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Sammendrag 
Tittel: En mulig suksesshistorie: Om oppbyggingen av politivesenet i Kosovo og det norske 
bidraget.  

Av:   Shermine Aliti 

Veileder:  Professor Liv Finstad  

Levert ved:  Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

Universitetet i Oslo 

Høst 2013 

Sikkerhetsrådsresolusjon 1244 av 1999 gjorde internasjonal tilstedeværelse mulig i Kosovo. 

FN, OSSE, EU og mange andre ikke statlige organisasjoner arbeidet for å opprettholde fred og 

gjenopprette Kosovo. Resolusjonen dannet også et grunnlag for opprettelsen av et lokalpoliti. I 

september 1999 åpnet Politiskolen i Vushtri, og den første generasjonen av politibetjenter 

bestod av 176 personer.   

Forskere på feltet transnasjonal polisiær virksomhet har lenge vært opptatt av betydningen og 

utfordringene når politistyrker på tvers av landegrenser samarbeider og påvirkningskraften som 

kriminalpolitiske modeller kan ha. FNs skiftende rolle fra opplæring og rådgiving til å inkludere 

utøvende politimyndighet innebærer et steg i retning av et mer omfangsrikt oppdrag. Over 

12 000 politifolk deltar i FNs femten fredsbevarende oppdrag, lite tilsier at omfanget blir 

redusert, og det er derfor av interesse for kriminologien å studere innholdet i transnasjonal 

polisiær virksomhet med bakgrunn i internasjonale politioperasjoner.     

Som grunnlag for å kunne besvare min hovedproblemstilling; hvorvidt politimodeller kan 

overføres mellom jurisdiksjoner har jeg tatt utgangspunkt i opprettelsen av politiet i Kosovo. 

Datamaterialet består av intervjuer med norske politibetjenter som har vært i utenlandsopphold, 

politibetjenter i Kosovo og sentrale personer ved Politiskolen i Kosovo. Oppgaven retter fokus 

på overføringsverdi og påvirkningskraft samt utfordringene som finnes i fredsbevarende 

politioppdrag. Å intervjue politibetjenter fra både Norge og Kosovo gir en enestående mulighet 

til å undersøke bidragsgiver og bidragsmottaker. Maktforholdene som kan tenkes å foreligge 

mellom partene er også en del av oppgaven og drøftes i forhold til kunnskap og viten om politiet 

og polisiær virksomhet.     



[VI] 
 

I samsvar med tidligere forskning pekes det i intervjuene på utfordringer ved politioppdrag, det 

vil si utfordringer som gjør arbeidet med å etablere velfungerende institusjoner i krigsherjede 

og post-konflikt land en særdeles vanskelig, men ikke umulig oppgave. Utfordringene er 

mange: kommunikasjonsproblemer, lite smidig samarbeidsstruktur, uklare 

oppgavedefinisjoner, maktkamper, uklart hierarki, åpne konflikter og ikke minst knapt med tid. 

En av målsetningene til reformprogrammer og politimodeller er at de skal kunne 

implementeres. Materialet viser at dette byr på vanskeligheter når det ikke tas hensyn til 

kulturelle, historiske og økonomiske forskjeller mellom landene. Hvordan politiet som en 

organisasjon fungerer i Norge, kan være helt annerledes enn hvordan politiet fungerer i Kosovo, 

men samtidig pekes det på noen fellestrekk. Et fellestrekk er at politiet har rett til å benytte 

fysisk makt og vold, men utøvelsen av dette samfunnsmandatet varierer. Spørsmålet om hva 

det ‘riktige politi’ er avhenger av ståsted. Kosovo-politiet har utviklet det jeg kaller en 

hybridmodell, hvor opplæring gjennom kontraster har gitt dem kunnskap om hva et politi bør 

være, samtidig som de har fått praktisk opplæring i hva politiet ikke bør være. I oppgaven 

drøfter jeg de mange ambivalenser som oppstår: FN-politiet som et verdenspoliti hvor tilgangen 

til å utføre tjeneste ikke begrenses av politistrukturen i hjemlandet, opprettelsen av felles 

standarder og mål selv om mennesket ikke styres av tekster og håndbøker, manglende planer 

og mål som gjør oppdraget ustabilt fra begynnelsen av, samarbeid og koordinering på tvers av 

mandater og organisasjoner selv med uklare oppgavedefinisjoner.    

Hovedfunnene i oppgaven peker på de mange utfordringer som finnes ved internasjonale 

politioppdrag før, under og etter et oppdrag. Informantene verdsetter opplevelsene og 

erfaringene som de har fått.  For politibetjentene fra Norge er denne gevinsten mer på et 

personlig nivå, mens for politibetjentene fra Kosovo gevinsten derimot politifaglig. Mine funn 

viser også at evalueringer av utenlandsopphold er fraværende, og jeg peker derfor på at det her 

kunne det utvinnes mye kunnskap som fremtidige politioppdrag kan ha stor nytte av. 

Politioppbyggingen i Kosovo vurderes av enkelte som vellykket, mens andre er mer skeptiske. 

Materialet peker videre på at hvorvidt Kosovo-politiet er en suksesshistorie, er avhengig av 

hvordan forholdene tolkes og hvordan suksess vurderes og bedømmes. En studie av 

politioppbyggingen i Kosovo vil kunne bringe fram kunnskap om utfordringer og 

problemområder som fremtidige internasjonale politioppdrag kan dra nytte av i misjoner i andre 

land. Overføringsverdien til politimodeller knyttes sterkt til lokale forutsetninger, men selv 

dette garanterer ikke for etableringen av velfungerende politistyrker. 
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Abstract 

A possible success story: About the creation of the Kosovo Police Service and the 
Norwegian contribution.   
 
By:    Shermine Aliti  

Supervisor:   Liv Finstad  

Submitted at:   The Department of Criminology and Sociology of Law.  

