM. Desuden med de internationale rådgivende 
entreprenørfirmaer Mott MacDonald, DAI, Bechtel, Parsons og AEGIS, DANBN/DANCON/IRAK hold 5, End 
of tour rapport, 2005-08-09, s. 20. 
115 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 5. 
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længere at være hverken IO eller NGO’er repræsenteret i DANBN´s ansvarsområde. Den 
eneste kontakt som var opretholdt var kontakten til Danish Demining Group, som opererede 
uden for DANBN, i den sydlige del af Irak. Enkelte lokale medarbejdere fra 
hjælpeorganisationerne var dog til stede, men ønskede ikke at etablere et samarbejde. 
Baggrunden for dette vurderes at være den ustabile sikkerhedssituation.116 En anden årsag til 
at IO og NGO stort set udeblev fra DANBN´s område kunne naturligvis også skyldes, at der 
på strategisk niveau var truffet beslutninger om, at tyngden skulle lægges i et andet område 
end DANBN. Dette er dog tvivlsomt, idet de fleste NGO ofte arbejder relativt autonomt og 
kan engagere sig hvor de finder dette mest hensigtsmæssigt. Endelig må det også anføres at 
nødhjælpsorganisationer generelt ikke ønsker at blive identificeret med militære enheder117, 
hvilket kan have afholdt nogle organisationer fra en mere aktiv indsats. 
 
På dette målepunkt kan det siges at det er lykkedes CIMIC at etablere et samarbejde og en 
koordination med de i området værende IO og NGO. Samtidig er det i et vist omfang 
lykkedes at få ledere for civile organisationer til at tage et ansvar og medvirke til en 
balanceret civil/militær indsats. Det er dog ikke lykkedes i større omfang at fastholde de civile 
organisationer i DANBN´s operationsområde. Der vurderes således at have været en moderat 
effekt indenfor dette målepunkt.   
 
Oprettelse af fælles mødefora 
Forud for Irak’s tilbagevenden til selvstyre lå fokus for hold 3 på deltagelsen i møder på det 
politiske niveau, repræsenteret ved Northern Basrah Regional Council. Disse møder blev 
afholdt hver lørdag og omhandlede opbygning af administrative strukturer, men efter 
indførelsen af det irakiske selvstyre besluttede rådet at nedlægge sig selv. Herefter flyttedes 
fokus til deltagelse i byrådsmøder med det formål at støtte den demokratiske proces. 
Endvidere gennemførtes såkaldte komitémøder inden for de under punkt 4.3 nævnte 
serviceområder.118  
På de efterfølgende hold var byrådsmøderne fortsat et vigtigt omdrejningspunkt for 
forbindelsesvirksomheden. Hovedparten af de tidligere nævnte projekter iværksattes gennem 
disse byråd og deres lokale ledere. Møder har således været anvendt til at etablere den lokale 
befolknings medejerskab og vilje til at tage ansvar på opfølgning og udvikling af projekter, 
samt udviklingen af den demokratiske proces. CIMIC havde som den eneste enhed i DANBN, 
kontakten med den formelle politiske struktur. Disse byråd besad den legale og formelle 
magt, hvorimod den uformelle magt og reelle magt befandt sig i sheik-strukturen. CIMIC 
gennemførte derfor også møder med sheiker og andre lokale ledere med henblik på at 
understøtte opgaveløsningen og befolkningen i yderområderne.119  
 
Ovenstående vidner om, at holdbare mødefora har kunnet oprettes og møder gennemføres 
kontinuerligt på samtlige hold. Dermed har CIMIC opnået en høj effekt i relation til dette 
målepunkt.   
 
Indgåelse af samarbejdsaftaler 
Der er i det foreliggende materiale ikke fundet grundlag for at udvikle dette punkt yderligere. 

                                                 
116 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 7,8,9. 
117 Pedersen, Ingrid, Konference, Vi har ikke forstand på. København: Artikel i Danske Officerer, udgave 10. 
december 2007, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, s. 18. 
118 DANBN/DANCON/IRAK hold 3, End of tour rapport, 2004-08-17, s. 12-13. 
119 DANBN/DANCON/IRAK hold 4, End of tour rapport, 2005-02-16, s. 13 samt DANBN/DANCON/IRAK 
hold 5, End of tour rapport, 2005-08-09, s. 20. 
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Undgåelse af dublering 
For at forhindre dobbeltarbejde og lokale forsøg på at opnå dobbeltfinansiering til 
enkeltprojekter har CIMIC opretholdt en kontinuerlig kontakt til størsteparten af de aktive 
NGO’er – så længe disse forblev i området.120 Endvidere opretholdtes kontakten til den 
sektorvise (irakiske) generaldirektør, for derved at tilsikre at de projekter som DANBN 
gennemførte, ikke var i strid med andres planlægning eller gennemførelse af projekter.121  
CIMIC kan altså tilskrives en høj effekt under dette målepunkt. 
 
Delkonklusion 
Med baggrund i ovenstående engagement kan det siges, at CIMIC indledningsvise 
samarbejde og koordination med civile organisationer viste en positiv effekt, men på grund af 
den forværrede sikkerhedssituation kunne koordinationen og ”medejerskabet” fra de civile 
organisationer ikke opretholdes. Dermed blev den ønskede effekt om at civile organisationer 
fastholdes i ansvarsområdet og bidrager til løsning af identificerede problemområder 
reduceret væsentligt. Derimod viste de lokale ledere vilje til at tage ansvar, gennem deres 
deltagelse og ledelse i projektgennemførelser samt udviklingen af de lokale byråd. Det kan af 
det foreliggende materiale udledes at CIMIC i denne forbindelse har haft fra en moderat effekt 
til høj effekt, idet CIMIC skabte de funktionelle netværk til brug i forbindelse med samarbejde 
og koordination. Det lykkedes dog ikke CIMIC at fastholde en større mængde civile 
organisationer i DANBN´s område. Den generelle tendens på de fastsatte målepunkter viser 
sammenlagt en høj effekt af CIMIC. 
 
4.5. Analysefaktor - Situational Awareness 
 
At have føling med situationen – og eventuelle kommende ændringer i situationen, er 
væsentligt for den militære styrke. Dette er nødvendigt for, at styrken kan opretholde det rette 
beredskab og være klar til at løse opgaver og problemer som måtte manifestere sig. Herunder 
er det vigtigt at kunne vurdere de militære operationers indvirkning på civilbefolkningen – og 
hvorledes civilbefolkningens aktioner og reaktioner måtte kunne indvirke på de militære 
operationer. Med andre ord at kende ”normalbilledet” i det omgivende civile samfund og 
være i stand til at identificere ændringer i dette. CIMIC er som interface til civilbefolkningen 
– og i kraft af at være den del af styrken, som har det bedste kendskab til civilbefolkningen – 
det redskab som skal skaffe denne meget vigtige Situational Awareness. Derfor er det 
væsentligt at se på om CIMIC, også i dette valgte tilfælde, har været i stand til at levere denne 
ønskede effekt. 
 
