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Executive summary 

This final project focuses on the military campaign in Iraq 2014-2019 and the fight against ISIL. 

In order to identify and articulate the experience and lessons learned of the Building Partner 

Capacity strategy, the project focuses on the Iraq Train and Equip Fund and how it was 

implemented by the US-led coalition.  

The project finds that the Iraq Train and Equip Fund was not deeply rooted in the coalition’s 

campaign strategy from the beginning. This stems from unresolved conflicts of interest 

internally in the US military as well as internally in the coalition. The military efforts are exposed 

to a series of risks of which the competing interests of coalition partners and powerful Iraqi 

elites alike are overshadowing any external risk from ISIL or any other market conditions. 

Though corruption amongst the Iraqi elites and within the Iraqi military heeds attention, the 

dangerous and demanding stakeholders needs to be dealt with first and foremost, in order to 

mitigate the risk facing the coalition. The coalition fails to appropriate the value of the vast 

amount of resources contributed to the strategy. Especially the physical and capital resources 

seem poorly deployed, exemplified with the unsuccessful attempt to arm and train the Iraqis. 

The seeds to successfully developing a proficient partner capacity lies in the configuration and 

coordination of the value creating activities. In this, the coalition fails. The coalition should have 

responded more closely to the local environment and better integrated the global pressure. 

The efforts of the coalition lack coordination and it is the author’s belief that a better use of 

operational planning could have helped manage a collective and synchronized effort. Better 

management would have contributed to a more unilateral approach and helped coordinate the 

campaign strategy’s lines of effort.  

It is however the author’s firm belief that Building Partner Capacity, if properly managed, 

configured, and coordinated, can prove a viable and successful strategy in order to reach long-

term, security-orientated goals.  

 

 

Joachim Sebastian Bruhn Jacobsen 
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1 Indledning 

1.1 Introduktion 

Denne opgave omhandler den militære intervention i Irak i 2014 og bekæmpelsen af Islamisk 

Stat. Opgaven fokuserer på at beskrive og analysere de problemstillinger en international 

organisation møder, på et nyt marked med uvante udfordringer. Formålet med opgaven er at 

udlede erfaringer og læring til brug for fremtidige militære investeringer i Building Partner 

Capacity (BPC) strategier. Opgaven benytter koalitionens investeringer i Iraq Train & Equip 

Fund (ITEF) som case study til at udlede disse erfaringer. 

1.2 Baggrund 

Islamisk Stat (IS) optræder første gang i 2004 under navnet Al-Qaeda i Irak (AQI), hvor de 

udøver brutale terrorangreb på amerikanske styrker, såvel som civilbefolkningen. 

Terrororganisationen vokser sig stærk, bl.a. gennem udnyttelsen af sekteriske spændinger i 

Irak, og fremstår som en velorganiseret og effektiv organisation i 2009 med tætte relationer til 

det Sunni-arabiske samfund. Irakiske sikkerhedsstyrker (ISF) og amerikanske specialstyrker 

får i 2009 sammen drevet AQI på randen af udslettelse og AQI forsvinder helt, indtil konflikten 

i region blusser op, to år senere med borgerkrigen i Syrien (THB, s. 1). Terrororganisation, der 

nu går under navnet Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL), drager fordel af den ustabile 

situation i Syrien. Gennem kontrol med territorier i det østlige Syrien får ISIL adgang til 

træningslejre, olieindkomster og ro til at opbygge deres bureaukratiske apparat rundt om 

organisationen - udenfor rækkevidden af de irakiske sikkerhedsstyrkers. I juni 2014 invaderer 

ISIL storbyen Mosul i det nordlige Irak og har dermed underlagt sig ca. 1/3-del af Iraks territorie, 

herunder store dele af den vital infrastruktur og olieproduktion (THB, s. 4). Det giver anledning 

til underen, hvordan en terrororganisation, der få år forinden var tæt på udslettelse, har været 

i stand til at overvælte statsmagten i Irak i løber af bare tre år. Baggrunden for 

terrororganisationens succes skal findes i en kombination af den proxykrig der har fundet sted 

i regionen og marginaliseringen af en gruppe, i forvejen ekstreme, sunnimuslimske aktører. 

For at forstå terrororganisationens fremkomst både i 00’erne og igen i kølvandet på den syriske 

borgerkrig i 2011 er det nødvendigt at forstå magtstrukturerne i den irakiske stat. Der eksisterer 

i Irak et antal magtfulde eliter der alle har et klientnetværk i staten eller det politiske apparat. 
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Magteliterne sidder i parlamentet, men virker ikke kun som politiske aktører da der er en 

sammensmeltning mellem politiske partier og væbnede militser. De mange konkurrerende 

magteliter medfører flere komplikationer for stabiliteten i Irak, hvor af de to vigtigste i årene op 

til ISIL’s genkomst er et anti-amerikansk klima og en indskrænkning af sunnimuslimske 

rettigheder. De anti-amerikanske holdninger bevirker at det amerikanske træningsbidrag 

udvises fra Irak i 2011, hvorved opbygningen af de irakiske sikkerstyrker bremses. Samtidig 

afgrænses sunnimuslimer fra at indgå i officielle irakiske sikkerhedsstyrker og den 

sunnimuslimske stammesamling kaldet Anbar Awakening – som tidligere har bekæmpet ISIL, 

modtager reducerede ydelser fra staten (THB s. 3). Klientismen og sammensmeltningen af 

militære og politiske aktører hæmmer parlamentets evne til at træffe beslutninger og 

gennemfører reformer. Af de irakiske magteliter er der særligt fem fraktioner der er centrale for 

magtdelingen i denne periode: Peshmerga bestående af the Kurdish Democratic Party (KDP) 

og the Patriotic Union of Kurdistan (PUK), den pro-iranske Fatah-bevægelsen, Saairun-listen 

der består af nationalistiske Shiaislamister og Pan-shiitiske islamister ledet af Grand Ayatollah 

Ali al-Sistani, samt premierminister al-Maliki og hans Malikiyouns tilhængere (THB s. 4-5). 

Figur 1.1.: Klientisme i den irakiske stat 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter Henningsen, 2019 
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Disse fem magteliter bør karakteriseres som de kritiske interessentgrupper i det Irakiske 

statsapparat under koalitionens militære indsats. For hver fase i koalitionens BPC-strategi i 

forekommer der forskydninger der kan påvirke aktørernes interesser og ressourcer, hvorfor 

denne interessentmatrice kun kan opfattes som et øjebliksbillede. Matricen anskueliggør de 

kritiske interessentgrupper efter parlamentsvalget i april 2014 og Mosuls fald i juni 2014. 

Matrix 1.2.: Ekstern identifikationsmatrix, irakiske interessenter  

Kilde: Egen tilvirkning efter Sørensen, 2017 

De irakiske interessenter rummer nogle indbyrdes modsætningsforhold der påvirker BPC-

strategien: 

• Magteliterne styrker hver deres milits, fremfor de fælles irakiske sikkerhedsstyrker. 

• De kurdiske Peshmerga, ønsker selvstændighed i det nordlige Irak. 

• Ønsket om en national forening overfor en pan-shiitiske orientering. 
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På denne baggrund er det ikke overraskende at amerikanernes mislykkes i forsøget på at 

etablere et demokratisk styre med kontrol over den volatile magtstruktur i Irak. Amerikanerne 

efterlader en på mange måder ubalanceret og ustabil stat, da de trækker deres sidste styrker 

ud af landet i 2011 (CRS 2017, s. 1). 

 

De efterfølgende år oplever Irak en stadig mere ustabil sikkerhedsmæssig situation og en 

stigende grad af sekterisk vold i landet. Dette skaber rum for at ISIL i perioden fra 2012 til 2014 

kan udnytte magtvakuummet i Irak og overføre deres magtposition i Syrien til det vestlige og 

nordlige Irak. Islamisk Stat cementerer for alvor deres indflydelse i sommeren 2014, hvor de 

erobrer storbyen Mosul i det nordlige Irak (CRS 2017, s. 4-5). 

 

På baggrund af dette beder Iraks regering den 25. juni 2014, gennem FN’s sikkerhedsråd, det 

internationale samfund om støtte i kampen mod ISIL (Folketinget 2016). En kombination af 

overgreb på civile og en række terrorangreb uden for regionen fører til at FN’s sikkerhedsråd i 

2014 vedtager resolution 2170 af 15. august og resolution 2178 af 24. september, som begge 

fordømmer terrorgruppen. Året efter den 20. november vedtager FN’s sikkerhedsresolution 

2249, som yderligere stadfæster at ISIL udgør en hidtil uset trussel mod den internationale fred 

og sikkerhed. Anmodningen fra Irak i kombination med FN’s resolutioner, fører til indgriben fra 

det internationale samfund i efteråret 2014. USA samler en koalition bestående af 68 

partnerlande til bekæmpelse af ISIL. Koalitionen indgår et strategisk partnerskab med Irak, 

kaldet Operation Inherent Resolve (OIR).  

 

BPC-strategiens kampagne strategi er en dynamisk proces, hvorfor der forekommer 

forskydninger i aktørernes interesser og ressourcer, men nedenstående interessentmatrice 

anskueliggør de kritiske amerikanske interessentgrupper efter strategiens 1. fase i 2015 

(www.inherentresolve.mil/campaign). 
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Matrix 1.3.: Ekstern identifikationsmatrix, amerikanske interessenter  

 

Kilde: Egen tilvirkning efter Sørensen, 2017 

De amerikanske interessenter har nogle indbyggede modsætningsforhold, som hæmmer 

implementeringen af BPC-strategien: 

• US DOD og US CENTCOM er distanceret fra koalitionens indsats, hvilket overlader 

implementeringen af strategien til de interne interessenter, der ikke kan påvirke de 

eksterne, amerikanske interessenter.  

• De logistiske organer, 1st TSC, samt US ASAC og DSCA er ikke motiveret for at 

understøtte BPC-strategien, men har en betydelig indflydelse på strategien. 

• Der er en skævvridning mellem hvem der har indflydelse på strategien og hvem der er 

motiveret for at påvirke strategien positivt. 

 

De seneste årtier har USA og USA-leddede koalitioner i stadigt stigende grad ført en strategi 

baseret på Building Partner Capacity. Dette ses i 2003-Irak krigen, kampen mod Taleban og 

Al Qaeda i Afghanistan og særligt i denne FN-sanktionerede intervention i Irak. Strategien 

baserer sig på massive investeringer i en bred paraply af programmer, aktiviteter og instanser 
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med det formål at opnå sikkerhedsorienterede mål gennem partnerlandet. Strategien skyldes 

blandt andet en anerkendelse af at sikkerhedspolitiske mål og langvarig stabilitet ikke kan 

opnås gennem en kortere årrække, samt behovet for ikke at deployere egne militære styrker i 

et fremmed land, i årelange perioder (K. J. McInnis, 2015).  

 

Koalitionens strategi, også kaldet kampagne design, er opbygget af tre sideløbende 

fokusområder og forløber over fire faser. I strategiens første fase er det primære fokus at 

indsætte overlegene militære kapaciteter og gennem luftoperationer og anvendelsen af 

specialstyrker at nedbryde ISIL’s kamppositioner og fratage dem viljen til at kæmpe. I 

strategiens øvrige tre faser er det hensigten at koalitionens militære styrkerne kun skal spille 

en supporterende rolle i kamphandlingerne mod ISIL. ITEF er grundelementet i strategiens 

fokusområder for at ’’skabe forudsætninger for varigt militær partnerkapacitet’’ og herved 

fundamentet for koalitionens militære indsats i Irak (www.inherentresolve.mil/campaign).  

Det er centralt for forståelsen af den militære indsats, at bemærke de betydelige forskelle i 

presset for global integration og lokal tilpasning, som nedstående kampagne strategi 

tilvejebringer. 

Figur 1.4.: Koalitionens kampagnestrategi  

 
KILDE: Egen tilvirkning efter www.inherentresolve.mil/campaign 
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2 Problemidentifikation 

Koalitionen har fulgt et strategisk framework med det mål at opnå sikkerhedsorienterede mål 

gennem en veludrustet og veltrænet irakisk kapabilitet på jorden. Forudsætningen for dette har 

været tilførslen af våben, materiel og træning. Alene i våben og materiel til de irakiske 

sikkerhedsstyrker er der fra oktober 2014 og frem til udgangen af 2019 blev investeret over 4,9 

milliarder USD gennem ITEF (CRS 2017, s. 32-33). De sikkerhedsstyrker der modtog midlerne 

bestod af grupperinger fra den irakiske hær, det irakiske politi, kurdiske Peshmerga og lokale 

stammemilitser. Status i dag er at der ikke kan redegøres for våben og materiel for over 1 

milliard USD (Berrick 2017, s. 1-2). BPC-strategien har derfor ikke formået at skabe 

forudsætninger for varig militær partnerkapacitet, som var et bærende fokusområde i 

koalitionens kampagne strategi. På trods af at der i årene fra 2014-2017 er 126.500 irakere 

der er blevet trænet af koalitionen er der i juli 2017 kun ca. 7-10.000 irakiske sikkerhedsstyrker 

der vurderes i stand til at udføre offensive operationer. Reelt har det været en kombination af 

vestlige specialstyrker og luftangreb, som har banet vejen for alle større offensive operationer 

der er blevet udført i koalitionens militære indsats (Henningsen 2019, s. 6). 

 

For at føje spot til skade har bevæbningen af militære grupperinger blot forstærket klientismen 

og sammensmeltningen af militære og politiske aktører. De irakiske magteliter står således 

stadig i skarp modsætning til hinanden, uden et sikkerhedspolitisk system der kan håndtere en 

eventuel genkomst af ISIL eller andre militære trusler. Udfordringerne med BPC-strategien 

viser at den ikke har haft den forventede indvirkningen på opbygningen at de irakiske 

sikkerhedsstyrker. Der er ingen tvivl om af strategiens første fase havde stor succes med at 

nedbryde ISIL og fratage dem store territorier (Berrick, 2017, s. 6) på kort tid, men de 

efterfølgende faser har ikke haft samme succes. Den amerikansk leddede koalition har 

adopteret en international strategi i bestræbelserne på at udnytte deres kernekompetencer og 

overlegne ressourcer overfor ISIL. Dette har tilsikret en effektiv og centraliseret koordination 

og kontrol, med de værdiskabende aktiviteter i den militære indsats. Dette har været en effektiv 

internationaliseringsstrategi alt mens ISIL indledningsvist optrådte som en regulær, symmetrisk 

modstander. I denne situation har ISIL ikke været i stand til at matche de kernekompetencer 

og ressourcer som koalitionen besidder og opstille et konkurrencedygtigt alternativ. Som 
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situationen i Irak har udviklet sig er presset for global integration og lokal tilpasning øget. ISIL 

har omstillet sig fra en symmetrisk modstander til en asymmetrisk modstander, hvorved 

koalitionen i mindre grad kan udnytte manglende militære kompetencer. I stedet kan ISIL 

udnytte de kernekompetencer og ressourcer de besidder til at udføre asymmetrisk krigsførelse. 

Dette udfordrer koalitionens internationale strategi, med en centralt konfigureret værdikæde, 

som fremstår ufleksibel og med en svækket effektivitet når presset for global integration og 

lokal tilpasning stiger. Det bør være en grundlæggende strategisk overvejelse at tilpasse 

koalitionens strategi til de situationelle vilkår. Herudover beror koalitionens tilgang også på 

samme strategiske tilgang til alle tre fokusområder og samtlige fire faser i kampagnestrategien, 

hvilket mildt sagt virker problematisk. 

Figur 2.1.: Koalitionens internationaliseringsstrategi  

 

Kilde: Egen tilvirkning efter Daniels 2013 

2.1 Problemformulering 

Hvordan kunne den internationale koalition have sikret en mere effektiv gennemførelse af 

deres Building Partner Capacity Strategi i relation til ITEF-investeringerne?  
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2.1.1 Undersøgelsesspørgsmål 

• Blev ITEF-investeringerne optimal forankret i koalitionens Building Partner Capacity 

Strategi? 

• Hvilke risici var knyttet til koalitionens implementeringen af Building Partner Capacity 

Strategien, i relation til ITEF-investeringerne? 

• Hvordan kan koalitionen tilsikre sig en værdiskabelse af de kernekompetencer og 

ressourcer som partnerkonfigurationen besidder 

• Kunne der med fordel have været anvendt operative redskaber i koalitionen for at 

opnå en mere effektiv samordning og anvendelse af investeringerne i ITEF? 

• Er det overhovedet muligt at gennemføre en effektiv BPC-strategi eller er det 

strategisk framework fejlbehæftet fra starten?  

2.2 Afgrænsning 

Opgaven afgrænser sig fra 1. januar 2012 og indtil 31. december 2019, i hvilken periode USA 

har investeret 4,97 milliarder USD alene i våben, materiel og træning af irakiske 

sikkerhedsstyrker gennem ITEF-projektet, samt 2,77 milliarder USD i andre 

investeringsformer. Opgaven afgrænser sig til alene at omhandle de investeringer der er 

foretaget i ITEF-projektet. Herved udelades de øvrige investeringer på 2,77 milliarder USD, 

selvom de også relaterer sig direkte til irakiske sikkerhedsstyrker. Øvrige investeringsformer 

der relaterer sig til irakiske sikkerhedsstyrker omhandler: Foreign Military Financing, 

International Narcotics Control and Law Enforcement, Nonproliferation Antiterrorism Demining 

and Related Programs og International Military Education and Training. Når disse øvrige 

investeringsformer ikke medtages er det hovedsageligt for at indsnævre fokus tilstrækkeligt til 

at skabe grundlag for en dybdegående analyse. Sekundært skyldes denne afgrænsning for at 

sikre at opgaven er repræsentativ for BPC-strategier, samt at sikre gyldigheden og 

pålideligheden i opgaven. Dette viderebehandles i kriterier for valg af objekt. 

Øvrige investeringer i politiske programmer såsom Economic Support Fund og Development 

Fund er ikke medtaget. På trods af at de militære og politiske investeringer overlapper, er der 

således lavet en sondring mellem disse. Denne afgrænsning skyldes at opgavens fokus er på 

at udlede erfaringer og læring af den militære indsats. Yderligere behandler opgaven 
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udelukkende de investeringer der rent geografisk vedrører Irak gennem BPC-strategien kendt 

som Operation Inherent Resolve. Operationen Inherent Resolve er dog betegnelsen for en 

kampagne der både varetager operationerne i Irak og Syrien og der kan derfor ikke altid 

skelnes mellem investeringer anvendt i de to lande. Opgaven omhandler således ikke direkte 

investeringer i Syrien, men kan berøre investeringer foretaget i Irak for senere at blive anvendt 

i operationer i Syrien. Opgaven begrænser sig til aktører de væsentligste aktører der er 

medlem af koalitionen og diverse Irakiske aktører, herunder Peshmerga. Der er mange måder 

at referere til terrororganisationen Islamisk Stat. I denne opgave anvendes Islamisk Stat i Irak 

og Levanten (ISIL), som blev anvendt mest hyppigt i tiden omkring koalitionens intervention i 

2014. På samme måde vil både shia- og sunni-muslimer, samt kurdere der modtager ITEF-

midler og træning blive omtalt samlet som irakiske sikkerhedsstyrker (ISF). Hvis der specifikt 

refereres til fx kurdiske Peshmerga, vil dette blive tydelig gjort.  