University of Oslo  

Autumn of 2013 

The  international presence in Kosovo was made possible by the Security Council Resolution 

1244 of the year 1999. The UN, OSCE, EU and other NGOs were all involved in maintaining 

peace and rebuilding of institutions in Kosovo. Security Council Resolution 1244 also formed 

a basis for the creation of a local police service. The Kosovo Police Service School opened in 

September 1999, and the first graduates to become a part of the Kosovo Police Service 

consisted of 176 police officers.  

Researchers in the field of transnational policing have long been concerned with the importance 

of the work cross-border police forces are doing and as well as with the challenges facing them  

and the impact that criminal policy models may have. The changing role of the UN from 

training, monitoring and counseling to include executive policing powers involves a step 

towards a more extensive assignment. Today over 12 000 police officers are participating in the 

UNs fifteen peacekeeping missions; little suggests that this number will be reduced. It is 

therefore in the interest of criminology to study the nature of transnational policing with a 

background in international police operations. 

This paper will focus on the creation of the Kosovo Police service as a foundation for answering 

my key issue, whether policing models can be transferred between jurisdictions. Data consists 

of interviews with Norwegian police officers who have been abroad, police officers in Kosovo 

and personnel at the Police Academy in Kosovo. This thesis focuses on the value of transferring 

policing models and the influence in creations of new policing institutions, while also 

acknowledging the challenges that exist in police missions as part of peacekeeping efforts. 

Interviewing police officers from both Norway and Kosovo provides a unique opportunity to 

examine the relationship between donor and recipient. Power relations that may exist between 
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the two are in this paper discussed in terms of power/knowledge; this includes in particular the 

knowledge of police and policing.  

In accordance with previous research my interviews pointed out the challenges of policing 

missions. That is, challenges that make establishing well-functioning institutions in war -torn 

and post - conflict countries a particularly difficult, but not impossible task. The challenges 

are many: communication difficulties, lack of cooperation structure, unclear task definitions, 

power struggles, unclear hierarchy, open conflicts and particularly shortage of time. One of 

the goals of reform programs and police models is that they can be applied to local 

surroundings. Interviews show that this presents difficulties when cultural, historical and 

economic differences between countries are not taken into account. How the police functions 

in Norway, can be completely different from how the police functions in Kosovo, but it is also 

important to point out common features. A common feature is that the police have the right to 

use physical force and violence, the exercise of this right differs between nations. The answer 

to the question of what constitutes “the right police” depends, therefore, on point of view 

from which you look at the question. The Kosovo Police Service have developed what I call a 

hybrid policing model, where training through contrasts has given them knowledge of what 

the police should be. In this thesis I discuss the many ambivalences that arise in international 

police missions: UN police as a world police where access to perform services is not limited 

by the police structure in the home country, the establishment of common standards and goals 

even if people are not governed by texts and books, unstable assignment from the lack of 

plans and objectives even with mandates, unclear task definitions and its consequences for 

cooperation and coordination across mandates and organizations. 

Key findings of this thesis point to the many challenges that exist before, during and after an 

international police mission. Informants value the experiences and lessons that they have 

received. For the police officers from Norway this gain was on a more personal level, while 

the police officers from Kosovo acquired policing knowledge. My findings also show that 

evaluations of assignments abroad are absent. The creation of the Kosovo Police Service is 

considered by some as successful, while others are more skeptical. Whether the creation of 

Kosovo Police Service is a success story depends on how the conditions are interpreted and 

how success is assessed and evaluated. Studying the creation of new police institutions in 

Kosovo can bring forth knowledge about the challenges and problems experienced there, so 

that future international police missions can benefit from the lessons learned there. The 
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transferable value of policing models is strongly linked to local conditions, even though this 

does not guarantee the creation of well-functioning police forces.   

 

 

 

  



[X] 
 

Takk 
Å skrive en masteroppgave er en lærerik og til tider krevende prosess fylt med spenning, 

glede, engstelse, frustrasjon. Flere personer har bidratt til å gjøre denne avhandlingen mulig.  

Først og fremst ønsker jeg å benytte anledningen til å takke mine informanter i Norge og 

Kosovo. Takk for at dere delte deres kunnskap, klokskap, erfaringer og opplevelser med meg. 

Takk til mine kontaktpersoner ved Politidirektoratet og Kosovo-politiet, dere har til tross for 

travle dager stilt opp og bistod med tilgang til informanter.  

Takk, Liv. Du har vært en fantastisk støttespiller, takk for dine tilbakemeldinger og gode råd i 

veien fram mot endelig resultat. Du er alltid optimistisk og det har gjort arbeidet med 

oppgaven mye triveligere.    

Takk til «Plural-policing» gruppa, deres kommentarer har vært oppmuntrende og deres 

spørsmål har bidratt til at jeg har måttet tenke gjennom ting en gang til.  

Takk til Ingvild, Cecile, Anna Maria og Pål. Lange dager på lesesalen hadde ikke vært det 

samme uten dere. Takk for alle kaffe – og matpausene, avbrekkene og latterkrampene.  

Takk til Kirsten, Arton, Johanna og Flamur for kommentering, korrekturlesing og øvrig hjelp. 

En takk også til venner og kjente for oppmuntring og interesse for avhandlingen.  

Tusen takk til familien min for deres støtte og for at dere aldri mistet troen på meg. 