4.5.1. Informationsindhentning 
 
Information om ændringer i ”normalbilledet” som påvirkede operationer 
Udgangspunktet for CIMIC´s virke var på hold 2, som for de øvrige hold, et tæt samarbejde 
med efterretningssektionen og operationssektionen i staben. Ofte var der forud for 
operationers gennemførelse behov for kendskab til dagsaktuel stemning i befolkningen, 
geografiske eller fysiske forhold. For ikke at afsløre en øget interesse om specifikke områder 
ved øget patruljering, som kunne kompromittere en foreståede operation, kunne CIMIC´s 

                                                 
120 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 2,5,7,9 
samt DANBN/DANCON/IRAK hold 6, End of tour rapport, 2006-02-16, s. 12.  
121 ”De sektorvise generaldirektører er en del af den irakiske regeringsstruktur, som er direkte ansat af ministeriet 
i Bagdad til at administrere provinserne, og som strukturmæssigt er placeret mellem lokalbyrådet og 
provinsbyrådet”, DANBN/DANCON/IRAK hold 6, End of tour rapport, 2006-02-16, s. 12.    
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daglige færden i lokalområdet observere disse forhold og viderebringe informationen. Fra 
hold 2 kan nævnes et eksempel, hvor der var behov for at vide om en skole var tom – i 
forbindelse med gennemførelsen af en operation. Hvis skolen ikke havde været tom, kunne 
dette have fået negative konsekvenser i form af ”Collateral Damage”. Derudover havde 
CIMIC en tæt kontakt med en iraker som arbejdede for ”overgangsstyret” og stammede fra 
DANBN´s ansvarsområde. Gennem møder med denne iraker modtog blandt andet 
oplysninger om hvilke lokale stammer, som var ansvarlige for omfattende tyverier af el-
ledninger. Hermed kunne DANBN understøtte de lokale politistyrker i deres opgaveløsning. 
CIMIC modtog også information fra en sheik om en stamme, som stod for såkaldte ”highway-
tyverier”, herunder kidnapninger. Efter at oplysningerne havde været behandlet i 
efterretningssektionen etableredes der et grundlag for iværksættelse af en operation som 
skulle standse disse tyverier og kidnapninger. 122 Den generelle opfattelse på hold 3 – 7 var, at 
de videregivne oplysninger fra CIMIC kunne bidrage til et bredere situationsbillede, men ikke 
havde nogen større effekt i relationen til omsætningen fra information til efterretninger. Den 
mest anvendelige information, som udgjorde op mod 90 procent af den indsamlede 
information, ansås tilvejebragt af HUMINT enheder. Det fremgår dog, at CIMIC modtog 
informationer om stemningen i visse befolkningsgrupper, som efterretningssektionen kunne 
anvende. 123 Dette billede ændrede sig dog på de to efterfølgende hold. Her ansås CIMIC som 
en væsentlig bidragsyder til anvendelig og væsentlig information. CIMIC blev mere eller 
mindre et kontaktpunkt for aflevering af information fra de lokale irakere, hvilket vidner om 
øget tillid til DANBN. Derudover stammede informationen fra de iværksatte ”Keyleadership 
Engagement” aktiviteter. Stammeledere, borgmestre og andre ledende personer, ringede og 
oplyste DANBN om forventet udlægning af IED’s på en given strækning, eller at der fra et 
bestemt område ville blive afskudt raketter mod lejrene, samt når stammefejder var under 
opsejling i et bestemt område.124     
 
CIMIC har på dette målepunkt over flere hold kunnet indhente information om ændringer i 
normalbilledet. Det synes dog sparsomt på hold 3-7, hvilket kan skyldes manglende mulighed 
for eskorteringer og derved manglende tilstedeværelse i lokalsamfundet, med deraf forringede 
muligheder for at observere ændringer. Samlet set kan CIMIC dog siges at have en moderat 
effekt på dette målepunkt.    
 
4.5.2. Informationsspredning 
 
Budskaber nåede lokalbefolkningen samt brugen af CIMIC-aktiviteter som 
påvirkningsmiddel 
Formidlingen og ”oversættelsen” af DANBN intentioner til de civile aktører var, fra hold 2 til 
6, baseret på CIMIC´s kontakt til sheiker og øvrige nøglepersoner, gennem de ugentlige 
møder.125 Anvendelsen af PSYOPS hørte på dette tidspunkt under operationssektionen. Fokus 
på hold 6 var rettet mod såkaldt ”fast impact” PSYOPS, som på daglig basis producerede og 
formidlede information for at vende negative stemninger eller aflive rygter i 
lokalbefolkningen.126 På hold 7 overgik ansvaret for PSYOPS til CIMIC, hvilket involverede 
udgivelsen af den månedlige avis ”Hearts of Iraq”, samt operations- og emnespecifikke 
PSYOPS foldere. Denne kobling ansås hensigtsmæssig i relation til at formidle oplysninger 

                                                 
122 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 2. 
123 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 3,5,7. 
124 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 8,9. 
125 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 2-5. 
126 DANBN/DANCON/IRAK hold 6, End of tour rapport, 2006-02-16, s. 11. 
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om de mange positive Security Sector Reform og genopbygningstiltag som DANBN var 
involveret i.127 Et eksempel var udarbejdelsen og distributionen af over 2000 plastikposer som 
indeholdt farveblyanter, klistermærker og malebøger til børn samt foldere til voksne – foldere 
som opfordrede til rapportering til koalitionen om mistænkelig adfærd. Dette skabte en positiv 
stemning blandt børnene, men antallet af rapporteringer er DANBN ukendt, idet denne 
information gik direkte til divisionen.128 På hold 8 sponsorerede og deltog CIMIC fortsat i 
INFOOPS samt PSYOPS. Herunder kan som eksempel nævnes bidrag til den månedlige avis 
”Hearts of Iraq”, hvor information om reparationer af veje eller broer blev beskrevet som en 
fælles indsats mellem de irakiske samfund og DANBN. Den vurderede effekt var, at det gav 
lokalbefolkningen en god forståelse for de handlinger som DANBN udførte i 
operationsområdet.129 På line med ”Hearts of Iraq” blev en lokal koalitionsavis ”Iraq News” 
uddelt i løbet af hold 9. Denne informerede lokalbefolkningen om genopbygningstiltagene, 
men også om de angreb som havde en bremsende effekt på det af koalitionen igangsatte 
udviklingsarbejde. Effekten af dette beskrives til at være en række anonyme henvendelser 
vedrørende personer, som kunne sættes i sammenhæng med angrebene, samt oplysninger om 
våbendepoter. Det var dog ikke alle oplysninger som var lige valide. Et eksempel var 
oplysninger, som førte til en operation målrettet imod en bygning, hvor der skulle være oplagt 
ammunition og våben. Det viste sig imidlertid at bygningen var tom.130  
 
Målepunktet har vist, at CIMIC har været i stand til at formidle information til 
lokalbefolkningen. Det er dog først på hold 9, at effekten egentlig kan spores gennem de 
anonyme henvendelser. Dette kan skyldes, at der på de tidligere hold enten ikke har været 
materiale, som underbygger dette eller at resultatet havnede på et niveau uden for DANBN´s 
rækkevidde. Det fremgår til gengæld tydeligt, at CIMIC projektaktiviteter har været et vigtigt 
middel på flere hold til at fremhæve forhold overfor lokalbefolkning som et middel til større 
opbakning. Derved kan det fastslås at denne del af målepunktet har haft en tydelig effekt.  
Sammenlagt vurderes det, at CIMIC arbejde har haft en moderat effekt på dette målepunkt. 
 
4.5.3. Vurderinger  
 
Erkendelse af lokalbefolkningens behov samt adfærdsændringer 
For at kunne foretage troværdige vurderinger af de lokales behov samt pege på 
adfærdsændringer i befolkningen, som følge af DANBN indsættelser, må CIMIC-personellet 
have et særligt godt kendskab til den lokale kultur. På hold 2 havde chefen for CIMIC i en 
længere periode levet i mellemøsten og kunne derfor på baggrund af situationsvurderinger 
rådgive DANBN. Dette skete bl.a. i en situation hvor en iraker var blevet skudt af DANBN og 
chefen for CIMIC rådgav om det hensigtsmæssige i at udbetale såkaldte blodpenge, for at 
undgå hævnangreb. Mange af de iværksatte projekter førte også til, at DANBN modtog 
informationer som en form for tak. Disse blev, efter CIMIC´s vurderinger og opfølgende 
dialog med de som gav informationerne, en medvirkende årsag til at flere planlagte angreb 
blev opdaget før de kunne manifestere sig. Ved ét tilfælde blev både det planlagte angrebssted 
og den mistænkte hovedmand udpeget. Derudover var chefen for CIMIC-sektionen, under 
operationer, indsat med de forreste enheder for at kunne støtte disse med vurderinger af de 
civile forhold under operationerne.131 På hold 3-7 findes der enstemmighed om, at CIMIC´s 

                                                 
127 DANBN/DANCON/IRAK hold 7, End of tour rapport, 2006-08-31, s. 3-4. 
128 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 7. 
129 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 8. 
130 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 9. 
131 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 2 
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bidrag til vurderinger var relativt begrænset og kunne have været udnyttet bedre. Der blev dog 
foretaget vurderinger af bevægelsesfriheden (Freedom of Movement) i form af rapporteringer 
om ruters beskaffenhed.132 Derudover deltog CIMIC under gennemførelse af 
underafdelingernes såkaldte rammeoperationer, ved at foretage vurderinger om mulige 
projekter, som kunne understøtte operationerne.133 Der findes i det foreliggende materiale 
ingen oplysninger om, at CIMIC har foretaget vurderinger af eventuelle forventede 
adfærdsændringer som følge af DANBN´s operationer. Der blev heller ikke efter forfatterens 
oplysninger udarbejdet og opdateret områdestudier, hvormed udviklingen i relation til at 
kunne imødekomme lokalbefolkningens behov, kunne moniteres over en periode som strakte 
sig længere end 12 måneder.         
 