3 Undersøgelsesdesign 

3.1 Undersøgelsestilgang 

Denne opgave anlægger et kritisk, rationalistisk videnskabsgrundlag. Ontologisk erkendes der 

én eksisterende verden, uafhængig af menneskets sanser og bevidsthed - der eksisterer 

således en objektiv sandhed. Den kritiske rationalisme søger at opstille dristige teorier og 

herefter at falsificere disse. Der er en erkendelse af at sandheden aldrig kan opnås. I stedet 

opfattes et hvert videnskabeligt studie som en bevægelse i retningen mod den objektive 

sandhed, hvorfor der ikke kan tilvejebringes en endegyldig, objektiv sandhed (Jacobsen et al, 

2015). Denne opgave kan således kun opstille erfaringer og læring der kan bidrage til en 

dybere forståelse af de årsagsforklaringer, der knytter sig til en Building Partner Capacity 

Strategi. Det betyder at denne opgave vil anskue midlerne bevilliget til ITEF, i rammen af en 

BPC-strategi, fra en meget kritisk vinkel og forsøge at eftervise mangelfuldheder i anvendelsen 

af ITEF-midlerne. Opgaven vil samtidig opstille og applikere teorier til forståelse af hvordan 

ITEF-midlerne potentielt kunne være blevet anvendt mere hensigtsmæssigt og effektivt. Det er 

hensigten at falsificere at en anvendelse af ITEF-midlerne - med udgangspunkt i de opstillede 

teorier, vil sikre en mere effektiv anvendelse af de økonomiske investeringer i ITEF. Omvendt, 

hvis dette ikke kan falsificeres, vil det lede til en række erfaringer og læring, som peger i retning 
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af en objektiv sandhed. Dette vil lede til en besvarelse af hvordan den internationale koalition 

kunne have sikret en mere effektiv anvendelse af de økonomiske investeringer i ITEF.  

 

Da denne opgave har til formål at udlede erfaringer og læring til fremtidig brug er det relevant 

at udlede i hvilken forklaringstype opgaven tager sit udgangspunkt. Det efterstræbes at udlede, 

hvordan koalitionen kunne have sikret en mere effektiv gennemførelse af deres Building 

Partner Capacity Strategi i relation til ITEF-investeringerne. Herved søges en årsagsforklaring 

til, hvorfor anvendelsen af midlerne ikke resulterede i et mere succesfuldt udfald. Når 

årsagerne er identificeret og forstået kan der opstilles lovmæssigheder ud fra et kritisk, rationelt 

perspektiv som efterprøves, hvorved læring og erfaringer kan udledes. Årsagsforklaringer er 

indeholdt i den nomologisk-deduktive forklaringsmodel jf. Carl Hempel og kræver en udløsende 

årsag, en række initialbetingelser og en eller flere lovmæssigheder (Jacobsen et al, 2015). I 

opgaven arbejdes der således deduktivt ved, ud fra årsagsforklaringer, at opstille 

lovmæssigheder. Det tilstræbes at identificere og udfolde årsagsforklaringer i de udfordringer 

der har været i implementering af Building Partner Capcity strategien. I opgaven tages der kun 

udgangspunkt i koalitionens intervention i Irak i forbindelse med bekæmpelsen af Islamisk Stat 

og de opstillede lovmæssigheder vil af åbenlyse årsager ikke blive efterprøvet i et feltarbejde. 

Heraf følger at gyldigheden kan øges, da et single-case study i kritisk rationalisme traditionelt 

opfattes som mindre gyldigt end masse studier eller efterprøvninger i videnskabelige forsøg.  

Opgaven vil derfor ikke alene anlægge en deduktiv tilgang, men i vidt omfang trække på en 

abduktiv tilgang og fremkomme med en vekslen mellem teori og empiri. Opgaven vil således 

koble deduktive slutninger med mest sandsynlige slutninger eller abduktive slutninger i 

bestræbelserne på at udlede læring og erfaringer.  

3.2 Kriterier for valg af empirisk objekt  

Det valgte undersøgelsesdesign fokuserer på en udvalgt case i BPC-strategien – i dette 

tilfælde ITEF-investeringerne, med det formål at vurdere om koalitionens investeringer 

anvendes effektivt. Heraf følger at gyldigheden kan øges, da et single-case study i kritisk 

rationalisme traditionelt opfattes som mindre gyldigt end masse studier eller efterprøvninger i 

videnskabelige forsøg. Undersøgelsesdesignet understøttes af valget af metodetilgang, hvor 
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både kvalitative og kvantitative data behandles i den eksplorative og deskriptive tilgang. En 

hensigtsmæssig besvarelse af problemformuleringen vil kunne anvendes til at sige noget mere 

generelt om den fremherskende BPC-strategi, som ses anvendt i stadig stigende grad i US-

leddede militære indsatser. Grundlaget for valg af ITEF-investeringerne som opgavens 

empiriske objekt skal findes i følgende tre elementer: Repræsentativitet, gyldighed og validitet. 

3.2.1 Repræsentativt kriterie 

ITEF er hjørnestenen i de investeringer, der har været i Building Partner Capacity strategien i 

Irak og vil forventeligt blive kopieret i fremtidige BPC-strategier. BPC-strategier bygger på at 

udruste og uddanne lokale sikkerhedsstyrker for at opnå sikkerhedsorienterede mål gennem 

partnerlandet. Uden midler til våben, udrustning og uddannelse har en sådan BPC-strategi 

ingen ben at stå på. Samtidig er antallet af BPC-strategier øget siden 1990’erne (K. McInnis, 

2015) og alt tyder på at det også vil være en anvendt strategi i fremtidige militære strategier. 

Udledte erfaringer og læring kan potentielt videreføres i lignende investeringer i kommende 

BPC-strategier, hvorfor ITEF er valgt objekt for denne opgave  

3.2.2 Gyldighedskriterie 

Bestræbelserne på at udlede erfaringer og læring af et så stort og komplekst emne som 

militære interventioner i rammen af partnerkonfigurationer, kan hurtigt skabe grobund for en 

opgave der rækker udover rammerne for denne hovedopgave. Ideelt vil en analyse der skal 

udlede erfaringer til en fremtidig BPC-strategi involvere massestudier og omfattende feltstudier 

i bestræbelsen på at foretage en videnskabelig efterprøvning. Det vil for eksempel være 

interessant at inddrage andre BPC-strategier både i Irak og Afghanistan for at få et bredere 

studie. Derfor skal resultatet af denne opgave også behandles med ydmyghed overfor 

kommende BPC-strategier og indtrædelse i partnerkonfigurationer. Opgaven behandler 

investeringerne i ITEF, i rammen af den pågældende partnerkonfiguration, i den pågældende 

konflikt i kampen mod Islamisk Stat. Opgaven finder derfor sin fuldkomne gyldighed på den 

igangværende BPC-strategi og i den eksisterende kontekst. Det vurderes alligevel at en 

analyse af dette objekt har potentiale til at udlede erfaringer og læring med en relativ høj 

gyldighed. Dette skyldes at de involverede interessenter i den pågældende 

partnerkonfiguration, formentlig vil være en fast bestanddel af kommende 
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partnerkonfigurationer. Samtidig gennemføres BPC-strategier efter en relativ fast overodnet 

modus operandi, med gentagelse af overraskende mange standardprocedure. Det kan med 

nogen rimelighed fastslås at de overordnede udfordringer som BPC-strategien møder, ses 

gentaget i samtlige BPC-strategier, herunder den aktuelt behandlede. Derfor er det, alt andet 

lige forventeligt, at erfaringer fra denne BPC-strategi vil kunne anvendes i kommende BPC-

strategier. Derfor vil erfaringer fra de økonomiske investeringer i ITEF med relativ høj gyldighed 

kunne bidrage til investeringer i fremtidige fonde i kommende BPC-strategier. 

3.2.3 Pålidelighedskriterie  

I beskæftigelse med militære operationer, herunder BPC-strategier vil informationer og aftaler 

i større eller mindre omfang være klassificeret og herved utilgængelige. I relation til BPC-

strategier kan det være svært at gennemskue hvad alle aktiviteter dækker over – fx security 

cooperation og assistance, hvor det kun er muligt at afdække, hvor mange midler der er 

allokeret til aktiviteterne, men ikke hvad disse aktiviteter reelt indebærer (K. McInnis, 2015). 

Hvad angår ITEF er både midlerne og aktiviteterne meget velbeskrevet. Aktiviteterne er 

veldokumenterede og informationerne er tilgængelige, hvorved der bl.a. er adgang til komplette 

lister med udrustninger der er blevet indkøbt, procesbeskrivelser fra indkøb til afhænding af 

midlerne, samt adgang til alle midler der er blevet allokeret m.m. ITEF er herudover adskillige 

gange blevet revurderet og diskuteret åbent i den amerikanske kongres, hvilket betyder at der 

blandt andet er adgang til detaljerede rapporter udarbejder af pålidelige statsorganer i USA. 

Dette gør det muligt at udarbejde en analyse af emnet med meget høj pålidelighed, da der er 

adgang til både pålidelige kvalitativ og kvantitative data. Kvalitativ empiri er med til at 

verificere/gyldiggøre pålideligheden af de kvantitative data, hvorved analysen kan 

underbygges sagligt.  

3.2.4 Sammenfatning for valg af empirisk objekt 

For at sammenfatte baserer valget af ITEF-investeringerne som empirisk objekt på tre kriterier: 

Repræsentativitet, gyldighed og pålidelighed. Objektet fremstår repræsentativt for BPC-

strategier, med potentiale til relativ høj gyldighed og med en høj grad af pålidelighed. 
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3.3 Opgavestruktur 

Undersøgelsesdesignet er bygget fleksibelt op omkring de tre kerneområder: Ekstern 

markedsanalyse, intern virksomhedsanalyse og organisationsstrategi, som til sammen vil 

kunne besvare problemformuleringens fem undersøgelsesspørgsmål. Hvert 

undersøgelsesspørgsmål søges besvaret gennem en delkonklusion. Disse fem 

delkonklusioner udgør til sammen en velfunderet analyse og skaber herved fundamentet for 

en samlet konklusion og besvarelse af opgavens problemformulering. 

Figur 3.1.: Illustreret opgavestruktur 

 Indholdsstruktur på opgaven    Teoretisk perspektiv på opgavens indhold 
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4 Teoriafsnit  

Den militære indsats i Irak er tidligere overvejende blevet behandlet ud fra et statskundskabligt 

eller militærfagligt teoretisk udgangspunkt fx ’’Iraq and terror post-9/11: why the Islamic State 

remains a persistent element in Iraq’’ af Troels Burchall Henningsen, 2019 eller ’’Hvordan lærer 

Forsvaret af operative erfaringer’’ af Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet 2018. 

Denne opgave benytter teorien fra international business til at anskue den militære indsats, 

samt udlede erfaringer og læring heraf.  

Teorien anvendes til at analysere indsatsen fra tre perspektiver: Ekstern markedsanalyse, 

intern virksomhedsanalyse og strategianalyse. Præmissen for opgaven er en kritisk tilgang til 

den internationaliseringsstrategi, koalitionen har anvendt i forbindelse med implementeringen 

af BPC-strategien. 

 

Kritikken af de strategiske overvejelser, der knytter sig til koalitionens 

internationaliseringsstrategi, bygger på et perspektiv af Daniels (2013) fra International 

Business: Environments and Operations.  

Den eksterne markedsanalyse anvender Porters Five Forces (1985), Mitchells (1997) og 

Mendelows (1991) modeller for aktøranalyser. Den interne virksomhedsanalyse fokuserer på 

Barneys (1991) ressourcebaserede perspektiv samt Quinn og Hilmers (1994) 

kompetencebaserede perspektiv. Cuervo-Cazurra et als (2007) perspektiv på 

ressourceimmobilitet anvendes både til at analysere udfordringer i den interne 

virksomhedsanalyse og i strategianalysen. Herudover anvendes Kösters (2010) 

kulturkløftsanalyse for herved få indblik i de nationale kulturbetingelser der gør sig gældende i 

koalitionens indsats.  

 

Det teoretiske perspektiv på organisatoriske strategiovervejelser hentes primært fra Daniels 

(2013) og suppleres en betragtning og anbefaling om håndteringsstrategi og strategisk 

ledelsescyklus.  For at favne koalitionens svagheder og trusler i strategiens gennemførelse 

anvendes Graves (2000) risikoanalyse, samt en LFA-model til at behandle styrker og 

muligheder. 
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4.1.1 Strategi og organisationskultur 

4.1.2 Internationaliseringsstrategi 

Internationale virksomheder, der skal planlægge og implementere en strategi, bør betragte 

behovet for global integration og lokal tilpasning. I praksis er det valget mellem at adaptere 

værdikæden til lokale forhold eller prioritere standardisering. Daniels (2013, s. 470-476) 

opstiller fire Internationaliseringsstrategier: International strategy, global strategy, transnational 

strategy og multidomestic strategy. De fire strategier konfigurerer og koordinerer 

virksomhedernes værdikæde forskelligt. For at applikere teorien i denne opgave skal 

hovedselskabet i det efterfølgende siddestilles med US DOD og CENTCOM i USA, mens 

datterselskabet skal forstås som koalitionens stab (CJFLCC), der er tilstede i Irak. 

 

International strategi fordrer et lavt pres fra global integration, såvel som et lavt pres fra lokal 

tilpasning. Dette medfører, at lokale datterselskaber har en begrænset indflydelse, og at 

hovedselskabet i stedet udøver kontrol og koordinerer virksomhedens ressourcer fra 

hjemlandet. Den internationale strategi skaber værdi ved at overføre kernekompetencer fra 

hjemlandet til de markeder, hvor de lokale datterselskaber opererer. Strategien er kun 

succesfuld, hvis virksomheden er i stand til at udnytte de lokale rivalers manglende ressourcer 

og sårbar hvis disse er i stand til at innovere og udfordre virksomhedernes kernekompetencer 

i værtslandet.  

 

Global strategi fordrer et stort pres fra global integration, men et lavt pres fra lokal tilpasning. 

Strategien udnytter lokationsfordele og stordriftsfordele, hvilket gør strategien til et effektivt valg 

for virksomheder med standardiserede produkter og med en ambition om at minimere 

produktionsomkostningerne. Strategien er ofte et naturligt valg for virksomheder, der sælger 

råvarer af indifferent natur. Strategien er sårbar overfor disruptive innovationer og har stærkt 

begrænsede muligheder for lokale tilpasninger.  

 

Transnational strategi fordrer et stort pres fra både global integration og lokal tilpasning. 

Strategien tilsigter at adaptere virksomhedernes aktiviteter til eksisterende kulturelle, politiske 

og økonomiske forhold. En grundlæggende fordel ved denne strategi er, at den anvender 
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hovedselskabets ressourcer til at koordinere og overføre erfaringer og viden fra et 

datterselskab til resten af virksomhedens datterselskaber. Strategien trækker derfor ikke på de 

traditionelle top-down eller bottom-up metoder, men overfører i stedet kompetencer fra 

idegenerator til idemodtager. Udfordringerne ved strategien er, at den i praksis er svær at 

implementerer både ift. koordination og kontrol, men også i udviklingen af et netværks mind-

set mellem datterselskaberne.  

 

Multidomestisk strategi fordrer et lavt pres fra global integration, men et stort pres fra lokal 

tilpasning. Strategien sigter mod at tilpasse de værdiskabende aktiviteter til lokale forhold, 

hvorfor der afgives stor kontrol til datterselskaberne. Den multidomestiske strategi er 

medvirkende til at reducere en række risici forbundet med politiske forhold og valutakurser. 

Samtidig er der plads til at udnytte lokal innovation fra lokal research and development (R&D). 

Til gengæld medfører de omfattende lokale tilpasninger og specialiseringer 

produktionsomkostninger, som ikke nødvendigvis er rentable. På tværs af landegrænser kan 

der ligeledes opstå koordinationsudfordringer, da hovedselskabet ikke altid har den 

nødvendige autoritet til at samordne datterselskabernes bestræbelser.   

4.1.3 Organisationsstruktur 

Strukturen i en organisation er betinget af det strategiske stadie, som virksomheden befinder 

sig i. I denne kontekst skal virksomheden forståes som koalitionens bannerfører, det 

amerikanske militær og koalitionen optræder i relation til det amerikanske militær som et 

datterselskab. Virksomheden udsættes for et konkurrencepres, der styrer 

værdikædekonfigurationen. Reelt bør der ikke være tale om at vælge en 

internationaliseringsstrategi, for virksomheden vil ikke kunne få succes med sin strategi, hvis 

den ikke responderer hensigtsmæssigt på presset for global integration og lokal tilpasning. 

Derfor oplever internationaliserede virksomheder en strategisk transformation, der skaber et 

behov for en tilpasset værdikædekonfiguration og -koordination.  

Mange virksomheder påbegynder deres internationalisering med en strategi, hvor de gearer 

deres hjemmefordele eller kernekompetencer til at opnå en konkurrenceposition i udlandet og 

foretager efterfølgende en strategisk transformation (Sørensen, 2017).  
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Figur 4.1.: Eksampel på en strategisk transformation 
 

 
Kilde: Daniels 2013 

Anskuer man koalitionens militære indsats med udgangspunkt i Daniels (2013) model, kan 

man sige, at første fase i kampagnestrategien – der indledes i efteråret 2014, iværksættes med 

en international strategi, som ikke følges op af en strategisk transformation. I denne opgave er 

det derfor relevant at analysere, om koalitionens kampagnestrategi er hensigtsmæssigt 

tilpasset det kontekstuelle konkurrencepres i Irak gennem alle fire faser i BPC-strategien.  

Det er vigtigt at en evt. strategisk transformation afspejler sig i de værdikædekarakteristika der 

styrer organisationen. Værdikædekarakteristikaene er dynamiske og ændres fra et strategisk 

stadie til et andet. Hvis konkurrencepresset derfor ændrer sig og kræver en anden strategisk 

tilgang, skal koalitionen altså tilpasse sin værdikædekonfiguration og værdikædekoordination 

tilsvarende. De værdidriver der skaber værdi på ét strategisk stadie, skaber ikke værdi på et 

andet og får derfor afgørende konsekvenser for værdikædekonfigurationen i koalitionens 

indsats. 
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4.2 Ekstern markedsanalyse 

4.2.1 Konkurrenceforhold 

Porter udgiver i 1985 sin artikel om konkurrencestrategi, som han indleder med påstanden om, 

at konkurrencesituationen er kernen i alle virksomheders succes eller undergang. Teorien 

bliver normalt omtalt som Porters Five Forces og kan både anvendes til at beskrive den 

nuværende konkurrencesituationen på et marked, og hvordan ens egen virksomhed er stillet i 

den gældende konkurrencesituation. Forståelsen for konkurrencesituationen er en 

forudsætning for at skabe konkurrence fordele gennem værdiskabende aktiviteter i 

virksomhedens værdikæde. I Porters (1985) opfattelse skabes værdi af den merværdi, kunder 

er villige til at betale for et produkt ift. produktionsprisen.  

Virksomheden kan i store træk påvirke værdien på to måder: Enten ved at tilbyde samme 

fordele som konkurrenterne til en lavere pris (prisleder) eller ved at tilbyde unikke fordele, som 

samtidig skaber mulighed for at opnå en højere pris (prisdifferentiering) for produktet. Den 

valgte prisstrategi påvirker virksomhedens øvrige strategiske valg. 

 

Da Porters (1985) model som oftest anvendes på en produktions- eller servicevirksomhed, er 

det nødvendigt at definere anvendelsen af hans koncepter – de fem konkurrencekræfter: 

Leverandører, kunder, potentielle indtrængere, substituerende produkter og 

konkurrencesituationen – i den kontekst, koalitionen opererer i. Det kan også være gavnligt at 

fastslå at “produktet”, som sælges, i denne sammenhæng skal forståes som opnåelsen af 

sikkerhedsorienterede mål i form af en varig, irakisk militær partnerkapacitet. 

Leverandører kan i denne sammenhæng forstås på flere måder. Først og fremmest som de 

firmaer, der leverer våben, ammunition og materiel til det amerikanske forsvar, men også som 

selve det amerikanske Department of Defense, der videreleverer materiellet til koalitionen i 

form af ITEF-midler. Leverandører kan ligeledes forstås som de enkelte partnerlande, der hver 

især yder træningsbidrag m.m. til missionen. I denne opgave vil leverandører dog afgrænse 

sig til at omfatte Department og Defense som leverandør af ITEF-midlerne og partnerlande 

som leverandører af træningsbidrag. 