      

 

Shermine Aliti,  

Oslo, november 2013  



[XI] 
 

Innholdsfortegnelse 
Sammendrag.......................................................................................................................... V 

Abstract .............................................................................................................................. VII 

Takk ...................................................................................................................................... X 

Forkortelser ........................................................................................................................ XV 

Kart over Kosovo .............................................................................................................. XVI 

1 Innledning ......................................................................................................................1 

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål .....................................................................1 

1.2 Den umulige oppgaven: en gjennomgang av organisasjoner involvert ......................5 

1.2.1 FN-UNMIK ......................................................................................................6 

1.2.2 Ombudspersonen i Kosovo ................................................................................7 

1.2.3 NATO- KFOR...................................................................................................7 

1.2.4 EULEX .............................................................................................................8 

1.2.5 OSSE ................................................................................................................9 

1.3 Begrepsavklaring .................................................................................................... 10 

1.3.1 Polisiær virksomhet ......................................................................................... 10 

1.3.2 Transnasjonal polisiær virksomhet................................................................... 11 

1.3.3 Fredsbevarende oppdrag .................................................................................. 11 

1.4 Plassering i  forskningslandskapet .......................................................................... 12 

1.5 Avhandlingens oppbygning .................................................................................... 13 

2 Transnasjonal polisiær virksomhet: en mulighet? .......................................................... 15 

2.1 Hvem er politiet og hva er «policing» ..................................................................... 15 

2.2 Transnasjonal polisiær virksomhet: en definisjon .................................................... 17 

2.2.1 Technical assistance programs/Teknisk assistanse-programmer ....................... 18 

2.2.2 Capacity-building programs/ Kapasitetsøkende programmer ........................... 18 

2.2.3 Peacekeeping/ Fredsbevarende operasjoner ..................................................... 19 

2.3 Fredsbevarende politioppdrag: en kort historie ....................................................... 19 

2.4 Hvordan «bygge» en demokratisk politistyrke? ...................................................... 22 

2.4.1 Utviklingen utover standarden – lokalorientert politiarbeid i Kosovo ............... 25 

2.4.2 «Intelligence Led policing»- en strategi ........................................................... 25 

2.5 Politireform ............................................................................................................ 26 

2.6 Makt: et sted mellom tvang og innflytelse .............................................................. 27 



[XII] 
 

2.6.1 Makt og kunnskap ........................................................................................... 28 

3 Politiet i Kosovo: En kort innføring .............................................................................. 33 

3.1 Innledning: ............................................................................................................. 33 

3.2 Fra en autonom provins i Jugoslavia til en del av Serbia ......................................... 33 

3.3 En konflikt forkledd som en krig eller en krig forkledd som en konflikt: 1997-1999 .......... 37 

3.4 NATO og FN: fra 1999 og til i dag ......................................................................... 38 

3.5 Politiets rolle i samfunnet ....................................................................................... 40 

4 Metode: fra start til slutt ................................................................................................ 43 

4.1 Valg av vitenskapelig metode ................................................................................. 43 

4.1.1 Forforståelse .................................................................................................... 44 

4.1.2 Kvalitative intervjuer ....................................................................................... 44 

4.1.3 Dokumentanalyse ............................................................................................ 47 

4.2 Etiske problemstillinger .......................................................................................... 49 

4.2.1 Informert samtykke ......................................................................................... 50 

4.2.2 Anonymitet ..................................................................................................... 51 

4.3 Analyse: den evige runddansen ............................................................................... 52 

4.3.1 Analytisk fremgangsmåte ................................................................................ 52 

4.4 Vitenskapelige Kvalitetskriterier ............................................................................ 53 

4.4.1 Pålitelighet, troverdighet, overførbarhet og etterprøvbarhet ............................. 54 

4.5 Tilbakeblikk på prosjektet ...................................................................................... 56 

5 Utgangspunktet før oppdraget ....................................................................................... 57 

5.1 De forente nasjoner (FN) som «verdenspoliti» ........................................................ 57 

5.2 Planer og mål: eller rettere sagt mangel på sådanne ................................................ 61 

5.3 Seleksjon og forberedelser ...................................................................................... 63 

5.3.1 Seleksjon og forberedelse: Kosovo-politiet ...................................................... 65 

5.4 Motivasjon ............................................................................................................. 67 

5.5 Politireform ............................................................................................................ 68 

5.5.1 Antagelser om polisiær virksomhet og politireform ......................................... 68 

5.5.2 Reform er en prosess, ikke et utfall .................................................................. 69 

5.6 Konklusjon ............................................................................................................. 70 

6 Utfordringene underveis ............................................................................................... 73 

6.1 Når ulike verdener møtes ........................................................................................ 73 

6.1.1 Mangfoldet i oppdraget ................................................................................... 74 



[XIII] 
 

6.1.2 Forskjellige handlingsmåter ............................................................................. 76 

6.1.3 Hybridmodellen .............................................................................................. 77 

6.1.4 Individet i det kollektive .................................................................................. 78 

6.1.5 Politiets rolle i samfunnet ................................................................................ 80 

6.1.6 Manglende kunnskaper .................................................................................... 81 

6.2 Behovsanalyse ........................................................................................................ 82 

6.2.1 Ressursforvaltning ........................................................................................... 84 

6.2.2 Sløsing med penger ......................................................................................... 85 

6.3 Samarbeid innad i oppdraget .................................................................................. 85 

6.3.1 Koordinering ................................................................................................... 88 

6.3.2 Politiet vs. militæret ........................................................................................ 89 

6.3.3 Sikkerhet ......................................................................................................... 91 

6.3.4 Samarbeid sett fra Kosovo-politiet sin side ...................................................... 92 

6.4 Vilkår for det lokale politiet .................................................................................... 94 

6.4.1 Tillit ................................................................................................................ 97 

6.5 Konklusjon ........................................................................................................... 104 

7 Borte bra, men hjemme best ........................................................................................ 107 

7.1 Hvis jeg har fått til noe så er det akkurat det! ........................................................ 107 

7.2 Overføring av kunnskap ....................................................................................... 109 

7.3 En dannelsesreise ................................................................................................. 111 

7.4 En suksessfull politireform ................................................................................... 114 

7.5 Overføringsverdi .................................................................................................. 118 

7.6 FN, «god styring» og «governmentality» .............................................................. 120 

7.7 Konklusjon ........................................................................................................... 126 

8 Avsluttende ord .......................................................................................................... 129 

8.1 Politioppbyggingen i Kosovo ............................................................................... 129 

8.2 Kunnskapen fra Kosovo ....................................................................................... 130 

8.3 Veien videre ......................................................................................................... 132 