CIMIC´s evne til at foretage vurdering af lokalbefolkningens behov er delvist udtrykt gennem 
erkendelsen af projekter på alle hold til understøttelse af operationerne. Der er dog ingen klare 
indikationer på, at CIMIC i COIN-perioden har været i stand til at erkende adfærdsændringer 
som følge af de iværksatte operationer. Der kan således spores en høj effekt vedrørende 
erkendelse af lokalbefolkningens behov. Der synes dog ikke at kunne spores nogen effekt i 
relation til erkendelse af adfærdsændringer som følge af DANBN operationer. Det vurderes at 
der sammenlagt har været en moderat effekt i relation til dette målepunkt.    
 
Delkonklusion 
Det var for CIMIC muligt at erkende eller modtage oplysninger om afvigelser i 
”normalbilledet”, dog primært relateret til hold 2, som ikke var påvirket af COIN, samt på 
hold 8 og 9. Dette betyder at CIMIC kunne bidrage med opdateret information om forventede 
aktiviteter i lokalområdet, hvilket medvirkede til planlægning af patruljering og operationer. 
Når det er sagt fremgår det også at informationsindhentningen på hold 3-7 var yderst sparsom 
og at 90 % af den samlede værdifulde information som DANBN modtog (inkl. hold 8 og 9) 
stammede fra HUMINT. Den opnåede effekt – at den militære styrke opnår et øget kendskab 
til det civile samfund, herunder ”normalbilledet” i samfundet – kan på dette målepunkt 
informationsindhentning, derfor siges at have haft en moderat effekt. 
 
Lokalbefolkningens anonyme henvendelser peger på, at DANBN´s budskaber nåede frem til 
lokalbefolkningen, og at dele af denne modtagne information støttede DANBN´s operationer. 
Lokalbefolkningen kan derfor siges at have været oplyst om intentionen med de militære 
handlinger. Der findes i det undersøgte materiale ingen oplysninger om misforståelser på 
grund af manglende information, hvorfor dette også må kunne siges at være undgået.  
At CIMIC-aktiviteterne kunne anvendes som påvirkningsmiddel fremgår af materialet for 
flere hold, blandt andet gennem de byggesten som projekterne generede for PSYOPS 
kampagner, der udgjorde et grundlag for en del af DANBN informationsspredning. Det kan 
derfor siges, at der inden for målepunktet informationsspredning er opnået en moderat effekt. 
 
CIMIC kan på alle hold siges at have erkendt lokalbefolkningens behov, hvilket har 
understøttet den militære operation. Dermed ses der opnået høj effekt, idet dette medførte 
iværksættelse af indsatser for at kunne imødekomme lokalbefolkningens behov. Derimod er 
det ikke lykkedes CIMIC at erkende adfærdsændringer i relation til operationernes formål. 
Samtidig synes effekten af øget kendskab til operationers og den humanitære indsats 
(på)virkning af det civile samfund at være udeblevet, hvorfor målepunktet vurderinger må 
siges at have en moderat effekt.  
                                                 
132 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 3-7. 
133 DANBN/DANCON/IRAK hold 7, End of tour rapport, 2006-08-31, s. 3. 
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Indenfor analysefaktoren Situational Awareness har der været fra ingen effekt til en høj effekt 
inden for de enkelte målepunkter, og sammenholdes disse kommer man frem til at der samlet 
set har været en moderat effekt.  
 
4.6. Analysefaktor - Uddannelse i lokal kultur 
 
Uddannelse i lokale forhold og kultur er en nødvendighed for, at den militære styrke kan begå 
sig på ordentlig vis i et operationsområde. Dette sikrer styrken den nødvendige 
indlevelsesevne, hvilket igen er med til at misforståelser undgås, og at styrken opleves som 
respekterende lokale forhold og lokal kultur. CIMIC bør være den del af styrken, som har det 
mest indgående kendskab til disse forhold. Et af CIMIC´s vigtigste ”våben” er netop viden 
om disse forhold, og CIMIC bør således også være den del af styrken som uddanner resten af 
styrken i disse forhold. Det er derfor vigtigt at måle på denne analysefaktor. 
 
Missionsorienteret uddannelse 
Under den missionsorienterede uddannelse af DANBN forestod Forsvarsakademiets Institut 
for Sprog (ISP), ved anvendelse af militære tolke, uddannelsen og rådgivningen vedrørende 
lokale forhold.134 Der er i 1. Brigades uddannelsesdirektiv for den missionsorienterende 
uddannelse afsat tre timer til afholdelse af et kulturforedrag og en time til kontaktfærdigheder. 
Derefter finder den praktiske indlæring og coaching sted ved underafdelingernes 
øvelsesvirksomhed, herunder ved deltagelse på DANBN´s afsluttende øvelse forud for 
udsendelsen.135 CIMIC bidrog således ikke direkte til en bredere forståelse af de lokale 
forhold, idet dette blev varetaget af personel som må være anset som mere kompetent. Det 
synes dog hensigtsmæssigt, at CIMIC i fremtiden klædes på til at påtage sig en væsentlig rolle 
i at uddanne soldaterne hjemmefra, således at kompetencen ikke forbliver ved ISP, men så at 
sige roterer med DANBN til missionsområdet iboende CIMIC enheden.   
 
Dette målepunkt tilskrives således ingen effekt. 
 
CIMIC orienterede om aktuelle situationer som forhindrede overtrædelse   
På hold 2 orienterede CIMIC ofte dispositionsenhederne om civile forhold gennem en daglig 
kontakt. CIMIC-sektionen og efterretningssektionen delte et kontor, som underafdelingens 
førere normalt konsulterede forud for opgaveløsningen. Herved kunne CIMIC gøre 
opmærksom på eventuelle hensyn som burde tages. Orienteringer blev også gennemført ad 
hoc, i forbindelse med eskorteringsopgaver af CIMIC. Derudover blev der gennemført 
obligatoriske informationsmøder for hele DANBN, hvor CIMIC havde et fast punkt af 
uddannende karakter, med tid afsat til afklaring af spørgsmål om de lokale forhold.136 På hold 
3 gennemførte CIMIC ingen uddannelsesrelaterede aktiviteter. På hold 4 og 5 gennemførtes 
uddannelse rettet mod de kulturelle forhold af de danske militære tolke. Den uddannelse som 
CIMIC gennemførte var målrettet mod uddannelse af underafdelingens personel. Denne gik 
ud på at indhente information om, samt tilse projekter, herunder udfærdigelse af 
projektbeskrivelser.137 På hold 7-8 havde CIMIC heller ikke den store rolle som 
kulturrådgivere, dette var en opgave som primært blev løst af efterretningssektionens militære 
tolke. Den uddannelse og orientering CIMIC gennemførte var mere i relation til at uddanne 
personel, som skulle deltage i møder med civile under ledelse af CIMIC. Et eksempel på dette 
                                                 
134 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 5,7. 
135 Hæren, 1. Brigade (2008), Direktiv for den missionsorienterende uddannelse, bilag 3, uddannelsesoversigt. 
136 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 2. 
137 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 3,5.  
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var forberedelse til et møde i den danske lejr, mellem to stammer som skulle etablere en 
fredsaftale.138 På hold 9 drøftede CIMIC og underafdelingerne de forskellige oplevelser som 
underafdelingerne havde haft med lokalbefolkningen. Herved, ansås soldaterne at få en bedre 
forståelse af, hvorfor de var blevet mødt med forskellig adfærd og holdninger blandt 
lokalbefolkningen.139 Derved kunne man tage det værste tryk af eventuelle frustrationer, som 
ellers på sigt kunne have ført til en dårlig stemning eller attitude overfor lokalbefolkningen.      
 