Kunderne er i sidste ende den irakiske befolkning, men kan i denne kontekst også betragtes 

som den irakiske stat, der modtager hovedparten af ITEF-midlerne og støtten fra koalitionens 
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militære indsats. I den regionale kontekst er der flere potentielle indtrængere, fx Iran og Syrien, 

men da opgaven afgrænser sig fra den interregionale kompleksitet, vil potentielle indtrængere 

ikke blive behandlet nærmere.  

Substituerende produkter skal i denne sammenhæng opfattes som de mange alternative 

sikkerhedsløsninger, magteliterne tilbyder i form af rivaliserende militser, som ikke er officiel 

del af den irakiske hær. Magteliterne tilbyder ikke en militær partnerkapacitet, men de til tilbyder 

en substituerende sikkerhed til den irakiske hær.  

Konkurrencesituationen på det eksisterende marked skal i denne kontekst forstås som ISIL og 

deres militære kapaciteter. Foruden ISIL er den eksisterende irakiske hær uden støtte fra 

koalitionen også at opfatte som en konkurrent. Dette kan virke som et paradoks, men tanken 

om en irakisk hær uden koalitionens partnerskab er en konkurrent til den position, koalitionen 

indtager på markedet.  

4.2.2 Ekstern aktøranalyse 

Koalitionens kampagnestrategi er et kompliceret netværk af forbindelser mellem både eksterne 

og interne interessenter i partnerkonfigurationen. De mange interessenter resulterer i et 

indbyrdes afhængighedsforhold af ikke afstemte interesser (Sørensen, 2017). Alle individer 

eller grupper der har en aktiv andel i BPC-strategien og som er i stand til at påvirke 

implementeringen eller gennemførelsen negativt eller positivt (Wheelen, 1992) eller som selv 

kan blive påvirket af realiseringen af koalitionens kampagne strategi (Freeman, 2010) er 

interessenter koalitionen skal tage højde for.  

 

I denne opgave vil gælde, at interne interessenter relaterer sig til understøttende funktioner, 

direkte forbundet med koalitionen, og eksterne interessenter omfatter aktører, der ikke er en 

del af koalitionen (Pinto, 2016). Foruden tilvirkningen af identifikationsmatrix – der også 

anvendes i indledningen og baserer sig på Sørensen (2017) – vil opgaven anvende Mendelow 

(1991) og Mitchell (1997) til kortlægningen af kampagnestrategiens interessenter.  Mendelow 

(1991) baserer sin klassificering af interessenter på deres respektive indflydelse på og 

interesse i strategien. Mendelow (1991) opstiller en statisk matrix med fire tilhørende 

interessentgrupper, der er defineret ud fra interessenternes roller. Klassificeringen inddeler 
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interessenterne i en af følgende grupper: Engagerede og kritiske interessenter, aktive 

nøgleaktører, magtfulde støtter og observerende interessenter.  

Mendelow (1991) skelner mellem brugen af aktører, interessenter og støtter. Denne skelnen 

vil dog ikke blive anvendt i opgaven, der forholder sig til interessenter som tidligere beskrevet 

og ikke skelner mellem brugen af aktører og interessenter. I opgaven suppleres Mendelows 

(1991) interessentklassificering med Mitchells (1997) mere systematiske og normative 

perspektiv. Mitchell (1997) klassificerer interessenterne ud fra en forståelse af deres roller ift. 

strategien og identificeres ved deres besiddelse af en eller flere af følgende tre egenskaber: 

Magt, legitimitet og uopsættelighed. Jo flere af egenskaberne en interessent besidder, jo større 

indflydelse har interessenten på strategien. Foruden egenskaber klassificeres interessenterne 

i følgende tre interessenttyper: Sovende, årvågne og vigtige. Interessenttypen er ligeledes 

bestemt af mængden af egenskaber, interessenten besidder.  

Mitchells (1997) perspektiv gør det muligt at anskueliggøre og systematisere 

kampagnestrategiens interessenter og deres ikke-afstemte krav. Det er dog vigtigt at 

understrege, at Mitchells (1997) perspektiv ikke bygger på en objektiv sandhed, men en 

subjektiv vurdering. Således handler interessenterne ikke nødvendigvis i overensstemmelse 

med den opfattelse, koalitionen har af interessenternes indflydelse på strategien, da de af 

koalitionen tildeles formodede egenskaber, som i udgangspunktet ikke er kendt af 

interessenterne selv. 

4.3 Intern virksomhedsanalyse 

4.3.1 Porters værdikæde 

Porters (1985) værdikæde tilbyder en systematisk analyse af en virksomheds hovedaktiviteter 

i forhold til det konkurrencepres som den befinder sig i. Der skelnes mellem de primære og 

sekundære aktiviteter, hvor det fysiske produkt eller serviceydelse med tilhørende udvikling, 

salg og levering til kunden anses som den primære aktivitet. De sekundære aktiviteter skaber 

grundlaget for de primære og der er en indbyrdes afhængighed af disse. Porters (1985) 

perspektiv på de sekundære værdikædeaktiviteter – støtte aktiviteterne, som Porter beskriver 

dem, behandles ikke ved værdikæden, da senere fremkomne teorier bedre beskriver disse 

aktiviteter. I en militærkontekst, som den koalition befinder sig i, kan støtteaktiviteter 
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oversættes til sustaining operationer og de primære aktiviteter kan oversættes til hhv. shaping 

operationer og decisive operationer. Sustaining operationer tilsikrer opretholdelse af evnen til 

at gennemføre shaping og decisive operationer. Decisive operationer sikrer en succesfuld 

gennemførelse af end-state, samt at operative mål opnås. Shaping operationer skaber eller 

fastholder forudsætningerne for gennemførelse af øvrige operationer. Disse tre 

operationskategorier er således internt forbundne.  

Figur 4.3: Porters værdikæde 

 

Kilde: Egn tilvirkning efter Porter (1985) 

4.3.2 Det ressourcebaserede perspektiv 

Det ressourcebaserede perspektiv (Barney, 1991) argumenterer for, at en virksomheds varige 

konkurrencefordele beror på strategiske ressourcer, som virksomheden kontrollerer. 

Perspektivet bygger på den grundantagelse, at strategiske ressourcer er heterogent fordelt 

blandt virksomheder, og at disse ikke er perfekt mobile. Barney anvender det 

ressourcebaserede perspektiv på virksomheder og ikke organisationer i almindelighed. I denne 

opgave vil den militære koalition – der opfattes som en organisation – sidestilles med en 

virksomhed ift. Barneys (1991) teori om strategiske ressourcer. Barney (1991) argumenterer 

for, at virksomhedens besiddelse af virksomheds specifikke fordele ikke skal findes i 

værdikæden, men i de underliggende ressourcer eller kompetencer, som virksomheden 

besidder, og hvorved elementer i værdikæden kan varetages særlig godt. Disse underliggende 

ressourcer inddeler Barney i tre hovedkategorier: Fysiske og kapitalressourcer, menneskelige 

ressourcer og organisatoriske ressourcer. For at ressourcerne kan lede til varige 
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konkurrencefordele, skal de leve op til følgende fire VRIN-kriterier: Valuable (værdifulde), Rare 

(sjældne), Inimitable (ikke-imiterbar) og Non-substituary (ikke-substituerbar). I det videre 

arbejde med teorien vil det udelukkende være de første tre kriterier, der anvendes jf. Barneys 

senere korrigering af teorien. 

Barney (1991) kritiserer det fokus, som særligt Porters Five Forces ligger på industri- og 

markedsstrukturer i vægtningen af virksomheders performance. Ifølge Barney (1991) er det 

ikke kun markedsstrukturer, der påvirker hvorledes en virksomheder performer, men i høj grad 

de underliggende ressourcer, virksomhederne besidder. Ofte bruges det ressourcebaserede 

perspektiv derfor til at vurdere, hvilke værdikædeaktiviteter der bør outsources til partnere i 

udlandet, og hvilke der bør varetages af virksomheden selv. 

 

Hvis Barneys rationale forfølges, vil det altså i den militære indsats betyde at koalitionen bør 

varetage de værdikædeaktiviteter i BPC-strategien, hvor de har virksomheds specifikke fordele 

og udlægge de øvrige aktiviteter til partnere i Irak. En sådan tilgang kræver imidlertid en 

mobilitet af koalitionens ressourcer fra hjemlandet og de nationale, militære organisationer – 

primært USA, men også øvrige partnerlande til Irak. I dette tilfælde vil det være mellem den 

militære koalition og de irakiske sikkerhedsstyrker. Barney (1991) opstiller tre isolations 

mekanismer, hvoraf de to potentielt kan medføre ressourceimmobilitet eller 

transaktionsomkostninger. Barney betegner de to sidstnævnte isolations mekanismer casual 

ambiguity og social complexity. De indebærer at det kan være vanskeligt at identificere og 

duplikere ressourcerne eller kombinationen af ressourcer som udgør virksomhedens varige 

konkurrence fordele – også for virksomheden selv (Barney, 1991). Det betyder i denne 

sammenhæng at det kan være vanskeligt eller uladsiggørligt for koalitionen at overføre sine 

specialiserede militære kompetencer til de irakiske sikkerhedsstyrker. Dette skyldes at der 

potentielt eksisterer betragtelige transaktions immobilitetselementer, der vanskeliggør 

overførelsen af ressourcer i koalitionens BPC-strategi.  

4.3.3 Det kompetencebaseret perspektiv 

Quinn og Hilmer (1994) leverer et kompetencebaseret perspektiv på, hvad der er kernen i en 

virksomheds kompetencer og hvornår virksomheden har opnået konkurrencemæssige fordele. 
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Essenssen af disse kernekompetencer beskrives i syv pkt. der kan inddeles i tre elementer: 

The nature of competencies, sustainable advantages og the ability to appropriate value 

creation. Perspektivet kan bidrage til den militære indsat med en forståelse for, hvilke 

kernekompetencer koalitionen selv besidder og herigennem opnå værdskabelse, samt hvilke 

aktiviteter de bør overlade til irakiske aktører. Disse tre grundlæggende elementer leder frem 

til et specialiseringsargument, hvor outsourcing af ikke-kernekompetencer fører til et øget fokus 

på koalitionens kernekompetencer. Gennem outsourcing kan koalitionen frigøre 

ledelsesmæssige ressourcer eller kognitive ressourcer til at fokusere på og udvikle 

kernekompetencer i værdikædeaktiviteten. Samtidig vil det tillade at irakiske aktører kan 

opbygge og udvikle kompetencer inden for de områder som ikke er koalitionens 

kernekompetencer.  

Quinn og Hilmer (1994) opregner fire årsager til hvorfor visse dele af værdikæden skal bevares. 

For det første bør virksomheden fokusere på at varetage de værdikædeaktiviteter der 

vedligeholder og videreudvikler kompetencer kaldet læringseffekter. For det andet bør 

virksomheden udvikle kompetencer der kan blive vigtige på sigt kaldet dynamiske effekter. 

For det tredje bør virksomheden bevare evnen til at appropriere værdiskabelsen. For det fjerde 

kan virksomheden være tvunget til at varetage værdikædeaktiviteter for at forhindre at 

konkurrenter opbygge tilsvarende kompetencer. I den militære indsats kan de to førstnævnte 

effekter ikke regnes for essentielle i opnåelsen af BPC-strategiens formål. Læringseffekterne 

og de dynamiske effekter vil hjælpe partnerlandene i koalitionen til at gennemføre BPC-

strategier fremover, men kan ikke siges at bidrage til koalitionens indsat for nuværende i Irak. 

Til gengæld kan det argumenteres at evnen til at appropriere værdiskabelse og forhindre at 

konkurrenter opbygge tilsvarende kompetencer er central for BPC-strategien.  

Det kompetencebaserede og det ressourcebaserede perspektiv er begge centrale i forståelse 

af ejerskabsfordele og hvordan disse bibeholdes i en internationaliseringsproces eller som i 

tilfældet med koalitionens militære indsats, hvordan der kan overføres kernekompetencer og 

strategiske ressourcer mellem koalitionen og de irakiske sikkerhedsstyrker. Barney (1991) 

argumenterer grundlæggende for at man opnår sustainable competitive advantages ved at 

implementere strategier der udnytter interne styrke og eksterne muligheder, samtidig med at 

interne svagheder og eksterne trusler neutraliseres.  Quinn & Hilmer (1994) argumenterer ud 
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fra nogle mere dynamiske argumenter om at virksomheden bør varetage og specialisere sig 

indenfor de værdikædeaktiviteter, hvor der er behov for at vedligeholde og udbygge 

kompetencer. En kombination af strategisk udnyttelse af koalitionens ressourcer, under 

hensyntagen til VRI-kriterierne og en identificering og varetagelse af koalitionens 

kernekompetencer bliver derfor en forudsætning for en succesfuld BPC-strategi.  

4.3.4 Ressourceimmobilitet på tværs af geografiske og kulturelle barrierer 

Barney (1991) opstiller i sit ressourcebaseret perspektiv to transaktionsomkostninger for 

ressourcemobilitet: Casual ambiguity og social complexity. Cuervo-Cazurra et al (2007) bygger 

videre på dette perspektiv og opstiller tre centrale årsager til at ressourcer ikke kan flyttes 

effektivt mellem markeder. De tre årsager skyldes: Loss of an advantages (tab af en fordel), 

creation of a disadvantages (skabelse af en ulempe) og lack of complementary ressources 

(mangel komplementære ressourcer).  

Overordnede inddeler Cuervo-Cazurra et al (2007) årsagerne i på et henholdsvis virksomheds- 

og industriniveau. Hvis der forekommer et ressourcetab på industriniveau, kan skyldes det en 

manglende efterspørgsel eller behov, på det nye marked, for den værdiskabelse som 

ressourcerne medfører. Kompetencerne kan stadig udnyttes til at appropriere værdi, men kun 

på andre områder, hvor der er en efterspørgsel. På virksomhedsniveau kan et ressourcetab 

opstå fordi ressourcerne i sig selv, ikke er i stand til at appropriere værdiskabelse. Dette 

skyldes at virksomhedens ressourcer ikke er værdifulde eller sjældne i den nye kontekst. 

Udeblivelsen af værdiskabelse kan også skyldes en tabt fordel, hvis denne stammer fra en 

privilegeret adgang til hjemmemarkedet, som ikke gøre sig gældende udenlands. Tab af 

fordele er relevant for koalitionens indsat i Irak, da der til BPC-strategien, overvejende 

anvendes regulære militære ressourcer. Teorien kan anvendes til at analysere om den 

amerikanske leddede indsats - der er kendetegnet ved mobile, offensive operationer som vi så 

det i Irak i 2003 (Rayburn, 2019), også er gearet til en BPC-strategi? 

 

Det anden centrale årsag Cuervo-Cazurra et al (2007) nævner er skabelse af en ulempe på et 

givent marked. Ulempen skabes enten når virksomhedens organisatoriske ressourcer ikke er 

kompatible med de lokale værdier og normer eller i tilfælde af de lokale forbrugere eller 
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myndigheder diskriminerer den udenlandske virksomhed. Selvom ressourcerne er homogene 

kan den lokale kontekst betyde, at virksomhederne ikke kan flytte deres ressourcer, grundet 

manglende erfaringer ved at implementerer disse på et nyt marked. Denne årsag bliver central 

for at vurdere de amerikanske organisatoriske og menneskelige ressourcer og deres evne til 

at skabe en effektiv koalition af partnerlande.  

Den tredje årsag Cuervo-Cazurra et al (2007) opstiller, er manglende komplementære 

ressourcer, der understøtter virksomhedens strategiske ressourcer. På industriniveau kan de 

manglende komplementære ressourcer skyldes en manglende infrastruktur der understøtter 

virksomhedens aktiviteter. På virksomheds niveau kan det inddeles i tre emner, liability of 

expansion, newness og foreignness. Den udfordring der findes i ressourcemobilitet på dette 

område er essentiel i forståelse af de ulemper og fordele, som koalitionen har mødt i det tætte 

samarbejde og træning af irakiske sikkerhedsstyrker. 

4.4 Virksomhedsstrategi 

4.4.1 Organisationskultur 

Daniels (2013) tilgang til strategier og organisationskultur er relevant for koalitionens militære 

indsats og deres måde at implementere den valgte BPC-strategi. Derfor bør BPC-strategien 

tage højde for behovet for global integration og behovet for lokal tilpasning i den konkrete 

kontekst i Irak. Teorien kan derfor bruges til at vurdere om koalitionens værdikæde er tilpasset 

hensigtsmæssigt til den militære indsats i BPC-strategien i Irak.  

Organisationskultur og -struktur er en forudsætning for at en virksomhed kan implementere sin 

strategi succesfuld. Daniels (2013) definerer organisationsstruktur som ’’… den formelle 

fordeling af jobs der specificerer roller, ansvar og relationer.’’ Det første skridt på vejen til at 

opbygge en effektiv organisation er at udvælge den organisationsstruktur der bedst kan 

implementere virksomhedens strategi. I forlængelse af dette skal organisationsstrukturen 

bestemme behovet for vertikal differentiering alt efter hvordan værdikæden er konfigureret ift. 

behovet for integration og adaption (Daniels, 2013, s. 607). For koalitionens vedkommende er 

der tale om en stillingtagen til central versus decentral styring på to niveauer. Koalitionen skal 

differentiere ansvaret internt for de enheder der er der er tilstede i missionen i Irak, men også 

hvorvidt missionen overvejende skal styres centralt af Department of Defence (DOD) fra US 
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eller decentralt af staben i Irak. Beslutningstagningen bør finde sted på det niveau, hvor 

beslutningens udfald direkte påvirker beslutningstagerne og hvor der er størst viden om 

situationen (Daniels, 2013, s. 609). Foruden vertikal differentiering bør koalitionen også tage 

højde for horisontal differentiering i koalitionens militære indsats. De klassiske 

organisationsstrukturer – Funktions-, divisions-, geografisk- & matrixstruktur vil ikke blive 

uddybet her. Dog bør det tilføjes at det er muligt at tilpasse organisationsstrukturen til den 

konkrete kontekst. Derfor bør der tages højde for markedsforholdene og den 

værdikædekonfiguration som koalitionen opererer i (Daniels, 2013, s. 613). 

4.4.2 Strategisk ledelsescyklus 

Den strategisk ledelses cyklus er i højere grad et værktøj end en egentlig teori. Formålet med 

den strategisk ledelses cyklus er at formulere en virksomhedsstrategi, baseret på 

operationaliseringen af vision og mål – i denne kontekst koalitionens kampagnestrategi. En 

velformuleret operationalisering formår at koordinere og samstemme ressourcerne på et 

overordnet strategisk niveau i koalitionen, samt involverer relevante interessenter i 

ressourceallokeringen (Sørensen, 2017). I denne kontekst er det relevant at analysere, 

hvorvidt ITEF-midlerne er blevet inkorporeret og synkroniseret med koalitionens overordnede 

kampagnestrategi. 

4.4.3 Risikoanalyse 

Koalitionens kampagnestrategi planlægges og implementeres under både eksterne og interne 

usikkerhedsfaktorer. Udover de eksterne usikkerheder, der vedrører markedet og 

omverdenen, opererer koalitionen også under interne usikkerhedsfaktorer. De interne 

usikkerheder stammer fra en kombination af strategivalg, kompleksiteten af 

interessentsammensætningen, kulturudfordringer og ikke mindst egne kompetencer for 

risikostyring.  For at skabe grundlag for en hensigtsmæssig prioritering og mitigering af 

strategiens risikofaktorer, registreres disse mhp. at identificere og beskrive dem systematisk. 