Litteraturliste ...................................................................................................................... 135 

Vedlegg .............................................................................................................................. 143 

 

 

 



[XIV] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[XV] 
 

Forkortelser 
 

CIU  Central Intelligence Unit (Kosovo) 

CIVPOL  International Civilian Police 

DPKO  Department of Peacekeeping Operations 

FN  De Forente Nasjoner 

EU  European Union 

FRY  Federal Republic of Yugoslavia  

ICTY  International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 

IMF  International Monetary Fund 

JUNO  Jugoslavia - Norway 

KAPS  Kosovo Academy for Public Safety 

KFOR  Kosovo Force 

KLA  Kosovo Liberation Army 

KPS  Kosovo Police Service 

NATO  North Atlantic Treaty Organization 

NGO  Non-governmental organization  

OSSE  Organization for Security and Cooperation in Europe 

SC Res Security Council resolution 

SRSG  Special Representative of the Secretary-General 

USG  Under - Secretary - General  

UNDP  UN Development Program 

UNMIK UN Interim Administration Mission in Kosovo 

 

 



[XVI] 
 

Kart over Kosovo1 
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1 Innledning 
 

I 1999 befant Kosovo seg i ruiner, ved ankomsten til de internasjonale organisasjonene fantes 

det verken politi, rettsvesen eller lover. Perioden ble kjennetegnet av et sikkerhetsvakuum. I 

Kosovo ble alt reformert og bygget opp fra bunnen av, en ny regjering, nye institusjoner og en 

ny politistyrke. Denne massive oppbyggelsen av et land, gav internasjonale organisasjoner en 

mulighet til å utøve innflytelse på utformingen av lokalsamfunnet. FN, NATO, OSSE, EU og 

mange andre organisasjoner har alle vært involvert i utformingen av Kosovo. Sentralt for denne 

oppgaven er oppbygningen av politistyrken i Kosovo sett i forhold til overføringen av 

politimodeller på tvers av jurisdiksjoner og påvirkningskraften til internasjonale 

politioperasjoner. Alice Hills (2009) oppfordrer forskere innen transnasjonal polisiær 

virksomhet til å bidra med en bedre forståelse av grensesnittet mellom nasjonal og internasjonal 

praksis.  I en slik kontekst undersøker jeg i avhandlingen hva politiet gjør når de samarbeider, 

hvorfor de gjør det og hvordan deres handlinger reflekterer eller påvirke sub-statlige praksiser 

(Hills 2009: 310).  

 

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Responsibility to protect (R2P eller RtoP) er et FN initiativ etablert i 2005. Denne består av en 

fremvoksende norm, eller et sett av prinsipper, basert på ideen om at suverenitet ikke er en 

rettighet, men et ansvar. Normen fokuserer på å forebygge og stanse fire forbrytelser: 

folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og etnisk rensing, alle disse 

forbrytelsene plasseres under fellesbetegnelsen Mass Atrocity Crimes. Ansvaret for å beskytte 

har tre søyler:    

 The State carries the primary responsibility for protecting populations from genocide, war 
crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing, and their incitement; 

 The international community has a responsibility to encourage and assist States in fulfilling 
this responsibility; 

 The international community has a responsibility to use appropriate diplomatic, 
humanitarian and other means to protect populations from these crimes. If a State is 
manifestly failing to protect its populations, the international community must be 
prepared to take collective action to protect populations, in accordance with the Charter 
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of the United Nations. 
(http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml,). 

 
Denne normen har muliggjort internasjonal intervensjon, samtidig som normen ikke har vært 

tilgjengelig for å forhindre hendelser i Bosnia og Rwanda. Nyhetsbilde i dag preges av 

konflikten i Syria, FN har her en viktig avgjørelse i vente. FN-pakten er i følge Weiss et. al 

(2010) det nærmeste vi har til en global grunnlov. FNs skiftende rolle i fredsbevarende arbeid 

oppstod med oppdragene i Kosovo og Øst-Timor, hvor FN-politiet fikk utøvende 

politimyndighet2. Aksu (2003) argumenterer for at stillingsbeskrivelsen til FN som aktør 

enten i mellomstatlig fredsbevarende arbeid eller annen sfære av aktivitet - er påvirket av de 

materielle og ideelle egenskaper ved det internasjonale miljø (2003:214). Gjennomgangen til 

Aksu tyder videre på at FN stadig blir oppfordret til å «styre» hva ellers blir klassifisert som 

«ungoverned» eller «ungovernable» i det politiske rom - enten på lokalt, regionalt og globalt 

nivå eller i deres skjæringspunkt. Dersom dette plasseres i en historisk setting hevder Aksu 

at dette kan være forenlig med den langsomme, men vedvarende institusjonalisering av nye 

ideer, verdier, forventninger og handlingsmønstre.  

Hans avslutning plasserer FN i en situasjon hvor dets fremtid preges av en internasjonal 

institusjonalisering:     

The contemporary world may be in the process of creating a new mosaic of complex, fluid, 
and interlinked forms of governance, in which the UN is admittedly only one, though 
uniquely placed, actor which reflects, influences, and, above all, gradually re-institutionalises 
the changing international normative landscape (Aksu 2003:218). 

 

Internasjonalt politisamarbeid har eksistert lenge, og er bare blitt mer omfattende de siste 50 

årene. Rundt om i verden reiser politifolk utenlands for å jobbe. 12 930 politifolk var pr. 

31.8.2013 involvert i FNs femten fredsbevarende oppdrag som pågår pr. skrivende stund. I 

tillegg kommer bilaterale og regionale avtaler, samt internasjonale organisasjoner som 

spesialiserer seg på politisamarbeid, slik som Interpol. Den vanlige begrunnelsen for at 

politiarbeid finner sted utover landegrensene er i følge Bowling & Sheptycki (2012) 

globaliseringen av kriminalitet og utrygghet. Komplekse forbrytelser og konspirasjoner som 

strekker seg over en rekke land er sagt å kreve omfattende internasjonalt politisamarbeid. 