Dette målepunkt viser, at CIMIC´s rolle som kulturel rådgiver eksisterede forud for COIN 
perioden, men i løbet af denne periode var CIMIC´s rådgivende rolle stort set begrænset til 
rådgivning om projektvirksomhed, samt til det personel, som deltog i mødevirksomhed med 
CIMIC. Først på hold 9 synes der at have været en aktiv rådgivning om de kulturelle forhold, 
som således kunne påvirke soldaternes adfærd over for lokalbefolkningen. Effekten syntes 
derfor kun at vise sig på et hold, hvormed en moderat effekt er opnået.  
 
Undgåelse af overtrædelser af lokal kultur  
Det er vurderingen at den enkelte soldat gennem ovenstående uddannelse og opfølgende 
orienteringer fik en bedre forståelse for lokal kultur. Herunder hvorfor det eksempelvis var 
nødvendigt at udbetale ”blodpenge” samt hvorfor det var hensigtsmæssigt ikke at konfiskere 
en sheiks AK47 automatvåben – under dennes deltagelse i et begravelsesoptog.140 Den 
generelle opfattelse fra de civile forskere, som har fuldt de danske soldater over flere hold er, 
at man under patruljer og møder optrådte respektfuldt overfor lokalbefolkningen og 
medvirkede til at skabe en venlig atmosfære. Samtidig er det også opfattelsen at 
lokalbefolkningens attitude til de danske enheder var positiv.141  
 
Målepunktet tilskrives karakteren høj effekt. 
 
Øvrige uddannelsesrelaterede forhold  
Dette punkt er ikke en del af de udledte målepunkter, men er ved gennemgang af 
undersøgelsens materiale fundet relevant at medtage. I forbindelse med CIMIC-delingens 
overgang til RUD på hold 6 mistede CIMIC et vigtigt element til at holde fingeren på pulsen i 
operationsområdet, idet RUD-delingen ikke havde til opgave at understøtte DANBN direkte. 
Derfor søgte CIMIC, i væsentlig højere grad end tidligere at involvere underafdelingerne i 
udførelsen af CIMIC. Dette anses at have affødt et behov for at uddanne CIMIC´s 
kompetencepersoner i underafdelingerne. Samtidigt påpegedes det også fra en underafdeling 
at man i højere grad, under den missionsorienterede uddannelse samt på to-måneders basis i 
missionsområdet, burde orientere underafdelingens personel om CIMIC-funktionen. Hermed 
ville en større forståelse og motivation for denne vigtige gren af operationerne og 
samtænkning kunne opnås.142 Om dette er et enkeltstående behov eller alment gældende er 
ikke forfatteren bekendt, men findes dog af uddannelsesmæssige årsager relevant at påpege. 

                                                 
138 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 7,8,9. 
139 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 9. 
140 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 2. 
141 Dalgaard-Nielsen, s. 42. 
142 DANBN/DANCON/IRAK hold 6, End of tour rapport, 2006-02-16, s. 14 samt DANBN/DANCON/IRAK 
hold 7, End of tour rapport, 2006-08-31, SPJESK bilag.  
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Delkonklusion 
Med baggrund i den missionsorienterede uddannelse må det anses, at DANBN personel har 
modtaget en grundlæggende indføring i den lokale kultur og skik, om end det ikke har været 
CIMIC som har forestået denne uddannelse. Der har i det foreliggende materiale ikke kunnet 
konstateres nogle direkte overtrædelser af den lokale kultur og skikke, hvorfor disse må siges 
at have været respekteret. Hvorvidt manglen på ovenstående uddannelse samt orienteringer 
fra CIMIC ville have medført overtrædelser af den lokale kultur og skik kan være svært at 
vurdere. CIMIC´s daglige orientering om aktuelle civile forhold og hold 9´s forklaringer på 
lokalbefolkningens adfærd vurderes dog at have spillet en væsentlig rolle, og at have haft en 
effekt i kraft af soldaternes forståelse og respekt for de lokale forhold. Der anses derfor at 
have været en moderat effekt inden for analysefaktoren uddannelse i lokal kultur. 
 
4.7. Analysefaktor - Force Protection 
 
Det kan være hensigtsmæssigt at pege på baggrunden for, at CIMIC kan understøtte Force 
Protection. Størstedelen af årsagerne til at egne styrker påføres vitale skader eller tab skyldes 
påvirkninger fra den militære styrkes omgivne miljø – det civile miljø, som pludselig får en 
fremmed nations militær tæt ind på livet uden at kende dennes troværdighed. Skal denne 
støttes eller modvirkes? Kan den holde hvad den lover? Er den stærk nok til at besejre 
oprørsstyrkerne og beskytte befolkningen osv. Jo mere CIMIC i sit daglige virke er i stand til 
at overbevise lokalbefolkningen om dette – jo mere accepteret bliver den militære styrke – og 
jo mindre vil sandsynligheden blive for, at den militære styrke udsættes for angreb fra 
civilbefolkningens side. Dette handler igen om ”Hearts and Minds”. Jo mere disse er vundet – 
jo mere Force Protection.  
 
Deeskalering og forebyggelse af potentielle konfliktsituationer 
Vejen til deeskalering og forebyggelse af konflikter skal, henset til de lokale magtstrukturer, 
primært findes i evnen til at håndtere de politiske ledere, sheiker og stammeledere. For at 
disse sheiker og ledere kunne fremstå magtfulde og identificeres som garanterne for den 
lokale irakers håbefulde fremtid, havde de behov for at få ting udført. Eftersom CIMIC besad 
en vigtig nøgle til de forbedringer som de lokale ledere havde behov for, blev CIMIC en 
attraktiv samarbejdspartner. Dette forhold havde CIMIC muligheden for at udnytte i 
potentielle konfliktsituationer. Hvis ikke de lokale ledere var i stand til eller havde viljen til at 
kontrollere deres stammer og politiske tilhængere, kunne CIMIC regulere interessen i at 
gennemføre projekter i den aktuelle leders område, og på den måde presse på for at stabilisere 
situationen.143 Derudover må CIMIC også anses som et effektivt middel til at gyde olie på 
vandene, idet CIMIC i kraft af sin funktion som interface, på relativ neutral vis kunne 
kommunikere ”parternes” opfattelse af givne situationer og dermed glatte ud, hvor eventuelle 
misforståelser havde ført til konfrontation.  
 