Dette danner baggrund for en efterfølgende planlægning og prioritering af eventuelle 

modforanstaltninger. Analysen tager hensyn til en afvejning af både sandsynligheden for, at 

en hændelse indtræffer, samt den potentielle konsekvens, som afgør prioriteten af 

responsmuligheden (Graves, 2000).  
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4.4.4 LFA-analyse 

For at sikre en effektiv strategigennemførelse og en optimal anvendelse af ITEF-midlerne bør 

der dannes en logisk ramme for strategiens operationalisering i strategiudviklingsfasen. Denne 

logisk ramme bør udformes af US CJFLCC på det operative niveau, som en del af den 

overordnede kampagnestrategi. LFA-analysen sikrer en hensigtsmæssig målstyring og 

strategivalg, baseret på målbare succeskriterier pba. interessent- og problemanalysen. 

5 Databehandling 

Anvendelsen af ovenstående teorier og rammemodeller er udvalgt, da det vurderes at de kan 

give en fyldestgørende besvarelse på problemformulering og de tilhørende 

undersøgelsesspørgsmål. For anvendelse af teorivalget er det nødvendigt at indsamle både 

primær- og sekundærdata.  

5.1 Indhentning af dataene 

Der er kun i begrænset omfang adgang til de primære kilder der har produceret den anvendte 

data. Dette skyldes den natur, hvormed en militær koalition opererer. Alt data der stammer fra 

koalitionen klassificeres fra FOUO og op til CTS. I det omfang der er adgang til primære kilder 

vil der foretages indhentning af rapporter og analyser via deres hjemmesider, hvor der kan 

findes offentliggjorte og åbent tilgængelige data. Opgaven forsøger at mindske de barrierer 

som klassifikationerne medfører ved at benytte sekundære kilder der har haft adgang til de 

primære kilder. Dette forringer ikke kvaliteten af dataene, men det hindrer muligheden for at 

søge uddybende kommentarer eller informationer til denne data. Det bør også nævnes at de 

dele af dataene som oftest er utilgængelige grundet klassificering er tidsfølsomme, person- 

eller terrænspecifikke data, som ikke er relevante for denne opgaves fokus. Adgangen til den 

sekundære data sker gennem åbent tilgængelige kilder, særligt amerikanske agenturer der har 

behandler koalitionens arbejde ifb. offentlige kommissioner og tilsvarende. I tilfældet med 

Forsvars Akademiet, kan være svært at finde vejen til dataene, selvom de ikke er klassificeret. 

Artiklerne fra Forsvars Akademiet er derfor fremskaffet ved at kontakte forfatteren eller 

udgiveren direkte gennem personligt netværk. Hvad angår indhentning af tertiære data - til 
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validering at den øvrige data, vil disse personlige erfaringer bliver opsummeret i bilag til den 

endelige opgave. Dette for at give en kort redegørelse af dataene for læseren af opgaven. 

5.2 Metodisk tilgang til dataene 

For at besvare problemformuleringen anvendes forskellige metodiske tilgange til dataene i 

analysen af de tre kerneområder: Ekstern markedsanalyse, intern virksomhedsanalyse og 

organisationsstrategi. Indledningsvist anvendes primært en eksplorativ tilgang, hvor 

koalitionens internationalisering strategi og implementeringen af ITEF-midlerne anskues som 

problemfeltet. For at komme i dybden med hvad der forårsager udfordringer med koalitionens 

tilgang til BPC-strategien og konkretisere problemfeltet anvendes den eksplorative tilgang. 

Derfor arbejdes der relativt åbent med tilgangen til problemfeltet med muligheden for at 

indkredse og identificere dette yderligere gennem opgaven. Der vil uundværligt benyttes en 

beskrivende tilgang til anvendelsen af dataene. Dette for at udbrede og forstå problemstillingen 

i forbindelse med den eksterne markedsanalyse og en dybere forståelse af koalitionen i den 

interne virksomhedsanalyse. Dog benyttes den beskrivende tilgang også i forlængelse af den 

eksplorative tilgang, for at kortlægge og beskrive de delkonklusioner som er fremkommet. En 

sådan beskrivende tilgang vil bl.a. blive anvendt til at forstå de emner den deskriptiv tilgang 

blotlægger af de risici der er forbundet med investeringerne i ITEF.  

Da opgaven har til hensigt at fremkomme med årsagsforklaringer i anvendelse af koalitionens 

BPC-strategi, vil der også indgå en kausalanalytisk tilgang i bestræbelserne på at uddrage 

erfaringer og læring. Denne tilgang vil udmønte sig i de konklusioner som opgaven vil 

fremkomme med i besvarelsen af hvor koalitionen kunne havde tilsikret en mere effektiv 

gennemførelse af deres Building Partner Capacity Strategi i relation til ITEF-investeringerne. 

6 Ekstern markedsanalyse 

6.1 Konkurrenceforhold 

Den eksterne markedsanalyse indledes med en omverdensanalyse jævnfør Porters (1985)  

konkurrencestrategi. For at analysere hvordan koalitionen er positioneret ift. den gældende 

konkurrencesituation, indledes med en analyse af de eksisterende aktører og deres position 

på markedet. 
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6.1.1 Eksisterende konkurrenter på markedet 

Den irakiske stat og det eksisterende irakiske militær anses som en eksisterende aktør på 

markedet og derfor en konkurrent i konkurrencesituationen. De eksisterende militære styrker i 

Irak indtager en ganske svag position. Dette skyldes primært magteliternes stridigheder og går 

tilbage til parlamentsvalget i 2010, hvor premierminister Nour al-Maliki konsoliderer sin egen 

magtbase (Malikiyouns) ved at svække dele af de irakiske sikkerhedsstyrker. Al-Maliki tilsikrer 

at både de kurdiske Peshmerga og de sunni-muslimske stammer relateret til ’’Anbar 

Awakening’’ ekskluderes fra sikkerhedsstyrkerne. Samtidig er hans sekteriske udgangspunkt 

for militære udnævnelser årsagsskabende til en korrupt og ineffektiv militær ledelse. I 

november 2014 vurderes det at al-Malikis militære støtter til sammen har mindst 50.000 

såkaldte spøgelses-soldater på deres lønningslister. Det betyder at de modtager årlige 

statslønninger, svarende til 600 millioner USD for soldater som kun eksisterer på papiret. I alt 

er det derfor kun 26 ud af Iraks 50 brigader der vurderes at være kampduelige i efteråret 2014 

(Quintana 2015, s. 18). Det kan virke som et paradigme at ISF også er en konkurrent til 

koalitionen, men bevidstgørelsen om en irakisk hær, uden koalitionens partnerskab er en 

konkurrent til den position som koalitionen indtager på markedet. Som beskrevet er den 

irakiske hær dog i jammerlig stand og præget af inkompetente og korrupte ledere. ISF og den 

irakiske regering (GoI), styret af Al-Maliki indtager der for en relativ svag position på markedet. 

Denne svage position er med til at forklare, hvorfor der fremkommer så mange substitutter, 

samt hvorfor de indtager en moderat til stærk position på markedet. 

6.1.2 Potentiel indtrænger på markedet 

ISIL kan både opfattes som en konkurrent på det eksisterende marked og som en potentiel 

indtrænger. For analysen er det ikke så væsentligt, hvordan ISIL kategoriseres og i praksis er 

der tale om en flydende overgang, hvor ISIL i dele af Irak har etableret sig som en eksisterende 

konkurrent til ISF og i andre regioner er en potentiel indtrænger på markedet. For overblikkets 

skyld vil ISIL blive opfattet som en potentiel indtrænger der udfordrer ISFs position på 

markedet. ISIL har effektivt udnyttet den manglende sammenhængskraft i Irak, skabt af 

rivaliserende magteliter og kløften mellem sunni- og shia-muslimer. Som militæraktør har ISIL 

formået at gennemføre offensive operationer og erobret store terrænområder og vital 
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infrastruktur på meget kort tid. ISIL har blandt andet brugt terror og afskrækkelse effektivt, 

herunder gennem velgennemførte mediekampagner på sociale medier. Den store rigdom som 

ISIL har tilegnet sig, særligt gennem olieressourcer, har skabt fundamentet for opbyggelse af 

en velfungerende skygge-stat, som har varetaget befolkningens behov. ISIL har derfor formået 

at opbygge en organisation eller pseudo-stat som ikke alene kan bekæmpes militært på 

slagmarken (Quintana 2015, s. 2). Det er svært at opgøre ISILs militære styrke, da tallene for 

deres militær styrke varierer meget. Det anslås at ISIL, på sit højdepunkt i efteråret 2014, 

omfattede ca. 40.000 krigere, hvor af mange stammede fra andre lande – de såkaldte 

udenlandskrigere. Det kan dog fastslås at ISIL virkede effektivt fra en ren militær betragtning, 

bl.a. var de i stand til at erobre Mosul med kun 1.500 soldater. Forståelsen af deres militære 

kapacitet beskrives bedst gennem deres territoriale udbredelse. Udbredelsen af ISIL og deres 

’’kalifat’’ fluktuere meget på kort tid. ISIL erobrer meget hurtigt store terrænområder fra 2012 

og frem til efteråret 2014, men må under koalitionens 1. fase i kampagnestrategien afgive over 

halvdelen af det vundne terræn på bare to år – særligt i Nordirak. 

Kort 6.1.: ISILs områdeindflydelse i årene 2014-2016 

 

Kilde: Jonhson 2017 
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6.1.3 Leverandører på markedet 

En forudsætning for at kunne gennemføre koalitionens kampagnestrategi er tilførslen af 

finansielle midler til indkøb, logistik og transport af ITEF-midlerne, foretaget af US Department 

of Defence og US CENTCOM. På trods af de mange partnerlande der deltager i koalitionen er 

det dog udelukkende USA, der gennem deres finanslov, tildeler midler til ITEF. Første gang 

ITEF-midler bliver tildelt er i 2015 og efterfølgende bliver der tildelt midler hvert år, pba. en 

revideret anmodning fra DOD & US CENTCOM. ITEF-midlerne er ikke de eneste finansielle 

midler der bliver tildelt koalitionens indsats, men det er bemærkelsesværdigt at det 

udelukkende er USA der bidrager med finansielt til indsatsen. De øvrige partnerlandes bidrag 

består af personel og militære kapaciteter. Når det er relevant at fremhæve at USA leverer 

andre finansielle midler end ITEF, skønt de er afgrænset fra opgavens fokus, er det for at 

understrege at USA indtager en styrkeposition som eneste leverandør af finansielle midler ift. 

de øvrige partnerlande i koalitionen. Herunder ses et overblik over de finansielle midler der 

bidrages med og som alle er leveret af USA til koalitionens indsats: 

Tabel 6.2.: Finansielle midler tildelt fra 2015-2019 (USD) 

Kilde: Egen tilvirkning efter Everycrsreport  

Selvom de øvrige finansielle midler ikke er inkluderet i denne opgave er det værd at bemærke 

at ITEF-midlerne tildelt i 2015-2019 udgør 72.4 procent af den samlede mængde finansielle 

midler der tildeles koalitionens indsat i perioden. I denne opgørelse er der ikke inkluderet 

lønninger og andre omkostninger til koalitionens egne militære kapaciteter som fx transport, 

logistik og militære køretøjer. De øvrige partnerlande leverer soldater og militære kapaciteter, 

samt legitimitet til koalitionens indsats, hvilket også udgør et kernebidrag til den militære 

indsats. Derfor optræder hvert partnerland også en leverandør på markedet, men i forskellig 

udstrækning. Der er relevant at skelne mellem omfanget af det militære bidrag, da det varierer 

meget fra partnerland til partnerland. I denne opgave vil der blive anvendt to kriterier til at 

vurdere omfanget af det militære bidrag. For det første størrelsen af det militære bidrag målt 

på antallet af soldater på jorden og for det andet bidragets forbehold også kaldet caveats.  
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Bidragets størrelse har en direkte indflydelse på mængden af irakiske soldater, man som 

koalitionspartner kan træne. Omfanget af forbehold er relevant da det begrænser 

koalitionspartnerens evne til at skabe forudsætning for en varig militær partnerkapacitet. 

Forbehold vurderes ud fra evnen til at udføre hhv. advice, assist, acompany og enable også 

kaldet 3AE. Hvad angår forbehold ligger hovedforskellen i hvilke partnerlande der er afgrænset 

fra at akkompagnere (acompany) irakiske styrker på landjorden. Dette viser sig at være 

forudsætningsskabende for generobringen af Mosul og de senere offensive operationer op 

langs Eufrat (Henningsen 2019, s. 6). De partnerlande der har mulighed for at akkompagnere 

de irakiske styrker på jorden, med deres egne specialstyrker, leverer en afgørende forskel i 

kampen. Herved har disse lande mulighed for at levere en operativ kapacitet, som de øvrige 

partnerlande ikke har i koalitionens indsats, hvorved de opnår en styrkeposition som 

leverandør. 

Tabel 6.3.: Partnerlandes personelbidrag i 2015 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter K. McInnis, 2015 
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Det er nævneværdigt at USA leverer ca. 60 procent af det samlede personelbidrag, samt er 

eneste finansielle leverandør til den militære indsats. USA indtager herved en unik 

styrkeposition som leverandør til koalitionens militære indsats.  

6.1.4 Kunder på markedet 

I det omfang kunderne opfattes som den irakiske befolkning er de i høj grad isoleret fra de 

irakiske beslutningstagere, både i parlamentet og magteliterne i øvrigt. Generelt i befolkningen 

er der en kraftig avation mod særligt US-personel, men deres evne til at påvirke 

konkurrencesituationen er tæt på ikke-eksisterende. Befolkning søger groft set støtte ved de 

grupperinger de anser for at være lokalt set stærkest i konflikten. Derfor opnår ISIL en rimelig 

lokal opbakning i Mosul, mens regering overvejende nyder støtte i Bagdad og det sydlige Irak 

(Quintana, 2015, s. 23).  

6.1.5 Substitutter på markedet 

I kølvandet på Mosuls fald og de irakiske sikkerhedsstyrkers sammenbrud, frembryder en 

række sikkerhedspolitiske substitutter til statens voldsmonopol. På kort tid (gen)opstår en 

række frivillige militser i kampen mod ISIL, hver især med tilknytning til en irakisk magtelite. 

Den mest bemærkelsesværdige og mest effektive militære kapacitet, af disse substitutter til 

ISF, er de kurdiske Peshmerga styrker. De kurdiske Peshmerga er ikke en nyopstået 

militsenhed, men de stiger på kort tid i antal og viser sig i stand til at fastholde og erobre terræn 

i kampen mod ISIL. Samtidig søger de pro-iranske dele af den irakiske hær væk fra de stående 

styrker og tilbage i de shia-muslimske militser de tidligere har haft forbindelse til – Badr militsen, 

Hezbollah Brigaderne og Asa’ib Ahl al-Haq (AAH). Blandt de dele af ISF som ikke er pro-

iranske, men orienterer sig mod en mere national bevægelse søger mange over i Popular 

Mobilization Forces (PMF), som Ali al-Sistani fra Fatah-bevægelsen opretter i juni 2014. 

Samtidig genopretter al-Sadr sin Mahdi-hær under det mindre sekteriske navn, The Peace 

Company. Premierminister al-Maliki forsøger at samordne militserne, men ingen af 

magteliterne er interesseret i at støtte hans bestræbelser, med tanke på hans sekterisk 

magtovertagelse i 2010 (Henningsen 2019, s. 4).  
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Tilbage står et svækket ISF og derigennem en svækket al-Maliki og en række substitutter til at 

varetage voldsmonopolet i landet. Dog er der ingen af substitutterne, som reelt kan håndtere 

truslen fra ISIL eller som har interesse i at opbygge sikkerhed i de dele af landet som er uden 

for deres egne indflydelsesområder. Det skal tilføjes at der også opstår et væld af mindre sunni-

muslimske stammemilitser som virker som substitutter på et lokalt niveau i provinserne – 

primært al Anbar (Quintana, 2015, s. 20). 

 

Figur 6.4: Konkurrencesituationen i Irak 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter Porter 1985 
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6.1.6 Opstilling af OT-værdidrivere for omverdensanalysen 

Opportunity Threats 

6.1 Koalitionen (US) kan påtvinge krav og 
operative mål overfor GOI og magteliterne 

5 
6.1 Korruptionen i ISF, samt magteliterne 

og deres klientel i regeringsapparatet 
5 

6.2 Koalitionens militære kapaciteter er langt 
overlegende ISILs  

5 6.2 ISIL er ISF overlegen på slagmarken 4 

6.3 Samordning af magteliternes indsats mod 
ISIL – fælles mål og end-state 

4 
6.3 Intern rivalisering blandt magteliterne 

om adgang til finanselle midler 
4 

 
 

6.4 ISIL tilbyder befolkning et bedre 
alternativ end GOI ift. statsledelse 

2 

  
6.5 Befolkningen ønsker ikke amerikansk 

og vestlig indblanding 
1 

NB: Værdidriverne tildeles point fra 1-5, hvor 5 anses for største værdi. 

 

6.2 Interessentanalyse 

6.2.1 Interessentidentifikation 

I opgavens indledning er der samlet en oversigt over BPC-strategiens, væsentligste eksterne 

interessenter. Disse er fordelt på hhv. irakiske og amerikanske interessenter og opsummeres 

herunder: 

 

Matrix 6.5: Ekstern identifikationsmatrix, opsummering 

 

Egen tilvirkning 

Foruden de eksterne interessenter der gennemgået i indledningen og opsummeret her er det 

relevant at medtage et par andre, mindre væsentlige eksterne interessenter. Når de opfattes 
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mindre væsentlige i denne sammenhæng skyldes det begrænset magt og indflydelse eller 

interesse for strategiens gennemførelse. 

 

Matrix 6.6.: Ekstern identifikationsmatrix, irakiske interessenter 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter Henningsen, 2019 

De irakiske interessenter rummer nogle indbyrdes modsætningsforhold der påvirker BPC-

strategien: 

• Sunni-stammerne kæmper selvstændigt mod ISIL, der også ISIL udgøres af sunni-

muslimer. Dette tilhørsforhold betyder at GOI og magteliterne ikke ønsker at støtte dem 

med våben og penge og i stedet ekskluderer dem fra regeringsindflydelse. 

 

De eksterne aktører vil blive anvendt i den videre aktøranalyse. Foruden de eksterne 

interessenter anvises strategiens væsentligste, interne interessenter herunder. De interne 

interessenter fordeles på hhv. de væsentligste partnerlande der deltager i den militære indsats 

på landjorden, samt de operative stabe i koalitionen.  
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Matrix 6.7.: Intern identifikationsmatrix, væsentligste partnerlande 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter EPRS, 2015 

Partnerlandene rummer indbyrdes modsætningsforhold der påvirker BPC-strategien: 

• USA ønsker at fastholde den centraliserede kontrol og koordination med strategiens 

gennemførelse. 

• De enkelte partnerlande ønsker større indflydelse på træningen og afhændningen af ITEF-

midlerne. 

• Landene med 3AE-mandat ønsker nogle mere kvalitative succeskriterier og større andel i 

ITEF-midlerne. 
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Matrix 6.8.: Intern identifikationsmatrix, operative stabe 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter EPRS, 2015 

De operative stabe rummer indbyrdes modsætningsforhold der påvirker BPC-strategien: 

• CJFLCC ønsker at samordne rapporteringsmekanismerne og informationssystemer i 

koalitionen og herved koordinere indsatsen bedre – dette begrænser de andre stabes 

indflydelse på strategien. 

• Stabene under CJFLCC ønsker at booste antallet af afhændinger og antallet af 

færdigtrænede irakere for herved at opnå et kvantitativt, kortsigtet resultat – dette skyldes 

ønsket om at præstere kortsigtet og opfylde uhensigtsmæssige KPI-målinger. 