Internasjonalt samarbeid krever i følge Anderson (1989) vilje til å gi slipp på suverenitet, 

denne viljen avhenger av hvor alvorlig trusselen oppfattes og tro på effektiviteten av de 

                                                
2 FN skiftende rolle gikk fra rådgiving og overvåking av lokale politistyrker til en utøvende politimyndighet, hvor 
FN-politiet har hovedansvaret for å håndheve lov og orden. FN-politiet er i tillegg bevæpnet. 
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foreslåtte ordningene. Dette krevet videre også det som Anderson kaller en internasjonal 

følelse av fellesskap, slik at enkeltpersoner vurdere sine borgerlige plikter til å gjelde utover 

grensene for sine egne stater (Anderson 1989:188).  

 
Tema for denne oppgaven er politireform som følge av fredsbevarende oppdrag i regi av FN, 

nærmere spesifisert er det opprettelsen av politistyrken i Kosovo som er sentralt. Opprettelsen 

av politistyrken i Kosovo har vært FN-ledet, med innsalg av OSSE. Bakgrunnen for at Kosovo 

er valgt som fokusområdet for denne avhandlingen er de mange elementer som gjør dette 

oppdraget unikt. For det første befinner Kosovo seg i Europa, noe som har en betydning for 

europeisk politikk, og ikke minst arbeidet med å holde kriminalitet utenfor Europas grenser 

(Beck 2003:107). For det andre er Kosovo et unikt tilfelle av både internasjonal intervensjon, 

og i forhold til relasjonen med «vertstaten». Caplan (1998) skriver i forbindelse med dette: «But 

because minority rights were until fairly recently regarded as the province of domestic politics, 

and because of prohibitions against interference in a state’s domestic affairs, the international 

community generally took little interest in Kosovo prior to the break-up of Yugoslavia» (Caplan 

1998:747). Også Shalom (1999) fremhever spenningen i folkeretten, mellom retten til nasjonal 

suverenitet og enkeltindividers rettigheter. Shalom sier videre «regjeringer skal avholde seg fra 

å blande seg inn i andre lands forhold, men samtidig har regjeringene en internasjonal plikt til 

å respektere sitt folks menneskerettigheter» (Shalom 1999:18). Den tredje begrunnelsen er 

manglende internasjonalfokusert forskning innenfor norsk kriminologi, og et ønske om å bidra 

til en utvidelse av dette forskningsfeltet. Kriminologien har i følge Goldsmith og Sheptycki 

(2007) hittil hatt vanskeligheter med å forholde seg til transnasjonale og globale dimensjoner, 

og politiforskningen følger denne retningen. Den fjerde grunnen for dette valget er noe mer 

personlig, da jeg selv har opprinnelse fra området, og ønsket denne muligheten til å utvikle en 

dypere forståelse for mekanismer bak politireform, fredsbevarendeoppdrag, og polisiær 

virksomhet generelt. Økt forståelse for hvordan politiet er organisert og hvordan politiet 

fungerer i andre land kan heve kunnskapen om eksistensen av mange ulike måter å drive 

polisiær virksomhet på. Denne økte kunnskapen kan så anvendes i arbeidet med å styrke 

mulighetene for suksessfulle politireformer.   
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Med bakgrunn for å undersøke opprettelsen av politistyrken i Kosovo er det utarbeidet en 

problemstilling, denne er som følger:  

 

Hvordan foregikk opprettelsen av politistyrken i Kosovo, og hvordan kan dette kobles opp 

mot overføringen av politimodeller mellom jurisdiksjoner i overnasjonalt politiutviklings- og 

bistandsarbeid?  

Politiets holdninger har en tendens til å variere i forhold til den jobben som politifolk gjør: 

politiroller, politiorganisasjonen, og politiutdanningen setter betingelser for perspektivene til 

politifolk (Anderson 1989). Relasjonen mellom det lokale og internasjonale er flytende, og med 

økt globalisering er polisiær virksomhet like flytende. Ved å se på etableringen av politistyrken 

i Kosovo, kan forskningsspørsmålet belyse flere sider ved dagens økt behov for kunnskap 

innenfor felt som «governance», eksport av idelogier, idealtyper og politiets stadig mer 

internasjonal utvidelse. Avhandlingen setter som mål å behandle følgende 

underproblemstillinger:   

1. Hvordan ble oppbyggingen av politiet i Kosovo utført? 

2. Hvordan opplevede norske politiansatte oppholdet i Kosovo og hvordan uttaler 
politiansatte i Kosovo seg om oppbyggingen av politiet? 

3. Hvilke utfordringer finnes i fredsbevarende politioppdrag og hvorfor er disse 
utfordringene viktig for å forstå maktbalansen mellom deltakende parter? 

4. Hva er politireform, og hvordan kan politireform forstås i henhold til overføringsverdi 
mellom jurisdiksjoner?  

Opplevelsene til internasjonale politifolk bærer preg av egen tolkning, denne kan også være på 

kant med uttalte eller implisitte politiske mål (Hansen 2002, Hills 2009). Hvordan den enkelte 

person handler innenfor sine rammer og som en del av en internasjonal politistyrke er derfor av 

interesse. Hvordan norske politifolk responderer på utfordringer sier lite om hvordan 

nigerianske politifolk responderer. Fordommer, holdninger, meninger og ulike 

handlingsmønstre kan betydelig endre hvordan en politistyrke fremstår, men også deres 

handlinger. Personer som er involvert i politiarbeid, transnasjonalt og ellers, må være positivt 

involvert i prosjektet for global styring, enten er de en del av løsningen eller en del av problemet, 

det finnes ingen middelvei (Sheptycki 2007:32). 
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Ulike handlingsmåter, kommunikasjonssvikt og utilstrekkelig utvalg av personell preger 

internasjonale politioppdrag (Hills 2009, Decker 2006, Casey 2010, Bayley & Perito 2010). En 

annen faktor som er verdt å nevne i denne sammenheng er påvirkningskraft og egeninteresse. 