På en af de veje som hold 2 anvendte til sin patruljevirksomhed var enhederne ofte udsat for, 
at børnene fra en nærliggende landsby kastede sten mod dem. DANBN havde ringe mulighed 
for at identificere hvorvidt stenene i stedet var granater eller lignende. Derved opstod farlige 
situationer. Årsagen til børnenes færden ved vejen, skyldtes et behov for at hente vand ved 
forsyningsledningen, som lå på den modsatte side af vejen. For at minimere risikoen for at 
DANBN enheder blev beskudt med andet en sten eller at DANBN beskød de lokale, 
iværksatte CIMIC et projekt, som førte vandledningen under vejen og ind til byen. Trafikken 

                                                 
143 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 2. 
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over vejen og deltagelsen i stenkast mod enheden blev reduceret, og befolkningens opbakning 
til DANBN blev samtidig øget – gennem den lettere adgang til vandet.144 At CIMIC´s indsats 
på dette område havde en effekt understøttes af hold 9 tilsvarende oplevelse. CIMIC modtog 
information fra patruljerne om, at der blev kastet sten mod dem fra en bestemt by. CIMIC 
talte derefter om problemet, med repræsentanter fra byen og forklarede vanskeligheden i at 
skelne mellem sten og granater. Dette førte dog ikke til at stenkastene stoppede. CIMIC 
meddelte derfor en repræsentant for byen at det igangværende projekt ville blive stoppet med 
øjeblikkelig virkning hvis ikke stenkastene ophørte. Der blev efterfølgende ikke kastet med 
sten efter DANBN i denne by.145   
 
I relation til gennemførelse af operationer, som skabte spændinger i lokalbefolkningen, var 
der flere situationer hvor CIMIC kunne berolige de lokale nøglepersoner. Dette skete ved at 
informere om, at der havde været operationer eller, at der var igangværende operationer i 
deres område. Herunder orienterede CIMIC om hvorledes de lokale skulle forholde sig til 
selve operationen samt eventuelle følgevirkninger af operationen.146 Et andet eksempel på at 
CIMIC kan gyde olie på vandene var, at DANBN under en stammekonflikt i den nordlige part 
af Basra, intervenerede for at stabilisere situationen, og hvor gode relationer med 
befolkningen efterfølgende blev opbygget gennem et RUD-projekt med et CIMIC-formål.147 
 
Det fremgår med ovenstående eksempler, at CIMIC over flere hold har været i stand til at 
deeskalere og forhindre potentielle konflikter, det er dog ikke størstedelen af holdene, som 
viser dette hvormed en moderat effekt har kunnet opnås.  
 
CIMIC i forbindelse med indsats for øget mobilitet i DANBN operationsområde 
Et af de større sikkerhedsmæssige problemer som DANBN var stillet overfor, udgjordes af 
vejsidebomber som med lethed kunne placeres i affaldsbunker, store sandbunker og lignende, 
langs veje som blev afpatruljeret af DANBN. Dette medførte iværksættelsen af et større 
CIMIC projekt målrettet imod affaldsoprydning, samt fjernelse af sanddynger i nærheden af 
vitale broer i byen Al Hartha. Hermed blev det vanskeligere for oprørsstyrkerne at placere 
vejsidebomber på en effektiv afstand, samtidig med at soldaternes observationsvilkår blev 
væsentlig forbedret.148  
 
For at øge mobiliteten og bevægelsesfriheden er der gennemført et antal større projekter for at 
forstærke henholdsvis renovere infrastruktur, herunder broer og veje som hyppigt er blevet 
anvendt til patruljering eller for at skabe alternative veje at patruljere/bevæge sig ad.149 Et 
andet tiltag som også er fundet relevant at nævne er CIMIC´s opbygning af fysiske 
sikkerhedsforanstaltninger.  Under gennemførelse af operationer anvendtes en irakisk 
militærforlægning som baseområde. Her var soldaterne udsat for beskydning. CIMIC 
iværksatte derfor forhøjelse af den eksisterende beskyttelsesvold, hvormed beskydningen blev 
standset.150 Denne aktivitet må dog siges at ligge uden for hvad der normalt kan karakteriseres 

                                                 
144 Rosenkrands M. (2006), Danske CIMIC-operationer i rammen af “Information Operations” under Irak-
konflikten. København: Forsvarsakademiet, s. 31. 
145 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 9. 
146 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 9. 
147 DANIDA, s. 37. 
148 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 5,8 samt 
DANBN/DANCON/IRAK hold 7, End of tour rapport, 2006-08-31, s. 12. 
149 DANBN/DANCON/IRAK hold 7, End of tour rapport, 2006-08-31, s. 12. 
150 Forfatterens skriftlige og mundtlige kontakt med chef CIMIC fra DANBN/DANCON IRAQ hold 9. 
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som en CIMIC-opgave. Ikke desto mindre blev den udført af CIMIC og havde en direkte 
beskyttende effekt.   
 
De anførte eksempler er relateret til hold 5 til 9 og kan derfor spores over få hold, hvormed 
CIMIC indsats under dette målepunkt kan tilskrives en moderat effekt.  
 
Øvrigt 
At CIMIC-enheder også kan have en negativ virkning på Force Protection, kan beskrives 
gennem et antal hyppige angreb på CIMIC-house, under den periode hvor dette var decentralt 
placeret i forhold til den øvrige del af DANBN.151 CIMIC-house´s adskilte placering fra 
DANBN lejr, blev så at sige udnyttet af de lokale oprørere, idet disse kendte til 
reaktionsstyrkens opgave om at beskytte CIMIC-house. Oprørsstyrken kunne således aktivere 
reaktionsstyrken ved beskydning af CIMIC-house, og derved skabe forudsætninger for 
efterfølgende at beskyde reaktionsstyrken. Det er dog den samlede opfattelse, at projekter 
generelt anses som et incitament til sikkerhedsskabelse, idet udsigten til projekterne har ført 
til samarbejdsvilje om sikkerhed i byrådene. 152 Det er også opfattelsen at CIMIC´s 
samarbejde med øvrige civile organisationer, og den generelle tilstedeværelse i området har 
haft en positiv effekt i at understøtte Force Protection, idet de danske styrker i størstedelen af 
befolkningen var velansete og vellidte.153 
 
Delkonklusion 
Det undersøgte materiale viser, at CIMIC på en tydelig måde har bidraget til deeskalering og 
forebyggelse af konfliktsituationer, gennem informationsspredning og forhandlinger med 
aktørerne. Samtidigt er det også vist, at CIMIC har været i stand til at fjerne 
mobilitetshæmmende hindringer som udgjorde en potentiel risiko for soldaterne. Derudover 
har CIMIC også kunnet understøttede de mobilitetsfremmende faktorer, ved blandt andet at få 
ryddet patruljeruter samt skabe alternative veje for underafdelingerne. Det vurderes derfor at 
CIMIC under analysefaktoren Force Protection har haft en moderat effekt i at kunne 
medvirke til en forbedring af beskyttelsen for den enkelte soldat, samt medvirke til en øget 
bevægelsesfrihed i DANBN´s ansvarsområde. 
 
4.8. Generel diskussion af effekten af dansk CIMIC under COIN-operationerne i Irak 
 
I kapitel 1 er det angivet at forfatteren har valgt at anskue CIMIC alene som en militær ”Force 
Multiplier”. Der er lagt betydelig vægt på, at CIMIC alene er etableret som et værktøj for den 
militære chef (og enhed) – og at CIMIC dermed ikke er en slags ”back-up relief organisation” 
for det omgivende civile samfund i operationsområdet – hvilket ofte er en generel 
misforståelse hos både militært personel og IO/NGO. NATO og EU definitioner for CIMIC er 
således tillagt stor vægt, idet disse begge angiver en kernesætning som siger at CIMIC skal 
være ”in support of the mission” – altså et værktøj for den militære opgaveløsning – og til 
støtte herfor. 
 
Når dette er fastlagt, bliver en vurdering af hvorvidt der har været effekt af gennemført 
CIMIC altså en vurdering som kan foretages alene ved at analysere dens effekt på den 

                                                 
151 Ritzau (2003), Panserværnsrakketter mod dansk hovedkvarter i Irak, Kristelig Dagblad, 
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/136074:Seneste-nyt--Panservaernsraketter-mod-dansk-hovedkvarter-i-
Irak, hentet 2008-01-14. 
152 DANBN/DANCON/IRAK hold 7, End of tour rapport, 2006-08-31, s. 21. 
153 DANBN/DANCON/IRAK hold 4, End of tour rapport, 2005-02-16, s. 14. 
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militære opgaveløsning. Lidt konsekvent kan det siges, at hvis den militære styrke har oplevet 
at den gennemførte CIMIC har været ”in support of the mission”, og CIMIC dermed har 
leveret det ønskede resultat, så bliver det omgivende civile samfunds opfattelse af CIMIC – 
måtte denne være positiv eller negativ – til et uvæsentligt aspekt. Eller med andre ord – 
CIMIC er et militært værktøj hvis relative effekt skal vurderes fra den militære side alene. 
Dette har netop været formålet med nærværende kapitel.  
 