6.2.2 Opstilling af OT-værdidrivere for interessentidentifikation 

Opportunity Threats 

6.4 Samordning af partnerlandenes 
modsætningsforhold -> målprioritering 

5 
6.7 Intern rivalisering blandt magteliterne 

skaber lokal målprioritering 4 

6.5 Effektivt informations- og 
rapporteringssystem i koalitionen 

5 6.8 ISIL udnytter sektieriske spændinger 
mellem sunni- og shiamuslimer 3 

6.6 Koalitionens kan facilitere partnerlande 
med 3AE-tilgang. 

3 6.9 Korruptionen i ISF, samt magteliterne 
og deres klientel i regeringsapparatet 

3 

6.7 Tilsikre kontrol og overblik med 
logistikken af ITEF-midlerne 

3 
6.10 ISIL tilbyder befolkning et bedre 

alternativ end GOI ift. statsledelse 
2 

NB: Værdidriverne tildeles point fra 1-5, hvor 5 anses for største værdi. 
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6.3 Kortlægning af interessentroller i BPC-strategien 

Mendelows (1991) tilgang til klassificering af interessentgrupper er baseret på interessenternes 

indflydelse på strategien, samt graden af deres interesse i strategien. De væsentligste 

interessenter der har indflydelse på strategien eller interesse i strategien er medtaget. 

Herudover er de mindre væsentlige interessenter, der er gennemgået ovenfor, også medtaget. 

Dette af hensyn til den betydning de kan få for koalitionens militære indsats på sigt og i en 

anerkendelse af at interessenternes påvirkning på strategien kan være dynamisk over tid. 

Herved styrkes strategiens mulighed for forandring og tilpasning, gennem en forståelse af 

muligheder og risici knyttet til strategiens interessenter. Senere vil dette bidrage til en 

kategorisering af interessentrisici.  

 

I kortlægningen af interessenterne bemærkes et mønster, hvor USA som partnerland og de 

operative stabe – overvejende bemandet af amerikanske soldater, besidder en høj grad af 

både magt og indflydelse, samt interesse i strategien. Herudover anskueliggøres følgende to 

emner: For det første er der en række amerikanske aktører som har en høj grad af magt og 

indflydelse, men lav interesse. For det andet er der en langt overvejende andel af partnerlande 

og irakiske magteliter, med en høj grad af interesse, men kun lav magt og indflydelse på 

strategien. Groft sagt har USA og overvejende amerikanske aktører en rolle som aktive 

nøgleaktører og magtfulde støtter og hermed stor magt og indflydelse på strategien.  

 

Omvendt har de øvrige partnerlande hovedsageligt høj interesse, men ret begrænset 

indflydelse på strategien. Det samme gør sig gældende for de irakiske magteliter og øvrige 

irakiske aktører der besidder største grad af interesse i strategien og mindst grad af indflydelse.  
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Figur 6.9.: Kortlægning af interessenter 

 
 Kilde: Egen tilvirkning 

6.3.1 Interessentklassificering i BPC-strategien 

Mitchelle (1997) baserer sin interessekortlægning på en mere systematisk tilgang og 

klassificerer interessenterne og tager bedre højde for den ombrydning som sker under 

strategiens implementering. Ved anvendelse af Mitchelle (1997) identificeres de ovenstående 

interessenterne ud fra deres besiddelse af interessentegenskaber og betoner i højere grad 

hvem der ’’virkelig tæller’’ i koalitionens militære indsats. De amerikanske aktører er stadig 

kendetegnet af magt, men mangler i overvejende grad legitimitet og uopsættelighed. Når de 

tre amerikanske stabe – CJFLCC, CJTF-I og CJSOTF-I, samt USA som partnerlande vurderes 

som definitive aktører skyldes det foruden magt, den legitimitet de får gennem deres finansielle 

og militære bidrag. Samtidig er de operative stabe og de amerikanske soldaters indsats kritisk 
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for planlægning og gennemførelse af de militære operationer, samt de logistiske rammer for 

de øvrige partnerlandes træning af irakerner.  

Figur 6.10.: Klassificering af interessentkategorier 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Generelt gælder det at partnerlandene i koalitionens militære indsats besidder uopsættelighed, 

men hverken legitimitet eller magt, hvorfor de med undtagelse af UK og AUS optræder som 

krævende interessenter. Partnerlandenes indsats medtræning og uddannelse af de irakiske 
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sikkerhedsstyrker er kritiske for strategiens succes og deres interessentkrav kræver derfor 

umiddelbar opmærksomhed. Dette betyder at hovedparten af partnerlandene i koalitionen 

klassificeres som sovende aktører. 

 

De irakiske aktører besidder alle – med undtagelse af ISIL, legitimitet og magteliterne og ISF 

klassificeres som årvågne. Der er forskel på magteliterne og hvordan de optræder. De kurdiske 

Peshmerga besidder ikke samme magt som de øvrige magteliter der har større indflydelse i 

det irakiske parlament (Henningesen 2019, s. 10). Tilgengæld opererer kurderne under et 

andet tidspres, da ISIL primært har avanceret i det nordlige Irak, hvor kurderne er bosat. 

Samtidig har Peshmergas kamphandlinger med ISIL indledningsvist en større betydning for 

koalitionens succes (Henningsen 2019, s. 6), da de kurdiske områder i Irak ligger nærmere 

ISILs frontlinje end mange af de øvrige befolkningsgrupper omkring Bagdad og Basra 

(Johnson 2017). Alle de irakiske magteliter klassificeres dog som årvågne, med undtagelse af 

Al-Maliki i sin daværende rolle som premierminister og hans kontrol med regeringen. Med 

oprettelse af magteliternes militser og Al-Abadis udnævnelse til premierminister i efteråret 2014 

er Al-Malikis indflydelse svindende efter 2014 (Henningsen 2019, s. 8). Hovedparten af de 

irakiske ministerier er dog stadig kontrolleret af Al-Malikis klientnetværk og Al-Abadi oplever 

frem mod sin afgang i 2018 også stigende udfordringer fra de konkurrerende magteliter 

(Henningsen 2019, s. 11-12). Al-Maliki har i sin position som premierminister under 

kampagnestrategiens 1. fase og sit klientnetværk i regeringen en indflydelse der bær 

karakteriseres som definitiv.   

 

6.3.2 Interessenthåndtering i BPC-strategien 

Aktørernes interessentkarakteristika er indplaceret nedenfor i et overskueligt matrix-format. 

Interessenterne er indplaceret efter deres egenskaber magt, legitimitet og uopsættelighed. 

interessenter med større potentiale til at true eller sikre strategiens succesfulde 

gennemførelse. Herigennem tydeliggøres det hvilke interessenter som er vigtige for 

strategiens gennemførelse og hvilke der er mindre vigtige eller marginale.  
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Tabel 6.11.: Oversigt af interesseegenskaber 

Interessenttype Magt Legitimitet Uopsættelighed 

Sovende 

 

Inaktive 

US DOD 
US CENTCOM 

US DSCA 
US ASAC 

  

Diskrete  Befolkning 
Sunni-stammer 

Krævende 
 NZ, EZ, IT, FR, DK, 

CA, NL, DE, NO, 
FI, SE, PT 

Årvågne 

 

Dominerende 
Pan-Shiitiske Islamister 

Nationalistiske Islamister 
Fatah-bevægelsen 

Pan-Shiitiske Islamister 
Nationalistiske Islamister 

Fatah-bevægelsen 

 

Farlige 

1st TSC 
SOTF-W 
SOTF-N 

AUS 
UK 
ISIL 

 1st TSC 
SOTF-W 
SOTF-N 

AUS 
UK 
ISIL 

Afhængige  KDP & PUK 
ISF 

KDP & PUK 
ISF 

Vigtige Definitive 

USA 
CJFLCC 
CJTF-I 

CJSOTF-I 
Al-Maliki 

USA 
CJFLCC 
CJTF-I 

CJSOTF-I 
Al-Maliki 

USA 
CJFLCC 
CJTF-I 

CJSOTF-I 
Al-Maliki 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Nedenfor er tabeloversigten kortlagt i fire klassificeringer. De definitive interessenter med stor 

vigtighed for strategien er indplaceret i kvadrant A. De årvågne interessenter i kvadrant B anses 

for understøttende for koalitionens strategi, mens interessenterne i kvadrant C anses for 

modproduktive bl.a. grundet skjulte agendaer der ikke arbejder henimod strategiens 

overordnede formål. Såfremt interessenterne i kvadrant B eller C opnår en tredje 

interessentegenskab vil de skulle betragtes som definitive. De marginale interessenter i 

kvadrant D er aktører som ikke har vigtighed for strategien og ikke nødvendigvis skal opfattes 

som interessenter der bør håndteres, blot monitoreres. Monitoreringen er vigtig da 

interessenterne egenskaber er dynamiske og kan ændre sig over tid. Dette betyder at 

marginale interessenter over tid kan udvikle sig til understøttende eller modproduktive 

interessenter. Denne dynamik vil særligt komme til udtryk for partnerlandene New Zealand og 

Danmark, i kampagnestrategiens 3. fase. Dette skyldes at 3AE-tilgang får større betydning for 

overvindelse af ISIL i den vestlige Irak, op langs Eufrat. Akkompagneringen af irakiske enheder 
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kommer til at fylde mere og de primært amerikanske luftangreb, får mindre betydning for 

strategien.  

Figur 6.12.: Interessentkortlægning efter egenskaber 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

De understøttende interessenter findes blandt de irakiske aktører. De har alle et meget stort 

potentiale for at samarbejde med strategien, men begrænset mulighed for at true den – i hvert 

fald indledningsvist i kampagnestrategien. De irakiske aktører besidder alle legitimitet og enten 

magt eller uopsættelighed, men ingen af dem – foruden Al-Maliki og hans klient netværk, 

besidder alle tre interessentegenskaber. Der ligger dog en væsentlig trussel for koalitionens 

indsats i at disse aktører vil udvikle sig til definitive interessenter over tid. Kampagnestrategiens 

har til formål at opnå sikkerhedsorienterede mål gennem de irakiske aktører, hvorfor det ikke 

kan undgås af øges deres indflydelse på strategien over tid. I kampagnestrategiens 2. fase 

’’modoffensiv’’ vil ITEF-midlerne og træningen af KDP og PUK betyde at Peshmerga tilegner 
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sig interessentegenskaben magt i takt med at de bliver mere uafhængige af koalitionen og de 

øvrige irakiske aktører. I strategiens 3. fase ’’overvind’’ vil ITEF-midlerne og træningen af de 

øvrige irakiske aktører betyder tilegnelse af den tredje interessentegenskab. Dels vil strategien 

det betyde øget magt til magteliterne, men primært vil de tilegne sig egenskaben 

uopsættelighed, når strategiens fokus skiftes fra Nordirak og Mosul til Vestirak, op langs Eufrat 

og Al-Anbar Provinsen.  

 

De modproduktive interessenter er potentielt farlige for strategiens gennemførelse, fordi de 

som væsentlige leverandører (AUS & UK) og operative kapaciteter med teknisk viden (SOTF-

N, SOTF W og 1st TSC) har mulighed for at true strategien. Interessenter kan særligt være til 

fare, hvis de senere opnår legitimitet og udvikler sig til definitive interessenter. ISIL optræder 

som en vigtig modproduktive interessent, dog med meget begrænset risiko for at udvikle sig til 

en definitiv interessent gennem legitimitet. 

6.3.3 Opstilling af OT-værdidrivere for interessenthåndtering 

Opportunity Threats 

6.8 USA kan samordne og koordinere 
deres bidrag til koalitionen 

5 
6.11 Skævvridning af interessenternes 

interesse og indflydelse på strategien 
5 

6.9 Forene magteliternes mål med 
koalitionens militære indsats 

4 
6.12 Modsætningsforhold i koalitionen 

hæmmer fælles målstyring 
5 

6.10 Opstille kvalitative målsætninger for 
de modproduktive interessenter m.fl. 

4 
6.13 Manglende kontrol og samordning af 

interessenter med teknisk viden 
4 

6.11 Tillade de marginale støtter større 
indflydelse på brugen af ITEF-midler 

3 
6.14 Nedprioritere end-state og målsætning 

for de understøttende interessenter 
4 

 
 

6.15 Tilskynde de kortsigtede agendaer hos 
de interne interessenterne 

3 

 
 

6.16 Udeblivelse af taktisk effekt på 
slagmarken 

3 

 
 

6.17 Salg af ITEF-midler på det sorte 
marked 

2 

  6.18 ISIL erobrer materiel fra koalitionen 1 

NB: Værdidriverne tildeles point fra 1-5, hvor 5 anses for største værdi. 
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6.4 Delkonklusion på den eksterne markedsanalyse  

Opportunity Threats 

6.1 Koalitionen (US) kan påtvinge krav og 
operative mål overfor GOI og magteliterne 

5 6.1 Korruptionen i ISF, samt magteliterne og 
deres klientel i regeringsapparatet 

5 

6.2 Koalitionens militære kapaciteter er langt 
overlegende ISILs 

5 
6.11 Skævvridning af interessenternes 

interesse og indflydelse på strategien 
5 

6.4 Samordning af partnerlandenes 
modsætningsforhold -> målprioritering 

5 
6.12 Modsætningsforhold i koalitionen 

hæmmer fælles målstyring 
5 

6.5 Effektivt informations- og 
rapporteringssystem i koalitionen 

5 
6.2 

ISIL er ISF overlegen på slagmarken 4 

6.8 USA kan samordne og koordinere deres 
bidrag til koalitionen 

5 
6.3 Intern rivalisering blandt magteliterne om 

adgang til finanselle midler 
4 

6.3 Samordning af magteliternes indsats mod 
ISIL – fælles mål og end-state 

4 
6.7 Intern rivalisering blandt magteliterne 

skaber lokal målprioritering 
4 

6.9 Forene magteliternes mål med koalitionens 
militære indsats 

4 
6.13 Manglende kontrol og samordning af 

interessenter med teknisk viden 
4 

6.10 Opstille kvalitative målsætninger for de 
modproduktive interessenter m.fl. 

4 
6.14 Nedprioritere end-state og målsætning 

for de understøttende interessenter 
4 

6.6 Koalitionens kan facilitere partnerlande 
med 3AE-tilgang. 

3 
6.8 ISIL udnytter sektieriske spændinger 

mellem sunni- og shiamuslimer 
3 

6.7 Tilsikre kontrol og overblik med ITEF-
midlerne 

3 
6.9 Korruptionen i ISF, samt magteliterne og 

deres klientel i regeringsapparatet 
3 

6.11 Tillade de marginale støtter større 
indflydelse på brugen af ITEF-midler 

3 
6.15 Tilskynde de kortsigtede agendaer hos 

de interne interessenterne 
3 

   6.16 Udeblivelse af taktisk effekt på 
slagmarken 3 

  
 

6.5 ISIL tilbyder befolkning et bedre alternativ 
end GOI ift. statsledelse 

2 

 
 

6.17 Salg af ITEF-midler på det sorte 
marked 

2 

  
 

6.10 ISIL tilbyder befolkning et bedre alternativ 
end GOI ift. statsledelse 

2 

  
 

6.17 Salg af ITEF-midler på det sorte 
marked 

2 

  
 

6.6 Befolkningen ønsker ikke amerikansk og 
vestlig indblanding 

1 

   6.18 ISIL erobrer materiel fra koalitionen 1 
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7 Intern virksomhedsanalyse 

7.1 Portersværdikæde 

I koalitionens militære indsats varetages støtteaktiviteter, der kan oversættes til sustaining 

operationer, primært af USA. Dette omfatter bl.a. indkøb og transport af ITEF-midler, samt 

infrastrukturen omkring koalitionens tilstedeværelse i Irak. De primære aktiviteter oversættes 

til hhv. shaping operationer og decisive operationer. Sustaining operationerne varetages af 

koalitionen og de involverede partnerlande gennem deployeringen af de primære aktiviteter. 

Sideløbende forsøges de irakiske sikkerhedsstyrker opbygget mhp. at varetage de primære 

aktiviteter, som knytter sig til indsatsens decisive operationer. I strategiens 1. fase varetages 

decisive operationer overvejende af koalitionen, men herefter er det hensigten at ISF skal 

varetages disse aktiviteter. 

Figur 7.1.: Værdikæden i den militære indsats 

 

Kilde: Egn tilvirkning efter Porter (1985) 

7.2 Det ressourcebaserede perspektiv 

En intern virksomhedsanalyse af koalitionens militære indsats beror hovedsageligt på en 

analyse af hvilke ressourcer og hvilke kompetencer koalitionens besidder. Ifølge Barney (1991) 

tager det ressourcebaserede perspektiv udgangspunkt i at en virksomheds varige 

konkurrencefordele stammer fra strategiske ressourcer, kontrolleret af virksomheden. Derfor 
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er det nødvendigt dels at analysere, hvilke fysiske- og kapitalressourcer, menneskelige 

ressourcer og organisatoriske ressourcer koalitionen besidder, samt dels at analysere 

strategiske værdi af disse ressourcer. Den strategiske værdi af ressourcer er forskellig under 

kampagnestrategiens fire faser.  

7.2.1 Strategisk værdi af koalitionens ressourcer 

1. I strategiens første fase ’’Nedbryd’’ er det primære fokus at indsætte overlegene militære 

kapaciteter og gennem luftoperationer og anvendelsen af specialstyrker at nedbryde ISIL’s 

evne til at kæmpe. CJTF-I og CJSOTF-I afhænder i begrænset omfang materiel, samt 

gennemfører træning af ISF. Det afhændede materiel tildeles i overvejende Peshmerga styrker 

i det nordlige Irak. Strategiens første fase anses at overgå til anden fase i slutningen af 2015, 

om end der er tale om en flydende overgang (www.inherentresolve.mil/campaign). 

 

2. I strategiens anden fase ’’Modoffensiv’’ er det primære fokus at gennemføre modangreb 

og bryde sammenhængen i ISILs kamp. Koalitionen støtter de irakiske sikkerhedsstyrker med 

luftangreb og forberedende operationer. Samtidig begynder koalitionen i stigende grad at 

træne og akkompagnerer Counter Terrorism Service (CTS) og Peshmerga i det nordlige Irak 

og Ninewa provinsen (CJSOTF-I). Sideløbende påbegynder CJTF-I at træne regulære irakiske 

sikkerhedsstyrker i Camp Taji og Besmaya nær Bagdad, samt i Erbil or Al-Asad Airbase i Al-

Anbar provinsen. CJTF-I’s træning (advise, assist og enable) eleveres til et højere 

enhedsniveau og inkorporerer combined arms. Strategiens anden fase forløber ca. fra slutning 

af 2015 og et års tid frem til efteråret af 2016 (www.inherentresolve.mil/campaign). 

 

3. I strategiens tredje fase ’’Overvind’’ er det primære fokus at tilbageerobre det afgivne 

terræn som ISIL har erobret i årene fra 2014 og frem til efteråret 2014 og som endnu ikke er 

tilbage erobret – herunder Mosul. Mosul indtages fra december 2016 og frem til marts 2017 i 

tæt samarbejde mellem CTS og amerikanske specialstyrker fra CJSOTF-I. Det er hensigten at 

finde og optrævle de resterende ISIL-lommer der stadig eksisterer og her ved nedbryde deres 

fysisk og psykiske evne til at kæmpe. Samtidig med kampene der i stadig større grad forsøges 

varetaget af regulære irakiske sikkerhedsstyrker fortsætter CJTF-I deres træning og afhænding 
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af ITEF-midler. Strategiens tredje fase indledes med et storstilet – og forfejlet, irakisk angreb 

på Mosul i oktober 2016 og er stadig igangværende ved udgang af 2019 

(https://dod.defense.gov/OIR/).  