Hansen (2002) påpeker at internasjonalt engasjement på Balkan, og i noe mindre grad i Latin-

Amerika, er grenseoverskridende organisert kriminalitet et sentralt fokus. Vestlige regjeringer 

har ønsket slike engasjement «velkommen», både av reell bekymring for spredningen av 

organisert kriminalitet, men også «as a potent tool in the face of public opinion which is 

skeptical about sending already scarce police resources abroad» (Hansen 2002: 49). 

Problematikken rundt påvirkningskraft og egeninteresse vil være desto viktigere i Kosovo, hvor 

landet nå har vært «regjert» av det internasjonale samfunnet (FN) siden 1999. Deres 

påvirkningskraft er selvfølgelig stor, men samtidig bør det også skilles mellom det som kan sies 

å ha hatt utilsiktede negative virkninger, og det som har hatt positive virkninger. For det er ikke 

slik at internasjonale politioppdrag kun har hatt utfordringer, kun har bidratt til negativ 

omdømme eller negativ utvikling. De mange internasjonale organisasjoner har også bidratt med 

god økonomisk utvikling, gode dialoger med naboland og har hatt suksess i Kosovo, dette er 

noe som må nevnes og ikke ignoreres. 

 

1.2 Den umulige oppgaven: en gjennomgang av 
organisasjoner involvert 

Oppdraget i Kosovo er unikt på mange måter, men også på bakgrunn av involveringen av ikke-

FN organisasjoner under et samlet FN-oppdrag. Dermed eksisterte det mange ulike 

internasjonale organisasjoner med ulike medlemsnasjoner, mandater, målsetninger, hvor hver 

av disse nå var nødt til å samarbeid i Kosovo. Mandater kan være full av gode intensjoner, og 

kan ta behovene til et krigsherjet samfunn i betraktning, i den forstand at oppgavene beskrevet 

gjør sikte på å fylle erkjente sikkerhetshull. Hansen (2002) tilføyer at «However, little attention 

is paid to the extent to which the objectives as realistic and achievable given the capabilities 

authorized, the resources that are likely to be forthcoming and the actual obstacles on the 

ground» (Hansen 2002: 35). Forholdet mellom middel og mål bærer dermed preg av idealisme.   

Som tidligere påpekt eksisterte flere oppdrag i Kosovo samtidig, det innebærer flere mandater 

å forholde seg til, ulike retningslinjer og ulike målsetninger. Ikke bare skaper det forvirring i 
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forbindelse med lokale myndigheter og lokalbefolkningen, men også for deltakende 

medlemmer fra de ulike organisasjoner. For å forstå det store landskapet av internasjonale 

organisasjoner presenteres videre mandater, målsetninger og handlingsrom for UNMIK, 

Ombudspersonen i Kosovo, KFOR, EULEX og OSSE.  

1.2.1 FN-UNMIK 

For oppdraget til FN i Kosovo ble det vedtatt en resolusjon av Sikkerhetsrådet, Res 1244 skulle 

spesifisere og inkludere ansvarsområdene for FN-oppdraget. §10 i Resolusjon 1244 (1999) hvor 

Sikkerhetsrådet:  

Authorizes the Secretary-General, with the assistance of relevant international organizations, to 
establish an international civil presence in Kosovo in order to provide an interim 
administration for Kosovo under which the people of Kosovo can enjoy substantial autonomy 
within the Federal Republic of Yugoslavia, and which will provide transitional administration 
while establishing and overseeing the development of provisional democratic self-governing 
institutions to ensure conditions for a peaceful and normal life for all inhabitants of Kosovo; 
(SC Res 1244 (1999), §10) 

Chesterman (2004) påpeker uklarhetene i teksten, og sier at slike uklarheter gjør det umulig for 

et oppdrag å oppnå dets målsetninger (s.133). Han sikter til at mandatet samtidig skal 

anerkjenne Jugoslavias suverenitet og gir muligheter for betydelig selvstyre for Kosovo. Denne 

tvetydigheten i mandatet blir også antydet av Linden, Last & Murphy (2007) som sier følgende: 

The resolution established a process to develop an agreement that would provide for ‘substantial 
self-government for Kosovo’, taking full account of the sovereignty and territorial integrity of 
the Federal Republic of Yugoslavia. This contradictory mandate complicated all facets of the 
mission because it was very difficult to be seen as legitimate by either of the conflicting parties. 
Security sector reform was hindered because the mandate made it virtually impossible to design 
a lasting legal system, based on local cooperation (Linden, Last &Murphy 2007:158).  

Resolusjonen skulle muliggjøre en avtale mellom partene involvert i konflikten. Et 

motstridende mandat svekket legitimiteten til oppdraget betydelig hos begge parter. Dermed 

ble det en umulig oppgave å etablere vedvarende institusjoner. Oppdraget blir enda mer 

krevende når ulike organisasjoner skal samarbeide og koordinere oppgaver på tvers av 

mandater, den politiske situasjonen er ustabil, rettsikkerheten er fraværende, kriminaliteten 

stigende på toppen av et FN-politi bestående av mange titalls nasjoner. Men utfordringene lar 

vente på seg i denne omgang, kapittel 5 og kapittel 6 gir en gjennomgang av utfordringene som 

mine informanter har opplevd. 
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1.2.2 Ombudspersonen i Kosovo 

Ombudspersonen (The Ombudsperson Institution in Kosovo) ble etablert i 2000 av UNMIK 

forskrift 2000/38, som ga institusjonen mandat til å undersøke klager mot UNMIK og lokal 

offentlig forvaltning. Etter selvstendighetserklæringen ble OIK en del av grunnloven i Kosovo:  

The Constitution of the Republic of Kosovo and the previous UNMIK Regulations no. 2000/38, 
no. 2006/06 and no. 2007/15, set out that the mission of the Ombudsperson is to receive and 
investigate complaints from every person in Kosovo that claims his/her human rights have been 
violated by the Kosovo public authorities 
(http://www.ombudspersonkosovo.org/?id=1,107,107,107,e,). 