Ser man på denne analyse og dens udfald (4.3. – 4.7.), viser det foreliggende materiale, og 
særligt vurderinger mv. fra DANBN selv, at der har været en effekt af den gennemførte 
CIMIC. Effekterne på de enkelte målepunkter, holdt op imod de enkelte analysefaktorer, viser 
udfald gående fra ingen effekt over en moderat effekt til høj effekt. Der ses dog en helt klar 
tendens til at den gennemførte CIMIC har haft en moderat effekt (se bilag). CIMIC, som det 
komplekse redskab det er – og præget af de forskellige mennesker og tankegange der 
anvender det – vil aldrig kunne gøres til en eksakt videnskab.  
 
Man kunne dog spørge, om en større brug af dette redskab fra DANBN´s side ville have givet 
en større effekt. Eller om et mere proaktivt og energisk tanke- og handlingsmønster hos 
DANBN CIMIC-personel ville have ført til en højere effekt. Disse spørgsmål vil dog forblive 
ubesvarede. Hvad der kan besvares er derimod, at med DANBN´s brug af CIMIC, på den 
måde og i det omfang som DANBN valgte at anvende det, så har det med rimelighed kunne 
påvises, at den gennemførte CIMIC har haft en moderat effekt. 
 
DANBN havde fra starten et ”End-state” med nogle operative målsætninger, som angivet i 
pkt. 4.1. Holder man analysen af de valgte analysefaktorer op imod disse målsætninger, kan 
man diskutere hvorvidt CIMIC har haft en støttende effekt indenfor opnåelsen af alle 
DANBN operative målsætninger.  
 
Det bør her slås fast at ikke alle operative målsætninger som DANBN har opsat nødvendigvis 
og naturligt knytter sig til den virksomhed som CIMIC bedriver. Ser man på målsætningerne 
4.1.a-c.154 anses CIMIC derfor, med baggrund i det teoretiske og doktrinære grundlag, ikke at 
kunne have nogen direkte indflydelse på opnåelsen heraf.  
 
Analysen viser dog effekter der støtter opnåelsen af andre af de operative målsætninger. Mest 
klart ses det ved målsætningerne 4.1.d. og 4.1.e.155 Dette er ikke overraskende da denne type 
målsætninger ligger indenfor sfærer hvor CIMIC har sine kernekompetencer. Man kan dog 
argumentere for, at CIMIC ved at støtte opnåelsen af målsætningerne 4.1.d. og 4.1.e. også har 
medvirket til indirekte at støtte opnåelsen af de øvrige målsætninger, idet alle målsætninger i 
et vist omfang ses at være internt forbundne og afhængige. 
 
 
 
                                                 
154 a.) At lokale autoriteter og myndigheder overtog ansvaret for sikkerhed, udvikling, lov og orden. b.) At de 
irakiske sikkerhedsstyrker var i stand til at kunne opretholde et sikkert og stabilt samfund, og at sikkerheds-
styrkerne var accepteret som det lokale styres legale instrument til opretholdelse af lov og orden. c.) At anti-
irakiske styrker og anti-koalitionsstyrker generelt var neutraliseret og at angreb på infrastruktur var mindsket 
samt at smugleri over grænsen fra Iran var reduceret. 
155 d.) At den økonomiske situation, generelle jobmuligheder og det irakiske folks tro på en bedre fremtid var 
forbedret. e.) At DANBN var respekteret som facilitator af sikkerhed og udvikling - udtrykt gennem en generel 
interesse i af samarbejde med DANBN. 
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5. Afslutning 
 
Formålet med dette kapitel er at sammenfatte svarene på de forskningsspørgsmål, som i 
kapitel 1 blev stillet på baggrund af undersøgelsens problemformulering og hensigt, samt at 
pege på forslag til videre forskning og udviklingsområder. 
 
Udgangspunktet for denne undersøgelse var en problemformulering, som skabte fokus på at 
undersøge om CIMIC-konceptet, som det blev anvendt relativt succesfuldt under ”Balkan- 
missionerne”, også virker under COIN-operationer. For at opnå undersøgelsens hensigt er det, 
som kan karakteriseres som et repræsentativt tilfælde, analyseret – nemlig dansk CIMIC i 
relation til COIN-operationer ved DANBN i Irak. For at kunne pege på hvorvidt CIMIC kan 
siges at virke som ”Force Multiplier” under COIN-operationer, er det undersøgt i hvilken grad 
CIMIC har kunnet opnå den forventede effekt og dermed understøttet opnåelsen af de 
operative målsætninger.  
 
Gennem anvendelsen af de fem identificerede analysefaktorer synes hensigten med 
undersøgelsen opnået. Det er samtidigt opfattelsen, at en mere kvalitativ vurdering af de 
enkelte målepunkter i relation til det samlede effekt resultat, samt inddragelse af flere eksterne 
og interne faktorers påvirkninger på CIMIC indsatsen, muligvis kunne have ført til et mere 
nuanceret billede. Her tænkes blandt andet på en vurdering af, hvorledes ikke behandlede 
påvirkninger på den gennemførte CIMIC kunne have influeret på resultatet af undersøgelsen. 
I denne forbindelse skal nævnes: ændringer i voldsniveauet; oprørenes taktik; de enkelte 
chefers prioritering af CIMIC samt graden af proaktivitet fra de enkelte holds CIMIC-
personel. Endelig må det siges, at det valgte forskningsdesign i dette tilfælde har ledt til alene 
at undersøge et geografisk område, hvilket har givet den begrænsning, at konklusionerne i 
højere grad peger på tendenser frem for videnskabeligt at have bevist sammenhænge. 
Resultatet af undersøgelsen præsenteres i det efterfølgende. 
 
5.1. Konklusion 
 
Hvad skal der opnås med CIMIC indsats i COIN-operationer? 
 
I undersøgelsens teoretiske kapitel 2 kom det frem, at det som skal opnås med CIMIC under 
COIN-operationer er, at CIMIC skal fungere som den militære chefs værktøj og 
rådgivningsorgan for tillidsskabende foranstaltninger, samarbejde og koordination – i 
forholdet mellem den militære styrke og det i operationsområdet værende omgivende civile 
samfund – CIMIC skal således virke som en ”Force Multiplier”. Måden hvorpå dette skal ske, 
er gennem det at agere som et interface mellem den militære enhed og civile myndigheder, 
organisationer samt lokalbefolkningen. CIMIC skal gennem sit virke generere en øget tillid 
mellem den militære styrke og lokalbefolkningen, hvilket dermed medvirker til, at den 
militære styrke vinder civilbefolkningens ”Hearts and Minds”.  
 
For at CIMIC skal kunne siges at virke i COIN-operationer, må et vist resultat kunne opnås 
inden for et antal teoretiske fællesnævnere – analysefaktorer. Disse analysefaktorer blev 
udledt til at være (1) forbedring af hverdagen for befolkningen, (2) samarbejde og 
koordination med civile organisationer (forbindelsesvirksomhed), gennemføre (3) 
informationsindhentning, informationsspredning og vurderinger (Situational Awareness), 
gennemføre (4) uddannelse i lokale forhold (kultur, skikke etc.) for egne styrker og endeligt 
må CIMIC medvirke til at etablere (5) Force Protection. 
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Hvordan kan effekten af CIMIC måles under COIN-operationer? 
 