 

4. I strategiens fjerde fase ’’stabilisér’’ er det primært hensigten at rådgive, vejlede og 

supportere den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsstyrker uden at være indblandet i 

kampe på jorden. Det er ligeledes tanken at træningen og afhændingen enten skal være 

afsluttet eller kraftigt nedjusteret (www.inherentresolve.mil/campaign). 

 

Koalitionens militære indsats har grundlæggende tre værktøjer den benytter til at opnå sine tre 

fokusområder gennem kampagnes strategiens fire faser: Luftstøtte og lign. brug af moderne 

militære kapabiliteter, evnen til at partner/akkompagnerer irakiske enheder med vestlige 

specialstyrker og tilvejebringelsen af veluddannede militære instruktører og 

militærudrustningen gennem ITEF-midlerne. 

Figur 7.1.: Kampagnestrategi, tilpasset  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter www.inherentresolve.mil/campaign 

https://dod.defense.gov/OIR/
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Hvis Barneys (1991) rationale forfølges, vil det betyde at koalitionen bør varetage de 

værdikædeaktiviteter i BPC-strategien, hvor de har virksomheds specifikke fordele og udlægge 

de øvrige aktiviteter til partnere i Irak. Der bør også være en intern fordeling pba. 

partnerlandenes ressourcer, der tilsikrer at koalitionen anvender de forhåndenværende 

ressourcer strategisk bedst. I strategiens fire faser er der – som set af figur 9, behov for 

forskellige ressourcer og behovet for fysiske- og kapitalressourcer, menneskelige ressourcer 

og organisatoriske ressourcer er ikke statiske.  

I strategiens første fase relaterer ressourcerne sig i høj grad til konventionel magtanvendelse: 

Luftangreb og lufttransport, samt hurtig deployering af specialstyrker og en fortrop til Irak. 

Ressourcebehovet udvikler sig radikalt under strategiens anden fase, hvor behovet for 

konventionel magtanvendelse daler, og behovet for partnering og træning stiger.  

Behovet for partnering og særligt den konventionelle magtanvendelse falder i strategiens tredje 

fase, hvor det er hensigten at de irakiske sikkerhedsstyrker selv skal planlægge og gennemføre 

de offensive operationer mod ISIL – støttet at koalitionen. Behovet for træning af 

sikkerhedsstyrkerne er dog fortsat højt og det er dette behov der bør præge 

ressourceanvendelsen i koalitionen. 

Træningen og partnering af sikkerhedsstyrkerne kræver menneskelige ressourcer knyttet til 

instruktørkapacitet og specialstyrker der kan gennemføre partnering. Foruden koalitionens 

egne menneskelige ressourcer er der et meget stort behov for de menneskelige ressourcer de 

irakiske sikkerhedsstyrker og magteliter råder over – alene i form af irakiske soldater til at 

modtage træningen. Samtidig relaterer de fysiske- og kapitalressourcer sig primært til ITEF-

midler, træningsfaciliteter og de logistiske opgaver forbundet til ITEF. Behovet for 

organisatoriske ressourcer ændres også radikalt, fra en konventionel militær organisation der 

gennemfører centralt styrede luftoperationer til en organisation med støtte behov for allokering 

af midlerne.   

7.2.2 Fysiske- og kapitalressourcer i strategien 

Foruden de fysiske- og kapitalressourcer der knyttes til ITEF-midlerne råder koalitionen over 

nedenstående fysiske ressourcer. Der er ikke inkluderet fysiske ressourcer som luftbaser i 

Kuwait eller Cypern som amerikanerne råder over og stiller til rådighed for koalitionen. 
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Oversigten giver dog et indblik i de ressourcer som koalitionen råder over. Der er en række 

partnerlande som også stiller fysiske ressourcer tvivlrådighed – primært i form af fly, som ikke 

er medtaget. Disse partnerlande er ikke medtaget, da de ikke samtidig har et personel bidrag 

og deres fysiske ressourcer er marginale. 

Tabel 7.2.: Partnerlandes ressourcebidrag i 2015 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter Quintana 2015, s. 20-21. 

Betydningen af de fysiske- og kapitalressourcerne i form af kampmidler mindskes efter første 

fase. Kampmidlerne anvendes stadig, men i mindre omfang til den konventionelle krigsførelse. 

Støttemidlerne som bruges til personeltransport og logistik har fortsat en væsentlig betydning 

for evnen til at transportere personelbidrag og materiel rundt i Irak. Udover kamp- og 

støttemidler benytter koalitionen en række træningsfaciliteter der indgår som fysiske- og 

kapitalressourcer.  

 

Koalitionen får lokaliteterne stillet til rådighed af Irak, men råder over og betaler selv oprettelsen 

af baserne, hvorfor de indgår som en af koalitionens ressourcer. Træningen finder sted på 

disse baser, hvor irakerne roterer ind typisk af ca. fire til fem ugers varighed for at modtage 

træning og få udleveret ITEF-midler. 
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Kort 7.3.: Koalitionens træningslejre i Irak  

 

Kilde: Quintana 2015, s. 22. 

7.2.3 Opstilling af SW-værdidrivere for koalitionens fysiske- og kapitalressourcer 

Strengths Weaknesses 

7.1 Udnytte koalitionens konkurrence-fordele 
pba. ressourcebidrag  5 

7.1 USA fristes til at udnyttes sin andel af 
ressourcerne til at gennemtvinge mål 

2 

7.2 Udnytte koalitionens lokationsfordele 
pba. deres fysiske ressourcer (baser) 

4 
 

 

NB: Værdidriverne tildeles point fra 1-5, hvor 5 anses for største værdi. 

7.2.4 Menneskelige ressourcer i strategien 

De menneskelige ressourcer er vigtige gennem hele strategiens gennemførelsen, men 

karakteren af dem ændrer sig. Indledningsvist er der et stort behov for menneskelige 

ressourcer der fx tillader luftoperationer og såkaldte shaping operations. I strategiens senere 

faser fylder dette behov for konventionelle menneskelige ressourcer mindre og behovet for 
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instruktører og enheder der er i stand til at gennemføre partnering stiger. Det kan være svært 

et vurdere, kvaliteten af de menneskelige ressourcer koalitionen råder over, da det let kan blive 

et spørgsmål om subjektivitet. Det er dog relativt let at vurdere udfaldet af koalitionens militære 

indsats og særligt de udfordringer der knytter sig til træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker. 

De irakiske sikkerhedsstyrker som bliver uddannet af koalitionen fra 2014-2019 opnår en ret 

begrænset operativ succes. Det er nærliggende at forbinde den manglende succes operativ 

succes med udfordringer i træningen og uddannelsen af sikkerhedsstyrkerne. På trods af at 

der i årene fra 2014-2017 bliver trænet 126.500 irakere af koalitionen, er der i juli 2017 kun ca. 

7-10.000 irakiske sikkerhedsstyrker der vurderes i stand til at udføre offensive operationer. 

Reelt har det været en kombination af vestlige specialstyrker og luftangreb, som har banet 

vejen for alle større offensive operationer der er blevet udført i koalitionens militære indsats 

(Henningsen 2019, s. 6).  

 

Hvis den manglende operative succes skal forbindes til træningen af irakerne, er det 

nærliggende at undersøge de menneskelige ressourcer i koalitionen nærmere.  Dette lader sig 

ikke gøre uden en omfattende indhentning af data baseret på kvalitative interviews med både 

irakiske sikkerhedsstyrker og koalitionssoldater. For denne opgave er det derfor ikke muligt 

objektivt at analysere kvaliteten af fx en amerikansk versus en dansk instruktør i koalitionen. 

Det kan dog fastslås at karakteren af de menneskelige ressourcer der er behov for i strategien 

skifter efter første fase, samt at koalitionen tilsyneladende ikke har haft de rette ressourcer til 

træningen af irakerne. 

7.2.5 Opstilling af SW-værdidrivere for koalitionens menneskelige ressourcer 

Strengths Weaknesses 

7.3 Koalitionens udnytter sine overlegne 
ressourcer i kampen mod ISIL 

5 
7.2 Anvendelsen af koalitionens fysiske 

ressourcer kræver færdigheder 
3 

7.4 Partnering med ISF på jorden -> overføre 
menneskelige ressourcer til ISF. 4 

7.3 Det operative niveau halter efter det 
taktiske niveau -> ISF  

3 

NB: Værdidriverne tildeles point fra 1-5, hvor 5 anses for største værdi. 
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7.2.6 Organisatoriske ressourcer i strategien 

Organisatoriske set har koalitionen en række udfordringer som forhindrer dem i at fastholde 

organisatoriske ressourcer i form af viden og erfaringer. Udsendelsen af personelbidraget - 

både instruktører og stabsofficerer, roterer efter en fast ordning ca. hver sjette måned. I nogle 

tilfælde roterer de amerikanske bidrag kun ca. hver 12. måned. Dette tillader ikke koalitionen 

at opbygge og fastholde viden – grundet manglende organisatoriske ressourcer. 

 

Udover de organisatoriske udfordringer det skaber i koalitionen at personelbidragene roterer, 

så rummer organisationsstrukturen i koalitionen nogle grundlæggende udfordringer. 

Koalitionen er som alle militære organisationer opbygget efter et klassisk, funktionelt hierarki - 

med en grundlæggende forskel. I toppen af organisationen findes den amerikanske stab, US 

CENTCOM, der opererer på et egentligt strategisk niveau og herunder kommer alle de 

operative stabe. De operative stabe er overvejende bemandet (kontrolleret) af amerikansk 

personel og delvist, engelsk og australsk personel. TF-N og TF-W består af blandet personel, 

fra de partnerlande der deltager i træningen i det pågældende område. De regulære enheder 

i CJTF-I opererer i høj grad samordnet, med en integreret kommandostruktur, hvilket primært 

skyldes den lave grad af kompleksitet i deres træning – ingen partnering og kun konventionelle, 

irakiske hærenheder.  

 

Det betyder at partnerlandenes militære bidrag i disse enheder er underlagt OPCON, hvilket 

medfører en sammenhængende planlægning og opgavegennemførelse. Omvendt i CJSOTF-

I som er specialoperationssøjlen i koalitionen er der ikke samme sammenhæng mellem de 

operative stabe SOTF-N og SOTF-W og de underliggende Task Forces. For det første er 

begge SOTF bemandet af amerikanske specialstyrker og det andet opererer specialstyrkernes 

Task Forces kun i et meget løst kommando-kontrolforhold til forestående SOTF. 

Partnerlandenes specialstyrker operer under taktisk kontrol (TACON) og har kun et ansvar for 

koordination af deres operationer overfor de øvrige partnerlande. Dette betyder at 

specialstyrkernes Task Forces kan opererer stort set som de ønsker indenfor et givent 

ansvarsområde, uden krav om samordning af kræfterne.  



Side 61 of 100 
 

Organisationsdiagram 7.4.: Organisationsstrukturen i Operation Inherent Resolve 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter https://www.inherentresolve.mil/About-CJTF-OIR/Organization/ 

Organisationsstrukturen i koalitionen kompliceres yderligere af den informationsdeling eller 

manglende informationsdeling som gør sig gældende i koalitionen. Som gennemgået i 

aktøranalysen er nogle af landene en del af Five Eyes1 (FVES). Disse fem lande har mulighed 

for at foretage informationsindhentning og -deling på fælles netværk. Det øvrige af koalitionen 

skal efter hensigten behandle og dele informationer på et fælles system kaldet BICES. BICES 

er tiltænkt fuldt integrerbart med US BICES som FVEY-landene opererer på. Problem er blot 

at det ikke er integrerbart og FVEY-landene med USA i spidsen benytter US BICES 

sideløbende med at resten af koalitionen benyttes BICES. Dette betyder at informationsdeling 

– selv af simple, lavt klassificerede e-mails kan blive en udfordring mellem koalitionspartnerne 

(Johnson 2017, s. 6-7). Sideløbende med de organisatoriske udfordringer koalitionen oplever 

i Irak, hæmmes de af manglende sammenhæng i det logistiske set-up der skal systematisere, 

tracke og transportere ITEF-midlerne fra USA til Irak. Processen med at tilvejebringe ITEF-

midler foregår i tre faser: Indkøb og shipping (1), lagring og klargøring af materiellet i Kuwait 

 

1FVEY: En efterretnings alliance der indgår i et multilateralt efterretningssamarbejde og informationsdeling. 

https://www.inherentresolve.mil/About-CJTF-OIR/Organization/
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(2) og transport til koalitionens enheder der afhænder ITEF-midlerne til de irakiske 

sikkerhedsstyrker i Irak (3).  

Kort 7.5.: Logistiske set-up omkring ITEF-midlerne 

 

Kilde: Berrick 2017, s. 3 

Koalitionen råder ikke selv over transportkæden og har som sådan ingen indflydelsen på 

indkøb, tracking og transport m.m. af ITEF-midlerne. Hele forsyningskæden håndteres af en 

række komponenter under US DOD, som samtidig håndterer alle de amerikanske 

forsyngningskæder i alle amerikanske operationer rundt omkring i verden. US DOD 

administrerer ITEF-midlerne og håndterer indkøbsaftaler inden informationer om indkøb og 

transport videregives til et US-fælles tracking-system, kaldet Security Cooperation Information 

Portal (SCIP). SCIP administreres af Defense Security Cooperation Agency (DSCA) og 

håndterer hver enkel rekvisition for midler. Hver enkelt rekvisition kan indeholde flere tusinde 

handlinger som skal sorteres og udføres før end materiellet bliver shippet til rette sted. Ansvaret 

for håndteringen og gennemsigtigheden med transporten af materielet i anden og tredje fase 

håndteres af hhv. U.S. Army Security Assistance Command (ASAC) og 1st Theater 

Sustainment Command (1st TSC).  
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Det er hensigten at SCIP’en skal gøre det muligt at allokere midler til amerikanske operationer 

– herunder Operation Inherent Resolve, i hele verden, samtidig med at der holdes konstant 

overblik med samtlige midler som indkøbes og transporteres.  

Oversigt 7.6.: ITEF-midlernes trackingsystem (SCIP) 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter Berrick 2017, s. 4 

SCIP’en er konfigureret således at en amerikansk Task Force enhed i Al Asas Airbase i Al-

Anbar provinsen kan indtaste deres planlagt behov for ITEF-midler til træningen af irakiske 

sikkerhedssystemer tre eller seks måneder i forvejen, hvorefter 1st TCS tilsikre at materielt 

tilvejebringes via Kuwait før materielet tages i brug. SCIP’en tillader, via EFTS’en og 

rapporterne i SCMS at hver enkelt Task Force konstant kan tracke shippingen af materiel fra 

USA til Irak, via Kuwait og tilpasse deres træning med leverancerne af ITEF-midler (Berrick 

2017, s. 2-6). Den eneste udfordring med systemet er blot at det ikke virker efter hensigten og 

de interessenter som er ansvarlige for processen, mangler et incitament for at støtte 

koalitionens indsats i Irak. I virkelighedens verden har koalitionens Task Forces ikke direkte 

adgang til systemet, men er nødsaget til at anvende ikke-integrerbarer excel-ark til at opgave 

og tracke deres materiel behov. Samtidig har hverken 1st TSC eller US DSCA og US ASAC 

ikke indflydelse til eller interesse i at etablere en rapporteringsmekanisme til monitorering af 
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transporten og afhændingen af ITEF-midler. Dette bevirker at koalitionen har et 

usammenhængende og meget ufuldstændigt overblik af mængden af ITEF-midler der er blevet 

shippet, samt materiellets lokation. I 2017 kan koalitionen ikke gøre rede for ITEF-midler for 

over 1 milliard USD (Amnesty International, 2017). 

Oversigt 7.7.: ITEF-rekvisitioner fra 2015-2017 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter Berrick 2017, s. 6 

7.2.7 Opstilling af SW-værdidrivere for koalitionens organisatoriske ressourcer 

Strengths Weaknesses 

7.5 Centraliseret koordination af midlerne 
og decentraliseret tilpasning til ISF 

5 
7.4 Manglende rapporteringsmekanisme 

og SOP for varetagelsen af ITEF 
5 

7.6 Konfigurere og koordinere logistisk 
set-up til BPC-strategien 

4 
7.5 Mangler integreret informationssystem 

mellem partnerlandene 
4 

 
 

7.6 Den funktionelle organisationsstruktur 
hæmmer innovation og tilpasning 

3 

 
 

7.7 Ingen C2-forhold med partnerlandenes 

Task Forces i CJSOTF-I 
2 

NB: Værdidriverne tildeles point fra 1-5, hvor 5 anses for største værdi. 
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7.3 Det kompetencebaserede perspektiv 

Quinns og Hilmers (1994) kompetencebaseret perspektiv bidrager med en forståelse for, hvilke 

kernekompetencer koalitionen selv besidder og herigennem opnår værdskabelse, samt hvilke 

aktiviteter de bør overlade til de irakiske sikkerhedsstyrker. I store træk har koalitionen valgt at 

varetage de kompetencer som knytter sig til sustaining operationer og shaping operationer, alt 

i mens de overlader decisive operationer til de irakiske sikkerhedsstyrker. Koalitionen 

medvirker indledningsvist i decisive operationer mod ISIL i kampagnestrategien 

gennemførelse, men det er meningen at de irakiske sikkerhedsstyrker selv skal overtage disse 

fuldstændigt ved udgang af strategiens tredje fase. Efter fjerde fase skal sikkerhedsstyrkerne 

også være i stand til at foretage sustaining og shaping operationer. 

Oversigt 7.8.: Opgavefordeling mellem koalitionen og ISF 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Koalitionens medvirken til decisive operationer består primært ved partnering på jorden med 

specialstyrker og med støtte til den operative planlægning forud for operationerne. Normalt 

varetager en vestlig koalition selv alle tre operationstyper ved en militær indsats i et andet land. 

Når koalitionen ikke varetager decisive operationer skyldes det grundelementet ved BPC-

strategien, som er at opnå sikkerhedsorienterede mål gennem andre. I denne kontekst betyder 

det ikke at risikere amerikanske m.fl. liv i en ’’irakisk borgerkrig.’’ 
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Ved denne tilgang ønsker koalitionen selv at varetage og specialisere sig i de kompetencer 

som knytter sig til sustaining og shaping operationer, mens de skal overføre kompetencerne 

der knytter sig til decisive operationer til de irakiske sikkerhedsstyrker. Det kan derfor siges at 

Quinn & Hilmers (1994) specialiseringsargument gør sig gældende. Irakerne skal først og 

fremmest specialisere sig i offensive landoperationer mod ISIL, mens koalitionen faciliterer 

rammer rundt om disse. Koalitionen faciliterer dette gennem deres ressourcer i form af bl.a. 

militære instruktører, ITEF-midlerne og luftoperationerne m.m.  

Koalitionen kan potentielt opnå nogle meget store fordele ved ikke selv at benytte deres 

personelbidrag i nogle meget risikofyldte situationer i felten med tilhørende tab til følge. Der 

erkendes dog to umiddelbare udfordringer ved denne tilgang, der knytter sig til læringseffekter 

og dynamiske effekter. For det første skal koalitionen overføre en vifte af kompetencer så de 

irakiske sikkerhedsstyrker, så de selv kan planlægge og gennemføre deres decisive 

operationer og herigennem opnå læringseffekter over tid. På et tidspunkt bør irakerne selv 

varetage træningen mhp. vedligeholder og videreudvikler disse kompetencer. Dette er ikke 

nødvendigvis uladsiggørligt at overføre disse kompetencer fra koalitionen til 

sikkerhedsstyrkerne, men der knytter sig nogle klare transaktionsomkostninger til denne 

kompetenceoverførelse.  

 

For det andet varetages de dele af værdikæden, der relaterer sig til sustaining og shaping 

operationer af koalitionen – hermed bliver det ikke muligt for de irakiske sikkerhedsstyrker at 

udvikle disse kompetencer. Irakerne bliver i stedet afhængige af koalitionens militære indsats 

og risikerer ikke selv at få dele i disse dynamiske effekter.   