Ombudspersonen i Kosovo kom med en slik uttalelse i en rapport fra 2001-2002: 

UNMIK is not structured according to democratic principles, does not function in accordance 
with the rule of law, and does not respect important international human rights norms. The 
people of Kosovo are therefore deprived of protection of their basic rights and freedoms three 
years after the end of the conflict by the very entity set up to guarantee them. (Ombudsperson 
Institution in Kosovo- Second Annual Report 2001-2002(17.01-2013), § 10- tilgjengelig på 
ombudspersonkosovo.org) 

Det er verdt å undersøke videre hvorfor ombudspersonen i Kosovo ikke anser UNMIK som 

strukturert etter demokratiske prinsipper, hvorfor det ikke fungerer i samsvar med rettsstaten, 

og hvorfor det anses å ikke respektere internasjonale menneskerettighetsnormer. Utfordringene 

i å etablere anstendige institusjoner tidlig i oppdraget, og til dels oppførselen til medlemmer fra 

FN, samt andre internasjonale organisasjoner, kan ha skapt et brudd i forventninger og faktisk 

oppnåelse. Et annet perspektiv kan være at UNMIK ikke nådde helt opp til lokalbefolkningens 

forventninger, og deres omdømme ble svekket.    

1.2.3 NATO- KFOR 

Under myndighet av De forente nasjoner (FN Sikkerhetsråds resolusjon 1244) har NATO ledet 

en fredsbevarende operasjon i Kosovo siden 12. juni 1999 til støtte for større internasjonal 

innsats for å bygge fred og stabilitet i området. 

KFOR (Kosovo Force) sitt oppdrag er: 

 contribute to a secure environment and ensure public safety and order 
 support and coordinate the international humanitarian effort and civil presence 
 support the development of a stable, democratic, multi-ethnic and peaceful Kosovo 
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 support the development of the Kosovo Security Force (http://www.aco.nato.int/kfor/about-
us/mission.aspx,). 

KFOR skulle gjennom militær makt sørge for å opprettholde freden i hele Kosovo sitt 

territorium. Myndigheten til KFOR kommer direkte fra NATO.  

Hansen (2002) sier: 

The security situation in Kosovo and the executive authority assumed by NATO and the UN 
forced KFOR to include the maintenance of law and order in its mandate. However, the 
enforcement gap is very complex and can only be filled by developing so-called ‘effective 
functional relationships’. In practice, Hills suggests that these relationships can be fostered and 
implemented through co-located headquarters, liaison procedures and officers, and via 
development of compatible contingency plans and standard operating procedures (Hansen 
2002:66-67).  

Hansen (2002) gir videre inntrykk av at potensielle problemer med konkurrerende myndigheter 

ble håndtert ved å utvikle en fleksibel kommandokjede (Hansen 2002: 69). Forholdet mellom 

politiet og militæret i fredsbevarende oppdrag, herunder Kosovo, er i praksis noe mer 

komplisert, og deres roller blir ut i feltet mer flytende. Bayley & Perito (2010) og Hansen (2002) 

poengterer viktigheten av et tydelig skille mellom politiet og militæret. En utvikling hvor 

politiet blir militarisert er ikke ønskelig.  

1.2.4 EULEX 

Etter at Kosovo erklærte seg selvstendig i 2008, medførte det at UNMIK-oppdraget ikke lenger 

ville være gjeldende i store deler av Kosovo, de områdene hvor UNMIK fremdeles eksisterer 

er i Nord-Kosovo3. Når UNMIK mer eller mindre sluttet å eksistere i store deler av Kosovo, 

kom EU inn som opprettholder av lov og orden. EULEX sitt oppdrag vil bestå i:  

The mission will assist the Kosovo authorities, judicial authorities and law enforcement agencies 
in their progress towards sustainability and accountability. It will further develop and strengthen 
an independent and multi-ethnic justice system and a multi-ethnic police and customs service, 
ensuring that these institutions are free from political interference and adhering to 
internationally recognized standards and European best practices (Rule of Law Handbook, s.3). 

Her er oppgaven ikke lenger å sørge for å opprettholde sikkerheten til hele befolkningen, men 

å etablere et lov og orden system etter europeiske standarder. EUs Joint Action av februar 2008 

                                                
3 Med Nord-Kosovo siktes det her til den nordlige delen av byen Mitrovica. Skillet går ved elven Ibar. 
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og rådsbeslutning av juni 2010/2012 danner det rettslige grunnlaget for oppdraget.  EULEX 

arbeider innenfor rammen av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1244.  

1.2.5 OSSE 

OSSE-oppdraget er det største internasjonale sivile tilstedeværelsen i Kosovo. Mandatet går ut 

på å promotere menneskerettigheter og god samfunnsstyring(governance). Mandatet fokuserer 

på:  

 the protection of community rights, including returns and reintegration of displaced persons, 
safety and freedom of movement, property rights, non-discrimination, participation in 
public life, access to education and other services, and language and culture preservation; 

 municipal governance reform with a view to bettering the quality of services and public   
participation in decision-making; 

 rule of law and human rights monitoring within the municipalities, courts and the police; 
 support to and further development of independent institutions working with human rights, 

rule of law and  elections; 
 supporting anti-trafficking efforts; 
 enhancing Assembly procedures and the oversight role over the executive, as well as all the 

communities' participation therein; 
 further development of the public safety sector, including the police, customs and 

correctional services; 
 strengthening print and broadcast media regulators; and 
 improving access to and quality of higher education for all communities. 