Der findes ikke et helt entydigt svar på dette spørgsmål. I denne undersøgelse er fokus i 
kapitel 3 lagt på at definere et effektmålingsværktøj til det taktiske niveau. Derfor er der i 
denne undersøgelse udviklet et sæt forventede effekter og relaterede målepunkter til de fem 
ovenstående analysefaktorer. Disse er defineret som:  
 
I relation til analysefaktor (1) ses effekten ved en øget levestandard for civilbefolkningen og 
en øget tillid til den militære styrkes tilstedeværelse. Ved (2) at de civile organisationer 
fastholdes i ansvarsområdet og bidrager til løsning af identificerede problemområder samt, at 
der etableres et funktionelt netværk til de lokale ledere. (3) Effekten ses her ved, at den 
militære styrke får et øget kendskab til det civile samfund og normalbilledet i dette samfund 
samt det at lokalbefolkningen oplyses om intentionen med de militære operationer – hvorved 
misforståelser undgås. Yderligere skal CIMIC´s aktiviteter kunne underbygge PSYOPS 
kampagner og endelig, at de foretagne vurderinger af CIMIC har ført til iværksættelse af 
indsatser for at kunne imødekomme lokalbefolkningens behov, samt øge kendskabet til de 
enkelte operationers og den humanitære indsats (på)virkning i det civile samfund. (4) Her 
udtrykkes effekten ved, at den lokale kultur og de lokale skikke er kendt og respekteret af den 
militære styrke. Inden for (5) har der kunnet opnås en effekt såfremt, der kunne spores en 
forbedring af beskyttelsen samt en øget bevægelsesfrihed for den enkelte soldat. 
 
Denne måde anses af forfatteren også at kunne anvendes i andre COIN-operationer, hvor 
CIMIC indsatsen er baseret på det konceptuelle grundlag der blev udviklet i 1990’erne. Det 
udviklede analyse/måleværktøj anses generelt at kunne fungere som et universalværktøj for at 
måle CIMIC effekt i COIN-operationer, dog under den forudsætning, at indsatsen er baseret 
på det ovennævnte koncept for CIMIC. Alternativt kan det optimeres ved at justere den 
forventede effekt samt målepunkterne.   
   
Hvilken effekt kan det siges, at danske CIMIC enheders indsats har haft under COIN-
operationerne i Irak? 
 
På baggrund af analysen i kapitel 4 kan det overordnet konkluderes, at den danske CIMIC 
indsats i Irak har haft en moderat effekt.  
Dette betyder, at der ved enkelte eller få hold har kunnet spores en effekt indenfor den enkelte 
analysefaktor. I nogle tilfælde synes der, indenfor den enkelte analysefaktor, ikke at have 
været nogen effekt overhovedet, herunder kan nævnes den manglende nedgang i antallet af 
vejsidebomber. I andre tilfælde synes effekten at have været høj, eksempelvis 
civilbefolkningens aktive del i arbejdet initieret af den militære styrke og oprettelse af fælles 
mødefora. Generelt må det dog siges, at der har været en moderat effekt af den gennemførte 
CIMIC.  
CIMIC har således med en moderat effekt støttet DANBN´s opgaveløsning. Dette er gjort ved 
at forbedre hverdagen for civilbefolkningen i området, samarbejde og koordinere med civile 
organisationer, bidrage til DANBN Situational Awareness, uddanne DANBN i lokale forhold 
samt medvirke til en højere grad af Force Protection for DANBN. Således har CIMIC også 
været i stand til at påvirke oprørernes “Center of Gravity” nemlig ved til en vis grad at vinde 
befolkningens ”Hearts and Minds”.  
Gennem sin medvirken til Force Protection har CIMIC også haft en effekt, der har medvirket 
til at beskytte eget ”Center of Gravity” – nemlig vores befolknings vilje til at acceptere tab.  
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Har de opnåede effekter understøttet opnåelsen af de operative målsætninger? 
 
Analysen viser, at de opnåede effekter har været med til at understøtte opnåelsen af de 
operative målsætninger for DANBN. Dette er særligt tydeligt ved de målsætninger som 
vedrører forbedring af den økonomiske situation, jobmuligheder og de lokales tro på 
fremtiden, samt det, at DANBN var respekteret som facilitator af sikkerhed og udvikling – 
udtrykt ved lokal vilje til samarbejde. I mindre grad synes de opnåede effekter direkte at have 
understøttet opnåelsen af målsætninger i retning af et mere fredeligt irakisk samfund. Disse 
målsætninger synes dog indirekte understøttet ved understøttelsen af de førstnævnte, idet alle 
operative målsætninger vurderes at være forbundne som en del af et samlet ”End-state”. 
CIMIC har altså været en medvirkende part i understøttelsen af de operative målsætninger. 
 
Hvorvidt har konceptet for CIMIC, som blev anvendt relativt succesfuldt under Balkan 
missionerne, virket i COIN-operationer? 
 
Med udgangspunktet, at CIMIC indsatsen i Irak samlet set har haft en moderat effekt anses 
det, at det i en moderat grad er muligt at gennemføre en effektiv CIMIC under COIN-
operationer. At det ikke kan konkluderes at være en højere grad, skyldes formentligt at 
CIMIC som tidligere nævnt indgår som en del i en større sammenhæng. Mange eksterne - og 
for den sags skyld også interne - påvirkninger har indflydelse på graden af CIMIC´s 
effektivitet.   
 
Hvad kan man da konkludere om hvorvidt konceptet for CIMIC, som blev anvendt relativt 
succesfuld under Balkan-missionerne, har virket i COIN-operationer. Det er forfatterens 
opfattelse, at hvis CIMIC-konceptet ikke skulle have virket i COIN-operationer, ville en eller 
flere af analysefaktorerne samlet set have vist at CIMIC ingen effekt havde. Dette har ikke 
været tilfældet, idet alle analysefaktorer samlet set har vist, at CIMIC som minimum havde en 
moderat effekt. Det anses derfor rimeligt at konkludere at CIMIC-konceptet har virket i 
COIN-operationer, og at CIMIC dermed har kunnet fungere som en ”Force Multiplier” om 
end en større effekt på flere områder kunne have været ønskeligt.   
 
5.2. Forslag til fortsat forskning og udviklingsområder 
 
Af forslag til fortsat forskning synes undersøgelsen at have afdækket et behov for videre 
udvikling af analyseværktøjer, som kan medvirke til at identificere effekten af CIMIC´s 
indsatser, herunder kunne et studie af civile effektmålingsmetoder bl.a. inddrages. Dermed 
ville områder hvorpå CIMIC ikke har en så høj effekt, i større udstrækning kunne erkendes og 
optimeres således, at CIMIC´s kernekompetencer kunne udnyttes i højere grad, end det i dag 
synes at være tilfældet. Det synes, i forlængelse af dette også oplagt at pege på behovet for at 
gennemføre en tilsvarende forskning af CIMIC indsatsen på det taktiske niveau i Afghanistan. 
Hermed ville den seneste danske CIMIC-indsats i nyere tid, til en hvis grad, være afdækket og 
et antal potentielle udviklingsområder identificeret.  
 
Måden hvorpå undersøgelsen er gennemført har afdækket et antal udviklingsområder i 
relation til behandlingen af de enkelte analysefaktorer i kapitel 4. På de områder hvor der har 
kunnet konstateres ingen effekt eller en moderat effekt, synes det hensigtsmæssigt at 
gennemføre yderligere studier af hvorvidt dette skyldes eventuelle manglende oplysninger i 
denne undersøgelse, som måske kunne vise, at der rent faktisk var gennemført CIMIC- 
aktiviteter, som kunne have ført til måling af en højere effekt. To områder synes at skille sig 
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ud: CIMIC´s erkendelse af adfærdsændringer i relation de enkelte operationers formål samt 
CIMIC´s uddannelse af soldater i lokale forhold. 
 