Det er nødvendigt for koalitionen at få overført kompetencer til de irakiske sikkerhedsstyrker. 

Hvis dette ikke lykkes, opnår de irakiske sikkerhedsstyrker ikke evnen til at appropriere 

værdiskabelsen – opretholdelse af et voldsmonopol i Irak. Hvis de irakiske sikkerhedsstyrker 

skal fastholde evnen til at appropriere værdiskabelse, efter at koalitionen forlader Irak og fortsat 

forhindre ISIL i at opbygge tilsvarende kompetencer, så skal koalitionen lykkes med flytte 

kompetencer og ressourcer og grænsen og ind i Irak. 
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7.3.1 Opstilling af SW-værdidrivere for koalitionens kompetencer 

Strengths Weaknesses 

7.7 Udnytte videns tunge værdiaktiviteter, 
samt udvikling og innovation (SOP’er) 

5 
7.8 Læringseffekter og dynamiske effekter er 

svære at overføre til ISF 
5 

7.8 Koalitionen kan udnytte sine kompetencer 
til sustaining og shaping operationer 

4 
7.9 Koalitionen vil ikke selv varetage decisive 

operationer 
4 

7.9 Gennemføre partnering med ISF-
enheder 

3 
7.10 ITEF-midlerne er ikke tilpasset til lokale 

forhold i Irak 
3 

7.10 Fleksibel anvendelse af partnerlandenes 
kompetencer -> specialisering 

3 
7.11 Mangelfuld vetting af irakiske soldater og 

stammekrigere 
3 

7.11 Integration og vidensdeling blandt 
koalitionens TFs og partnerlandene 

3 
7.12 Koalitionen kan ikke tillade sig at miste 

egne soldater i den militære indsats 
2 

 
 

7.13 Uhensigtsmæssig fordeling af ITEF-
midlerne blandt TF 

2 

NB: Værdidriverne tildeles point fra 1-5, hvor 5 anses for største værdi. 

7.4 Transaktionsomkostninger ved den militær indsats 

BPC-strategien som koalitionen har fulgt, har overvejende brug for at overføre menneskelige 

ressourcer i form af veltrænede irakiske sikkerhedstyrker, som indeholder de kompetencer der 

skal til for at gennemføre decisive operationer og på længere sigt også sustaining og shaping 

operationer. Dette kræver selvfølgelig også fysiske- og kapitalressourcer, samt organisatoriske 

ressourcer. Disse sidste vil koalitionen dog overvejende selv levere gennem ITEF-midler, 

luftoperationer, samt sparring og støtte med træning og operativplanlægning.  

 

Udfordringerne med at tilføre militære færdigheder fra koalitionens instruktører til de irakiske 

sikkerhedsstyrker kan måske forklares med Barney (1991) perspektiv. De sociale 

kompleksiteter og de tvetydigheder som kan være svære at definere og identificere ved 

koalitonspartnerne selv gør det svært at overføre instruktørernes færdigheder 1:1 til irakerne. 

Der bliver anvendt tolke- og kulturrådgivere af koalitionen i træningen af sikkerhedsstyrkerne, 

men overvejende trænes og uddannes irakerne på samme vis som soldater i 

koalitionsparternes hjemlande, uden større skæven til den sociale kompleksitet hos irakerne. 

Det vil sige at de pædagogiske værktøjer overvejende er de sammen og de afhændede ITEF-

midler irakerne får udleveret tager udgangspunkt i et amerikansk motoriseret 
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infanterikompagni. Ved at tage udgangspunkt i de amerikanske kompagnier til at bevæbne de 

irakiske sikkerhedsstyrker, skabes en række logistiske og taktiske udfordringer. Som eksempel 

på disse udfordringer: I stedet for det amerikanske anti-panser våben Javelin udleveres RPG-

7, der ikke er i stand til effektivt at nedkæmpe ISILs pansrede Vehicle Born Improvised 

Explosive Device (VBIED). Normalt er et amerikansk kompagni opsiddet på tre store lastbiler 

– det ændres til tre Toyota Hilux i Irak, hvorfor sikkerhedsstyrkerne ikke kan transportere sig 

selv, når de skal gennemføre deres operationer mod ISIL (OSD 2017, s. 3-5). 

7.4.1 Kulturkløft i koalitionens militære indsats 

Transaktionsomkostningerne der stammer fra social complexity kan henføres til 

kompleksiteten og udfordringerne i de kulturelle uoverensstemmelser der opstår i koalitionens 

indsats. Dette gælder både mellem partnerlandene og de irakiske sikkerhedsstyrker og blandt 

partnerlandene internt.  

For at vurdere konsekvenserne af kulturelle forskelle anvendes en kulturkløftsanalyse for 

herved at få indblik i de nationale kulturbetingelser der gør sig gældende i BPC-strategien.  

Figur 7.9.: Kulturkløftsanalyse af koalitionens militære indsats 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter Köster, 2010 
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I ovenstående kulturkløftsanalyse er der for overskuelighedens skyld kun medtaget US, UK, 

DK og IRQ. Det er tydeligt at der eksisterer en kløft mellem IRQ og de øvrige lande, men der 

eksisterer også en kløft mellem DK, US og UK. Kulturen internt i koalitionen skal være i stand 

til at understøtte koalitionens indsats i en effektiv implementering af BPC-strategien. Disse 

kulturforskelle kan give anledninger til udfordringer under afhændingen og den efterfølgende 

anvendelse af ITEF-midlerne, hvis den ikke foregribes gennem integration, involvering, 

tilpasning og ikke mindst ledelse af disse processer.  

7.4.2 Opstilling af SW-værdidrivere for kulturkløftsanalysen 

Strengths Weaknesses 

7.12 Kulturintegration og kulturfokus mellem 
koalitionens instruktører og ISF  

-> lokal tilpasning 

3 7.14 Kulturkløft mellem koalitionen og ISF 4 

 
7.15 Kulturkløft mellem partnerlande internt i 

koalitionen 
3 

NB: Værdidriverne tildeles point fra 1-5, hvor 5 anses for største værdi. 

7.5 Ressourceimmobilitet i koalitionens indsats   

Foruden Barneys (1991) perspektiv om casual ambiguity og social complexity, opstiller 

Cuervo-Cazurra et al (2007) tre barrierer der kan føre til ressourceimmobilitet Tab af en fordel, 

skabelse af en ulempe og mangel komplementære ressourcer.  

 

Et ressourcetab på industriniveau skyldes en manglende efterspørgsel, hvilket koalitionens 

udfordringer ikke kan henføres til. ISILs tilstedeværelse skaber et behov for et landsdækkende 

voldsmonopol i Irak. Samtidig viser ISILs taktiske tilgang og succeser på slagmarken at 

koalitionens ressourcer er værdifulde for de irakiske sikkerhedsstyrker. Hvis 

ressourceimmobiliteten i stedet skyldes manglende mulighed for at appropriere værdiskabelse, 

kan man i stedet tale om et ressourcetab virksomhedsniveau. Det er tydeligt at koalitionens 

indsats ikke har haft succes med at skabe den ventede værdi med deres indsats – bedst målt 

på den manglende operative succes blandt de irakiske sikkerhedsstyrker. Fortrinsvis har det 

været de vestlige specialstyrker og deres luftangreb, som har banet vejen for koalitionens 

militære succes mod ISIL (Henningsen 2019, s. 6). 
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Koalitionens udfordres altså af manglende mulighed for at appropriere værdiskabelsen af 

koalitionens indsats. Koalitionens ressourcer er værdifulde og sjældne i den irakiske kontekst, 

men udfordres af en tabt fordel.  I den irakiske kontekst har USA og koalitionen ikke en 

privilegeret position på markedet, som de kender fra deres hjemmemarked. Det er rimeligt at 

antage at de kulturelle og historiske uoverensstemmelser, påvirker koalitionens mulighed for 

at udnytte sine almindelige fordele fra hjemmemarkedet. Koalitionen og særligt USA har, en 

enorm indflydelse på irakisk sikkerhedspolitik i denne periode og dermed direkte på irakisk 

indenrigspolitik. Koalitionen har derfor muligheder for at påvirke det irakiske marked efter 

koalitionens behov – hvilket de også gør i flere tilfælde (Henningsen 2019, s. 6-7).  

De kulturelle forskelle og forskellen mellem værdiskabelsen i strategiens første fase 

(symmetrisk krigsførelse) og de senere faser, der er præget at asymmetrisk krigsførelse 

blotlægger nogle ulemper ved koalitionens militære indsats. Ulempen opstår da koalitionens 

organisatoriske og menneskelige ressourcer ikke er kompatible med de lokale værdier og 

normer som koalitionen møder hos irakerne. Koalitionen er gearet til strategiens første fase, 

hvor koalitionen fører en hovedsageligt symmetrisk krigsførelse. I de efterfølgende faser, hvor 

samarbejdet med de irakiske sikkerhedsstyrker øges og hermed den kulturelle kompleksitet, 

samt behovet for lokal tilpasning kommer koalitionens organisatoriske og menneskelige 

ressourcer til kort. Den lokale kontekst i Irak betyder, at koalitionen hæmmes i overførelsen af 

deres ressourcer til Irak, grundet liability of newness og foreignness. Disse ulemper opstår 

grundet manglende erfaringer ved at implementere BPC-strategien på et nyt marked og en 

organisatorisk struktur der ikke er gearet til de lokale forhold. 

7.5.1 Opstilling af SW-værdidrivere for ressourceimmobilitet 

Strengths Weaknesses 

7.13 Koalitionen og USA har en militær 
styrkeposition overfor ISF m.fl. i Irak 

 

4 
7.16 Koalitionen mangler komplementære 

ressourcer til at operere i Irak  
4 

 
7.17 Koalitionen mangler komplementære 

ressourcer til at operere institutionelt 
3 

NB: Værdidriverne tildeles point fra 1-5, hvor 5 anses for største værdi. 
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7.6 Delkonklusion på den interne virksomhedsanalyse 

Strengths Weaknesses 

7.1 Udnytte koalitionens konkurrence-fordele 
pba. ressourcebidrag 

5 7.4 
Manglende rapporteringsmekanisme 

og SOP for varetagelsen af ITEF 
5 

7.3 Koalitionens udnytter sine overlegne 
ressourcer i kampen mod ISIL 

5 
7.8 Læringseffekter og dynamiske effekter 

er svære at overføre til ISF 
5 

7.5 Centraliseret koordination af midlerne og 
decentraliseret tilpasning til ISF  

5 
7.5 Mangler integreret informationssystem 

mellem partnerlandene 
4 

7.7 Udnytte videns tunge værdiaktiviteter, samt 
udvikling og innovation (SOP’er) 

4 
7.9 Koalitionen vil ikke selv varetage 

decisive operationer 
4 

7.2 Udnytte koalitionens lokationsfordele pba. 
deres fysiske ressourcer (baser) 

4 
7.14 

Kulturkløft mellem koalitionen og ISF 4 

7.4 Partnering med ISF på jorden -> overføre 
menneskelige ressourcer til ISF. 

4 
7.16 Koalitionen mangler komplementære 

ressourcer til at operere i Irak 
4 

7.6 Konfigurere og koordinere logistisk set-up 
til BPC-strategien  

4 
7.2 Anvendelsen af koalitionens fysiske 

ressourcer kræver færdigheder 
3 

7.8 Koalitionen kan udnytte sine kompetencer 
til sustaining og shaping operationer 

4 
7.3 Det operative niveau halter efter det 

taktiske niveau -> ISF 
3 

7.13 Koalitionen og USA har en militær 
styrkeposition overfor ISF m.fl. i Irak 

4 
7.6 Den funktionelle organisationsstruktur 

hæmmer innovation og tilpasning 
3 

7.9 Gennemføre partnering med ISF-
enheder 

3 
7.10 ITEF-midlerne er ikke tilpasset til 

lokale forhold i Irak 
3 

7.10 Fleksibel anvendelse af partnerlandenes 
kompetencer -> specialisering 

3 
7.11 Mangelfuld vetting af irakiske soldater 

og stammekrigere 
3 

7.11 Integration og vidensdeling blandt 
koalitionens TFs og partnerlandene 

3 
7.15 Kulturkløft mellem partnerlande internt 

i koalitionen 3 

7.12 Kulturintegration og kulturfokus mellem 
koalitionens instruktører og ISF 

-> lokal tilpasning 

3 
7.17 Koalitionen mangler komplementære 

ressourcer til at operere institutionelt 
3 

 
 

7.7 Ingen C2-forhold med 
partnerlandenes Task Forces i 
CJSOTF-I 

2 

  
 

7.12 Koalitionen kan ikke tillade sig at 
miste egne soldater i den militære 
indsats 

2 

  
 

7.13 Uhensigtsmæssig fordeling af ITEF-
midlerne blandt TF 

2 

  
 

7.1 USA fristes til at udnyttes sin andel af 
ressourcerne til at gennemtvinge mål 

2 
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8 Strategisk analyse 

En eventuel strategisk transformation afspejler sig i de værdikædekarakteristika der styrer 

organisationen. Værdikædekarakteristikaene er dynamiske og ændre sig over tid og skaber 

herved mulighed for strategisk transformation. Koalitionen fastholder sin Internationale strategi, 

gennem alle kampagnestrategiens fire faser. Dette giver grobund for nogle grundlæggende 

strategiske udfordringer i den militære indsats.  

Kampagnestrategiens første fase – Nedbryd, har det primære fokus at anvendes koalitionens 

styrker i form overlegene militære kapaciteter og gennem luftoperationer, samt anvendelsen 

af specialstyrker at nedbryde ISIL’s evne til at kæmpe. Dette giver koalitionen mulighed for at 

geare sine kernekompetencer og partnerlandenes innovationer til en fordelagtig 

konkurrenceposition i indsatsen. Koalitionen opnår i denne første fase stor strategisk værdi 

gennem kontrol med operationerne, samt stabilitet og forudsigelighed ved at anvende deres 

kernekompetencer. Værdikæden er koncentreret gennem en centraliseret styring af 

partnerlandenes enheder via de amerikanske stabe. 

Denne strategiske tilgang virker for koalitionen i kampagnestrategiens første fase og det 

afspejles også i den hurtige afgivelse af terræn, som ISIL oplever i det første år af koalitionens 

indsats (Jonhson 2017, s. 6-7). Der er dog to afgørende faktorer som ændrer det 

konkurrencepres koalitionen oplever i Irak. For det første skifter ISIL operationsmønster til en 

asymmetrisk krigsførelse og behovet for kampsoldater på jorden bliver afgørende for en fortsat 

operativ succes. For det andet skifter koalitionen fokus i kampagnestrategien efter første fase. 

Det primære fokus er nu at gennemføre modangreb og bryde sammenhængen i ISILs kamp. 

Dette nødvendiggør træning og bevæbning af irakiske sikkerhedsstyrker til at gennemføre 

Decisive operationer på jorden. 

8.1.1 Opstilling af TOWS 

På baggrund af den eksterne og interne analyse opstilles en TOWS, for at udlede de 

strategiovervejelser, som kombinationen af værdidriverne tilvejebringer. Kombinatorikken af 

SO- & WT-værdidriverne danner grundlag for den strategi som koalitionen bør gennemføre i 

Irak. I den videre opstilling er der kun medtaget de værdidrivere der har opnået enten 4 eller 5 

point under den eksterne og interne analyse. De øvrige vil ikke blive behandlet efterfølgende. 
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Figur 8.1.: Kombination af væsentligste værdidrivere i TOWS 

 Strengths Weaknesses 

O
p

p
o

rt
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6.1 Koalitionen (US) kan påtvinge krav og operative mål 
overfor GOI og magteliterne 

5 7.4 Manglende rapporteringsmekanisme og SOP for 
varetagelsen af ITEF 

5 

6.2 Koalitionens militære kapaciteter er langt 
overlegende ISILs 

5 7.8 Læringseffekter og dynamiske effekter er svære 
at overføre til ISF 

5 

6.4 Samordning af partnerlandenes 
modsætningsforhold -> målprioritering 

5 6.1 Koalitionen (US) kan påtvinge krav og operative 
mål overfor GOI og magteliterne 

5 

6.5 Effektivt informations- og rapporteringssystem i 
koalitionen 

5 6.2 Koalitionens militære kapaciteter er langt 
overlegende ISILs 

5 

6.8 USA kan samordne og koordinere deres bidrag til 
koalitionen 

5 6.4 Samordning af partnerlandenes 
modsætningsforhold -> målprioritering 

5 

7.1 Udnytte koalitionens konkurrence-fordele pba. 
ressourcebidrag 

5 6.5 Effektivt informations- og rapporteringssystem i 
koalitionen 

5 

7.3 Koalitionens udnytter sine overlegne ressourcer i 
kampen mod ISIL 

5 6.8 USA kan samordne og koordinere deres bidrag til 
koalitionen 

5 

7.5 Centraliseret koordination af midlerne og 
decentraliseret tilpasning til ISF  

5 7.5 Mangler integreret informationssystem mellem 
partnerlandene 

4 

6.3 Samordning af magteliternes indsats mod ISIL – 
fælles mål og end-state 

4 7.9 Koalitionen vil ikke selv varetage decisive 
operationer 

4 

6.9 Forene magteliternes mål med koalitionens militære 
indsats 

4 7.14 
Kulturkløft mellem koalitionen og ISF 4 

6.10 Opstille kvalitative målsætninger for de 
modproduktive interessenter m.fl. 

4 7.16 Koalitionen mangler komplementære ressourcer 
til at operere i Irak 

4 

7.7 Udnytte videns tunge værdiaktiviteter, samt 
udvikling og innovation (SOP’er) 

4 6.3 Samordning af magteliternes indsats mod ISIL – 
fælles mål og end-state 

4 

7.2 Udnytte koalitionens lokationsfordele pba. deres 
fysiske ressourcer (baser) 

4 6.9 Forene magteliternes mål med koalitionens 
militære indsats 

4 

7.4 Partnering med ISF på jorden -> overføre 
menneskelige ressourcer til ISF. 

4 6.10 Opstille kvalitative målsætningerne for de 
modproduktive interessenter m.fl. 

4 

7.6 Konfigurere og koordinere logistisk set-up til BPC-
strategien  

4  

7.8 Koalitionen udnytter sine kompetencer til sustaining 
og shaping operationer 

4 

7.13 Koalitionen og USA har en militær styrkeposition 
overfor ISF m.fl. i Irak 

4 
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6.1 Korruptionen i ISF, samt magteliterne og deres 
klientel i regeringsapparatet 

5 
6.1 Korruptionen i ISF, samt magteliterne og deres 

klientel i regeringsapparatet 
5 

6.11 Skævvridning af interessenternes interesse og 
indflydelse på strategien 

5 
6.11 Skævvridning af interessenternes interesse og 

indflydelse på strategien 
5 

6.12 Modsætningsforhold i koalitionen hæmmer fælles 
målstyring 

5 
6.12 Modsætningsforhold i koalitionen hæmmer fælles 

målstyring 
5 

7.1 Udnytte koalitionens konkurrence-fordele pba. 
ressourcebidrag 

5 7.4 Manglende rapporteringsmekanisme og SOP for 
varetagelsen af ITEF 

5 

7.3 Koalitionens udnytter sine overlegne ressourcer i 
kampen mod ISIL 

5 7.8 Læringseffekter og dynamiske effekter er svære 
at overføre til ISF 

5 

7.5 Centraliseret koordination af midlerne og 
decentraliseret tilpasning til ISF  

5 6.2 
ISIL er ISF overlegen på slagmarken 4 

6.2 
ISIL er ISF overlegen på slagmarken 4 

6.3 Intern rivalisering blandt magteliterne om adgang 
til finanselle midler 

4 

6.3 Intern rivalisering blandt magteliterne om adgang til 
finanselle midler 

4 
6.7 Intern rivalisering blandt magteliterne skaber lokal 

målprioritering 
4 

6.7 Intern rivalisering blandt magteliterne skaber lokal 
målprioritering 

4 
6.13 Manglende kontrol og samordning af 

interessenter med teknisk viden 
4 

6.13 Manglende kontrol og samordning af interessenter 
med teknisk viden 

4 
6.14 Nedprioritere end-state og målsætning for de 

understøttende interessenter 
4 

6.14 Nedprioritere end-state og målsætning for de 
understøttende interessenter 

4 
7.5 Mangler integreret informationssystem mellem 

partnerlandene 
4 

7.7 Udnytte videns tunge værdiaktiviteter, samt 
udvikling og innovation (SOP’er) 

4 7.9 Koalitionen vil ikke selv varetage decisive 
operationer 

4 

7.2 Udnytte koalitionens lokationsfordele pba. deres 
fysiske ressourcer (baser) 

4 7.14 
Kulturkløft mellem koalitionen og ISF 4 

7.4 Partnering med ISF på jorden -> overføre 
menneskelige ressourcer til ISF. 

4 7.16 Koalitionen mangler komplementære ressourcer 
til at operere i Irak 

4 

7.6 Konfigurere og koordinere logistisk set-up til BPC-
strategien  

4   

7.8 Koalitionen udnytter sine kompetencer til sustaining 
og shaping operationer 

4  

7.13 Koalitionen og USA har en militær styrkeposition 
overfor ISF m.fl. i Irak 

4  
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8.2 Behandling af værdidrivere 

Presset for global integration stiger, da USA ikke længere kan nøjes med at geare sine 

kernekompetence og udnytte egne fordele udviklet i hjemlandet. Koalitionen bør orientere sig 

mod en effektivisering og omkostningsminimering for at få mest muligt ud af de fysiske- og 

kapitalressourcer, samt menneskelige og organisatoriske ressourcer som de har til rådighed. 

Det kræver en større global sammenhæng og koordinering end hidtil, at afhænde og uddanne 

ISF i brugen af ITEF-midlerne, på tværs af de mange forskellige partnerlande i koalitionen.  

Partnerlandenes rolle i koalitionen bliver også mere væsentlig, hvis der skal sikres en 

succesfuld træning og uddannelse af irakerne. Dette kræver en ændret ledelsesstil af 

koalitionen og amerikanerne kan ikke længere diktere og administrere anvendelsen af 

ressourcerne, hvis de ønsker at få succes med strategien. I stedet bør amerikanerne og de 

operative stabe opstille produktionsmål for træningen og operative mål og end-states som hele 

koalitionen kan orientere sig mod. Dette afkræver en samarbejdsform som i mindre grad er 

styret af regler og procedurer og i højere grad styret af målorientering og en samordning af 

koalitionens og partnerlandenes mål.  

 

For behandling af værdidriverene opstilles henholdsvis en investerings- og modsvarsstrategi 

pba. kombinatorikken af SO- og WT-værdidriverne, samt en afvejningsstrategi på baggrund af 

WO- og ST-værdidriverne. Investerings- og modsvarsstrategi er fundamentet for fremdrift i 

koalitionens militære indsats. Investeringerne har til formål at sikre fremdriften i strategien og 

modsvarerne skal sikre at strategiens skærmes fra svagheder og trusler. WO- og ST-

værdidriverne skaber en afvejningsstrategi, hvor svagheder og trusler monitoreres mhp. en 

evt. imødegåelse af koalitionens styrker eller muligheder. 

8.3 Opstilling af modsvarsanalyse i BPC-strategien 

Modsvarstrategien har til formål at identificere de risici der forbinder sig til koalitionens indsats 

og forme et modsvar til at imødegå disse. Modsvarene kommer fra koalitionens 

investeringsstrategi som skal neutralisere eller mindske effekten af WT-værdidriverne. Herved 

får investeringsstrategien til formål at identificere og udnytte de vækstmuligheder, det skal drive 

en succesfuld strategigennemførelse i koalitionens militære indsats.  
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8.3.1 Identifikation af risikofaktorer 

Identifikation og beskrivelse af risici kan systematiseres som herunder. Risikofaktorerne 

dokumenteres mhp. klart at vurdere sandsynligheden for at hændelsen indtræffer, samt 

konsekvensen - efterfølgende opstilles de påkrævede modforanstaltninger. Dette skaber 

grundlag for en prioritering af strategiens risikofaktorer og opstilling af en modsvarsstrategi. 

Figur 8.2.: Riskoregister for kampagnestrategien 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter K. Sørensen 2017 
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8.3.2 Ordning af risici 

På baggrund af det opstillede risikoregister kan opstilles responsmuligheder i en 

sandsynligheds- og konsekvensmatrix. Her er det en afvejning af både sandsynligheden for at 

en hændelse indtræffer, samt den potentielle konsekvens som afgør prioriteten af 

responsmuligheden (Graves 2000). Herunder ses de 14 identificerede risici fra risikoregistret. 

Disse 14 risici med tilhørende modforanstaltninger fra risikoregisteret danner til sammen den 

modsvarsstrategi, som koalitionen bør implementere deres militære indsats. 

Figur 8.3.: Sandsynligheds- og konsekvensmatrix 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter Graves 2000 

Ved brug af sandsynligheds- og konsekvensmatrix er der valgt en kvalitativ prioritering af 

risiciene. Dette skyldes at prioriteringen er sket ud fra relative begreber og at der ikke er adgang 

til data af en mere numerisk eller kvantitativ karaktér. Flere af risiciene kunne dog med fordel 

også prioriteres efter en kvantitativ metode fx #1 ud fra mængden af ITEF-midler der ikke kan 

redegøres for eller #3 målt på midler der forsvinder til korruption målt på USD. Andre risici som 

fx #10, håndteres bedst ud fra en kvalitativ tilgang, da den kvantitativ tilgang ikke beskriver de 

kulturelle risici særlig godt. De identificerede og prioriterede risici i strategien danner et 

grundlag for de modforanstaltninger som bør ligge til grund for koalitionens modsvarsstrategi.   
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8.4 Målsætningsanalyse og styring i BPC-strategien 

For at sikre en effektiv afhænding og optimal anvendelse af ITEF-midlerne bør der dannes en 

logisk ramme for BPC-strategiens operationalisering og gennemførelse. Denne logiske ramme 

bør udformes af US CJFLCC på det operative niveau, som en del af den overordnede strategi 

– koalitionens kampagnestrategi. For at opstille en hensigtsmæssig målstyring og strategivalg 

skal strategien formulere mål baseret på målbare succeskriterier pba. en interessent- og 

problemanalyse. 

Figur 8.4.: Analyse til udvikling af LFA-model 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter K. Sørensen 2017 

8.4.1 Opstilling af strategiens problemdiagram 

Efter ovenstående framework udvikles en logisk strategiramme for koalitionens 

kampagnestrategien. Interessentanalyse fra den eksterne analyses inddrages her til at 

forankre strategien i koalitionen. Samtidig anvendes svagheder og trusler fra den tidligere 

eksterne og interne analyse til at forstå begrænsninger og udfordringer i koalitionens militære 

indsats. Svagheder og trusler indføres i et forgreningsdiagram for problemer i strategien. Et 

sådant problemdiagram giver en forsimplet, men robust forståelse af virkeligheden, der senere 

kan danne fundamentet for en operationalisering af mål og midler. 
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Figur 8.5.: Forgreningsdiagram for problemopstilling i BPC-strategien 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter K. Sørensen, 2017 

8.4.2 Valg af koalitionens strategiske mål 

På baggrund af problemdiagrammet udvikles koalitionens målsætning - det strategiske 

målhierarki. I figur 8.6 er målanalysen og det strategiske målhierarki opstillet samlet, pba. af 

analysens styrker og muligheder. BPC-strategiens mål er at: Opnå sikkerhedsorienterede mål 

gennem ISF i kampen mod ISIL – strategiens impact.  

Strategiens impact viser, hvordan BPC-strategiens mål fører til opfyldelse af strategiens 

overordnede formål:  

• ISF forbedrer sine operative kapaciteter og kapabiliteter 

• ISILs mulighed for at genvinde en dominerende rolle i Irak mindskes 

• Mindsker uligheder i magtbalancen mellem de irakiske magteliter 

Effektiviteten af BPC-strategien måles ved at vurdere, i hvilket omfang koalitionens resultater 

opfylder strategimålet:  

• Effektiv afhænding af ITEF-midlerne  

• Effektiv anvendelse af ITEF-midlerne 

• Effektiv træning og uddannelse af ISF 
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Figur 8.6.: Forgreningsdiagram for målanalyse og strategisk målhierarki i BPC-strategien 

  
Kilde: Egen tilvirkning efter K. Sørensen, 2017 

8.4.3 Logisk ramme analyse for BPC-strategien 

Der opstilles et LFA-matrix for hvert af de tre resultater i strategiens målhierarki. I strategi-

overvejelserne bruges LFA-matricerne til at sammenfatte og udvikle koalitionens strategivalg. 

Figur 8.7.: LFA-matrix for resultat 1 i BPC-strategien 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter K. Sørensen, 2017 
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Figur 8.7.: LFA-matrix for resultat 2 i BPC-strategien 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter K. Sørensen, 2017 

 

Figur 8.7.: LFA-matrix for resultat 3 i BPC-strategien 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter K. Sørensen, 2017 
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9 Strategiovervejelser 

9.1 ITEF-midlernes inkorporering i kampagnestrategien 
Gennem den strategiske ledelsescyklus får koalitionen mulighed for at formulere sine 

strategiske mål og målhierarki fra strategianalysen i en kampagnestrategi. For en succesfuld 

gennemførelse af kampagnestrategien, skal der forekomme en samstemning på strategisk 

niveau i koalitionen. Det strategiske niveau i denne kontekst er US CENTCOM CJFLCC der 

viderekommunikerer kampagnestrategien til det operative niveau i koalitionen, CJTF-I & 

CJSOTF-I. Herigennem involveres det strategiske niveau i ressourceallokeringen mhp. at sikre 

efterlevelsen af den overordnede kampagnestrategi. Således bliver operationaliseringen af 

målstyring og målhierarki sammenkoblet med kampagnestrategiens initiering og livscyklus. 

Figur 9.1.: Kampagnestrategiens strategiske ledelses cyklus 

 

Kilde: Egen tilvirkning Kaplan & Norton (1990) 

9.2 Beslutnings- og leveranceplanniveauer for kampagnestrategien 

Grundet de mange forskelligrettede interesser og risici i BPC-strategien er det nødvendigt med 

en klar og struktureret målstyring og ledelse af strategien. En sådan målstyring tager sit 

naturlige udgangspunkt i det målhierarki der er dannet i den logiske rammeanalyse. Med dette 

udgangspunkt dannes der en målstyringsproces med beslutnings- og leveranceplan for de 

arbejdspakker og milepæle som indgår i BPC-strategien.   
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9.2.1 Beslutnings- og leveranceplanniveauer for kampagnestrategien 

Figur 9.1.: Kampagnestrategiens beslutnings- og leveranceplanniveauer 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter K. Sørensen, 2017 

I ovenstående beslutnings- og leveranceplan er der taget udgangspunkt i koalitionens styrker 

og muligheder i arbejdsplanen. Denne arbejdsplan bør videreudvikles til detaljerede, 

beskrevne og målbare arbejdspakker – som de står i figur 9.1 er der kun tale om overordnede 

opfyldelseskriteries. Arbejdspakkerne følger den opgavebaserede opstilling fra LFA’en. 

 
9.2.2 Kampagnestrategiens arbejdspakker og milepæle 

For at sikre en koordineret fremdrift i kampagnestrategien planlægges og koordineres 

strategien gennem målbare milepæle. Kampagnestrategien kan ikke bevæge sige videre 

førend kriterierne for de enkelte milepæle er opnået. Nedenstående planlægning har således 

tilknyttet milepæle og hver enkelt milepæl har definerede succeskriterier. Samtidig er 

arbejdspakkerne fra LFA’en udviklet til velbeskrevne aktiviteter. Hver arbejdspakke, 

indsatsområde og det overordnede strategimål bør defineres ud fra SMART-reglen eller en 

tilsvarende tydeliggørelse mhp. at beskrive den samlede militære indsats fyldestgørende. En 

sådan indsatserklæring for den militære indsats giver en samlet arbejdsbeskrivelse for 

kampagnestrategiens gennemførelse. Den nedenstående koordinering af arbejdspakker og 

milepæle, koblet med den strategiske ledelses cyklus i figur 9.1 giver et eksempel på, hvordan 

ITEF-midler kan forankres og gennemføres effektivt i kampagnestrategien.  
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Figur 9.2.: Planlægning og koordinering af kampagnestrategiens milepæle 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter K. Sørensen, 2017 

9.3 Opsummering af strategiovervejelser 

Ovenstående strategiovervejelser fremfører to vigtige perspektiver på koalitionens militære 

indsats.  For det første fremstilles en hensigtsmæssig måde, hvormed ITEF-midlerne 

fordelagtigt kunne være blevet forankret i koalitionens militære indsats fra starten af. For det 

andet opstilles en eksempelvis, koordineret gennemførelse af det fokusområde i strategien der 

vedrører ITEF-midlerne. I en fuldendt strategiovervejelse, som behandler alle 

kampagnestrategiens fokusområder og ikke kun fokuserer på ITEF-midlerne, bør der opstilles 

flere sideløbende beslutnings- og leveranceplanner med tilhørende milepæle. Det vil være 

oplagt at udarbejde lign. strategiplanner for koalitionens to øvrige fokusområder. I forlængelse 

af denne tænkning vil det også være hensigtsmæssigt at evaluere disse fokusområder ud fra 

den udarbejdede TOWS - stemmer kampagnestrategiens fokusområder overens med 

koalitionens værdidrivere eller bør der ændres fokus i strategien? Udarbejdelsen af 

beslutnings- og leveranceplanner for flere fokusområder bør nødvendigvis samstemmes 

gennem fælles milepæle og herved sikre en koordineret fremdrift af kampagnestrategien.  
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10 Konklusion 

Denne opgave fokuserer på den militære koalitions indsats i Irak i årene 2014-2019 og 

bekæmpelsen af Islamisk Stat i Irak og Levanten. Formålet med opgaven er at udlede 

erfaringer og læring til brug for fremtidige militære investeringer i Building Partner Capacity 

strategier gennem et studie af koalitionens investeringer i Iraq Train & Equip Fund. 

På trods af omfattende bestræbelser og ressourcer har BPC-strategien ikke formået at skabe 

forudsætninger for en varig militær partnerkapacitet, som var et bærende fokusområde i 

koalitionens kampagne strategi. Det har ført til undersøgelsen af følgende problemformulering: 

Hvordan kunne den internationale koalition have sikret en mere effektiv gennemførelse  

af deres Building Partner Capacity Strategi i relation til ITEF-investeringerne? 

ITEF-investeringerne blev fra starten af ikke forankret i koalitionens kampagnestrategistrategi. 

Dette skyldes flere faktorer, men vigtigst: Den amerikanske logistikkæde og 

rapporteringsmekanisme blev aldrig konfigureret til koalitionen (1), US ASACs, 1st TFCs og 

DSCAs interesser blev aldrig samstemt med de interesser og behov som koalitionen havde for 

ITEF-midlerne (2), internt i koalitionen var der en række fundamentale modsætningsforhold 

som ikke blev styret og koordineret centralt i forlængelse af en strategisk ledelses cyklus som 

enten udeblev eller var mangelfuld (3).  

Den militære indsats udsættes for en række risici knyttet til implementeringen af BPC-

strategien, hvoraf de væsentligste kommer fra fundamentale modsætningsforhold blandt 

eksterne og interne interessenter, som ikke håndteres hensigtsmæssigt. Interessentanalysen 

identificere og klassificere hurtigt adskillige ødelæggende modsætningsforhold, som bør 

håndteres af koalitionen for at skabe forudsætninger for en succesfuld strategiimplementering. 

Vigtigst her er de farlige og krævende interessenter, samt en monitorering af de modproduktive 

interessenters udvikling. Korruption blandt de irakiske magteliter og ISILs overlegende effekt 

på slagmarken – sammenlignet med ISF, er også vigtige risici, men dog sekundære til de 

eksterne og interne modsætningsforhold i koalitionen. 

Koalitionens evne til at appropriere værdi kommer primært fra de overvældende fysiske- og 

kapitalressourcer som de bringer med sig til Irak. Koalitionen har desværre kun begrænset 
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succes med at skabe værdi af deres ressourcer. Den grundlæggende årsag til dette skal finde 

i en forfejlet strategisk tilgang til den militære indsats. Indledningsvist gearer koalitionen sine 

kernekompetencer og opnår succes med dette i 2014 og 2015. Efterfølgende formår 

koalitionen ikke at transformere sin strategi til en centraliseret koordineringsmekanisme med 

en delvis decentraliseret ressourceallokering. Koalitionen burde i løbet af 2015 transformere 

sig til en Global-Transnational orienteret strategi. Opgaven kan ikke fastslå at det skal være 

enten eller, men koalitionen har behov for relativ stor global integration med partnerlandene og 

tilsvarende stor lokal tilpasning til de irakiske forhold, hvis de skal være i stand til at skabe 

værdi af deres ressourcer og kompetencer.   

Da koalitionen er en militær organisation er der uden tvivl blevet anvendt operative redskaber 

i den militære planlægning af kampagnestrategien. Det der står tilbage er at den militære 

indsats mangler samordning både af deres fokusområder og af de modsatrettede interesser. 

Derfor kunne koalitionen med fordel have anvendt beslutnings- og leveranceplanner for 

kampagnestrategien, med tilhørende milepæle på tværs af fokusområderne. Dette havde med 

al sandsynlighed skabt forudsætninger for en effektiv afhænding, træning og anvendelse af 

ITEF-midlerne. 

På baggrund af opgavens interne og eksterne analyse, samt strategiovervejelser anses 

Building Partner Capacity strategien som en potentielt effektiv strategi, til at opnå 

sikkerhedsorientere mål gennem en partner. Det er dog afgørende at de ressourcer og 

kompetencer der anvendes i strategien integreres og tilpasses den konkrette kontekst. 

Samtidig ses det at BPC-strategier udføres i rammen af koalitioner, hvilket stiller store krav til 

afstemning af modsætningsforhold blandt interessenter, således at der kan sikres en 

koordineret fremdrift i strategien. Under de angivne betingelser anses en Building Partner 

Capacity strategi for et potentielt effektivt, langsigtet strategivalg. 
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12 Bilag 

12.1 Matrix 1.2.: Ekstern identifikationsmatrix, irakiske interessenter 
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12.2 Matrix 1.3.: Ekstern identifikationsmatrix, amerikanske interessenter 
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12.3 Matrix 6.6.: Ekstern identifikationsmatrix, irakiske interessenter 
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12.4 Matrix 6.7.: Intern identifikationsmatrix, væsentligste partnerlande   
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12.5 Matrix 6.8.: Intern identifikationsmatrix, operative stabe 
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12.6 Figur 8.5.: Forgreningsdiagram for problemopstilling i BPC-strategien 
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12.7 Figur 8.6.: Forgreningsdiagram for målanalyse og strategisk målhierarki BPC-strategien   
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12.8 Figur 8.7.: LFA-matrix for resultat 1 i BPC-strategien 
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12.9 Figur 8.7.: LFA-matrix for resultat 2 i BPC-strategien 
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12.10   Figur 8.7.: LFA-matrix for resultat 3 i BPC-strategien 
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12.11   Figur 9.1.: Kampagnestrategiens beslutnings- og leveranceplanniveauer 
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12.12   Figur 9.2.: Planlægning og koordinering af kampagnestrategiens milepæle 
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