Det synes derfor, i forlængelse af analysen, væsentligt at se på hvorledes der kunne udvikles 
et CIMIC-koncept, der i højere grad er i stand til at erkende adfærdsændringer hos 
civilbefolkningen og dermed skabe en højere grad af Situational Awareness før, under og 
efter operationer. At erkende sådanne adfærdsændringer kræver et indgående kendskab til 
normalbilledet i det omgivende civile samfund. Dette kræver igen et indgående kendskab til 
lokal kultur, historie og mentalitet. Logisk nok vil CIMIC-personellet opnå et større og større 
kendskab til de førnævnte forhold, jo længere personellet opholder sig i operationsområdet. 
Samtidig synes det også logisk, at et sådant kendskab ikke opnås ved 2-3 måneders 
missionsforberedende uddannelse og et efterfølgende ophold på 6 måneder i 
operationsområdet, hvor de første 2-3 måneder anvendes til at sætte sig ind i den lokale 
kultur. Dette kunne tale for længere rotationsperioder for CIMIC-personel end for øvrigt 
personel. 12 måneder i et missionsområde skaber naturligt nok et større kendskab til ”pulsen” 
i det omgivende civile samfund end 6 måneder. Dette ville dog ikke gøre CIMIC-personellet 
til ”lokale”. Der er derfor et behov for yderligere initiativer. Et sådant kunne eventuelt være 
en styrkelse af CIMIC´s kendskab til lokale forhold ved at ”tilkøbe” et sådant lokalkendskab. 
Brug af antropologer, folk, som har boet i operationsområdet og andre ressourcepersoner med 
et særligt godt kendskab til mentalitet og kultur i dette område kunne være et sådant styrkende 
element. Disse kunne integreres i CIMIC´s organisation og deltage i operationen på lige fod 
med det militære personel. Udover at styrke CIMIC´s evne til at ”tage pulsen” på det 
omgivende samfund, ville dette desuden kunne have den positive effekt at CIMIC – i 
forholdet til de lokale – i højere grad ville komme til at fremstå som netop et civilt-militært 
element – noget som givet ville kunne øge CIMIC`s legitimitet og værdi som 
samarbejdspartner. 
 
I relation til CIMIC´s uddannelse af soldater i lokale forhold, uddannes CIMIC-personellet 
som ovenfor nævnt ca. to måneder forud for udsendelsesperioden, hvor en stor del af tiden 
anvendes på stabsprocedurer. Dette efterlader relativ kort tid til at opbygge et detaljeret 
kendskab og ekspertise i de lokale forhold. En tidligere udpegelse og forberedelse af CIMIC-
personellet end den øvrige del af personellet kunne derfor være medvirkende til at styrke 
CIMIC-funktionen. Herved kunne CIMIC-personellet også i større grad forestå den 
missionsorienterede kulturrelaterede uddannelse for den øvrige del af den udsendte styrke. Et 
andet uddannelsesrelateret aspekt, der vurderes at kunne forstærke CIMIC funktionen gennem 
en større forståelse samt udnyttelse, er uddannelse af CIMIC kompetencepersoner i 
underafdelingerne. Herved ville en større form for redundans i CIMIC-funktionen også kunne 
opnås.    
 
Den danske CIMIC-indsats i Irak synes generelt at have understreget vigtigheden i, at civil og 
militær indsats samtænkes og, at det ikke er to adskilte indsatser.  Hvordan man kan forberede 
sig på dette peger mod en høj grad af samtræning af militære enheder med civile 
myndigheder, inden de udsendes til verdens brændpunkter præget af asymmetri og COIN-
operationer. Man kan derfor med rette spørge sig selv, hvornår man sidst i sit militære eller 
civile job i ”fredstid” har gennemført samvirke, såvel træning som praktisk? Her findes måske 
et område, som kunne tillægges større fokus end det har i dag, når vi forbereder os på at 
intervenere militært i verdens konflikter for at stabilisere og genopbygge civile samfund.    
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Skematisk oversigt over udfald af CIMIC effekt (1/2) 
 

 
Forbedring af hverdagen for befolkningen 

Målepunkter Ingen effekt En moderat effekt Høj effekt 
• Adgangen øges til fungerende vandforsyning og elektricitet.    
• Sanitære forhold forbedres og der er øget adgang til helbreds- og sundhedsinstitutioner såsom hospitaler og klinikker.  X  
• Skolevæsenets antal af undervisningsfaciliteter og standard øges.  X  
• Øgede jobmuligheder, herunder mulighed for at de lokale kan dyrke landbrug.   X  
• Befolkningen tager aktiv del i arbejdet initieret af de militære enheder og benytter de oprettede faciliteter.   X 
• Nedgang i antallet af vejsidebomber (Improvised Explosive Devise – IED) og øvrige angreb.     
• Nedgang i antallet af demonstrationer og chikanerier. (Et øget antal af demonstrationer for at få den militære styrke til at gøre mere kan 

naturligvis også ses som en tillidserklæring). 
X   

Forventet effekt 
Øget levestandard for lokalbefolkningen 
(Øget) tillid til den militære styrke. 
 
Samlet vurdering 
 

  
 
 
 

X 

 

    
Samarbejde og koordination med civile organisationer  

Målepunkter Ingen effekt En moderat effekt Høj effekt 
• Civile organisationer og ledere påtager sig medansvar for opgaveløsningen.  X  
• Oprettelse af fælles mødefora.   X 
• Indgåelse af samarbejdsaftaler. Materiale savnes 
• Undgåelse af dublering.   X 
Forventet effekt 
Civile organisationer (fastholdes) i ansvarsområdet (og) bidrager til løsning af identificerede problemområder. 
Etablering af netværk til lokale ledere. 
 
Samlet vurdering 
 

  
 

 
 
 
 

X 

 
Situational Awarenss 

Målepunkter Ingen effekt En moderat effekt Høj effekt 
Infoindhentning 
• CIMIC erkendte eller modtog oplysninger om afvigelser i ”normalbilledet”. 
• CIMIC bidrog med opdateret information om forventede aktiviteter i lokalområdet, informationer som medvirkede til planlægningen af 

patruljering og operationer.  

  
X 

 

Infospredning 
• Budskaberne nåede frem til lokalbefolkningen og denne understøttede eller forholdt sig passivt til operationerne. 
• CIMIC aktiviteter (eksempelvis projektvirksomhed) kunne anvendes som påvirkningsmiddel. 

  
X 
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Skematisk oversigt over udfald af CIMIC effekt (2/2) 

 
 

Situational Awarenss (fortsat) 
Vurderinger 
• Erkendelse af lokalbefolkningens behov som kan understøtte den militære operation. 
• Erkendelse af adfærdsændringer i relation til operationernes formål. 

 
 

X 

 
 
 

 
X 

Forventet effekt 
Den militære styrke opnår et øget kendskab til det civile samfund, herunder ”normalbilledet” i samfundet.   
Lokalbefolkningen blev oplyst om intentionen med de militære handlinger, hvorved misforståelser blev undgået.  
PSYOPS kampagner kunne baseres på CIMIC aktiviteter. 
Iværksættelse af indsatser for at kunne imødekomme lokalbefolkningens behov.  
Øget kendskab til operationers og den humanitære indsats (på)virkning i det civile samfund. 
 
Samlet vurdering 
 

  
 
 
 
 
 
 

X 

 
 

    
Uddannelse i lokale forhold 

Målepunkter Ingen effekt En moderat effekt Høj effekt 
• Forud for udsendelsen var den enkelte soldat uddannet i lokale forhold og kulturforståelse. X   
• CIMIC orienterede om aktuelle situationer som forhindrede overtrædelse af lokale skikke og traditioner (eksempelvis Ramadan)   X  
• Der har ikke kunne identificeres overtrædelser, som har ført til et forringet forhold til lokalbefolkningen.   X 
Forventet effekt 
Den lokale kultur og de lokale skikke var kendt ved den militære styrke. 
Den lokale kultur og de lokale skikke blev respekteret.  
 
Samlet vurdering 
 

  
 
 
 

X 

 
 

 
Force Protection 

Målepunkter Ingen effekt En moderat effekt Høj effekt 
• CIMIC bidrog til deeskalering og forebyggelse af konfliktsituationer gennem informationsspredning og forhandlinger med aktørerne - 

såkaldt ”defusing”. 
  

X 
 

• CIMIC aktiviteter medvirkede til fjernelse af mobilitets hæmmende faktorer for kampenhederne samt understøttede mobilitetsfremmende 
faktorer. 

  
X 

 

Forventet effekt 
Forbedring af beskyttelsen for den enkelte soldat.  
Øget bevægelsesfrihed (Freedom of Movement). 
 
Samlet vurdering 

  
 
 
 

X 
 

 
 

 