(http://www.OSCE.org/kosovo/43381,)  

 

Inndelingen etter ansvarsområder tilsvarer at KFOR satt igjen med hovedansvaret for 

sikkerheten for hele Kosovo sitt territorium. Noe av grunnen til hvorfor akkurat KFOR sitter 

med hovedansvaret, er deres tilgang til å sikre området tidlig, men også på bakgrunn av at 

militære kontingenter alltid er mobile og kan forflyttes mye enklere. På bakgrunn av at 

oppdraget i Kosovo involverte flere internasjonale organisasjoner bruker terminologien 

«pillars» eller søyler til å differensiere mellom de ulike organisasjonene. Søyle 1 inkludere 

humanitærhjelp og ledes av UNHCR. Søyle 2 er sivil administrasjon direkte underlagt 

FN(UNMIK), mens søyle 3 innebærer demokratisering og institusjonsbygging noe som OSSE 

hadde ansvaret for. EU hadde ansvaret for rekonstruksjon og økonomisk utvikling og var 

dermed søyle 4.  



[10] 
 

For å forstå den enkelte handlende, må en også kunne forstå systemet den handlende er en del 

av. Her tenkes det på måten slike enheter styres på og hvordan det kan tenkes å påvirke tankesett 

og handlemåte på de ulike relasjonene som utvikles. Styring har å gjøre med makt, for bare den 

som har makt har muligheten til å styre.  

Det internasjonale samfunnets involvering i Kosovo har mottatt mye kritikk på bakgrunn av 

uenighet blant stormaktene i NATO og FN. Det som kan trekkes frem så langt og som er meget 

innlysende er at et mandat må være presist og definere klare målsetninger, og det bør helst også 

definere tidsrommet for oppdraget. Ellers risikeres oppdragets fremgang og gjennomførbarhet. 

Mandater kan som også Hansen fremhever være fulle av gode intensjoner, uten at disse 

nødvendigvis lar seg gjennomføre i praksis. I Kosovo finnes det to politistyrker, den ene er 

lokalpolitiet opprettet gjennom et samarbeid mellom FN og OSSE. Den andre er den 

internasjonale politistyrken enten i via FN eller EU4.    

 

1.3 Begrepsavklaring 

I tilknytning til problemstillingen og forskningsspørsmålene presentert over, er det nødvendig 

med en kort avklaring av noen sentrale begreper. Andre begreper som brukes i avhandlingen 

vil bli utdypet i teksten. 

1.3.1 Polisiær virksomhet 

Når det gjelder forståelsen av politivirksomhet argumenterer Gundhus og Larsson (2007:11) 

for forflytningen av fokus fra politiet til policing innenfor politiforskning. Dette er viktig fordi 

det bidrar til å flytte blikket bort fra fremstillinger av politietaten som eneste aktør involvert i 

polisiær virksomhet. På denne måten går vi over til å se politiet som kun en av flere aktører 

involvert i slikt arbeid. Reiner (2010: 5) definerer policing som: «Et sett med aktiviteter rettet 

mot å vedlikeholde og opprettholde sosial kontroll». Politi refererer til en spesifikk sosial 

institusjon – en spesialisert virksomhet bestående av mennesker som har fått det formelle 

ansvaret for statens legitime maktutøvelse.  Sosial kontroll kan utøves over et spesielt sted, eller 

en spesiell gruppe mennesker, men også på generelt nivå. Utøvelsen av sosial kontroll er ikke 

                                                
4 FN-politiet og senere fra 2008 EULEX-politiet.  
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kun begrenset til statlig politi, denne kan også utøves av private sikkerhetsselskaper og 

engasjerte innbyggere. Gundhus og Larsson (2007) oversetter det engelske begrepet policing 

med polisiær virksomhet. Det er også betegnelsen jeg vil bruke i denne avhandlingen, forstått 

som: 

[…] en spesiell form for sekundær kontroll med hovedformål å opprettholde orden og sikkerhet 
i samfunnet. Dette kan skje på mange måter, men vanligvis ved at det ved avvik fra det ønskelige 
benyttes eller trues med en form for makt og sanksjonering (Larsson 2007, i Gundhus og Larsson 
2007: 18). 

Begrepet polisiær virksomhet er sentralt da politioppdrag og reformprogrammer er en del av 

transnasjonal polisiær virksomhet som inkluderer mange flere aktører.  

1.3.2 Transnasjonal polisiær virksomhet 

Med transnasjonale polisiær virksomhet siktes det til polisiær virksomhet som beveger seg 

utover nasjonale grenser. Definisjonen som Bowling og Sheptycki (2012) bruker gir rom for 

at enhver form for vedlikehold av orden, politi, fredsbevaring, kriminalitetsetterforskning, 

etterretning eller annen form for politiarbeid som overgår eller krysser landegrenser. 

Transnasjonale polisiær virksomhet behandles videre i kap. 2.2. 

1.3.3 Fredsbevarende oppdrag 

Fredsbevarende oppdrag refererer i følge Bayley (2001) til intervensjon fra det internasjonale 

samfunnet for å stoppe konflikt innad i land og deretter å gjenopprette samfunnet og grunnlaget 

for regjeringen (Bayley 2001:60). Siden 1960-tallet har FN bidratt med politi i sine 

fredsbevarende oppdrag. På den tiden var arbeidsoppgavene opplæring og overvåking5. Under 

planleggingen av oppdraget i Kosovo, tok FN et første skritt i å skille mellom «vanlig» 

CIVPOL-tjenestepersonell, spesialiserte politienheter og grensepoliti. UNIMIK etablerte også 

en kriminaletterforskningsenhet (CIU) som ligger på KFOR-hovedkvarteret. I tillegg ble 

trenerne/opplæringsansvarlige for å etablere Kosovo-politiet organisert separat under regi av 

OSSE (Hansen 2002:55). Kosovo og Øst-Timor var også første gang politioppdrag i regi av FN 

hadde utøvende politimyndighet. Dette kan tenkes som noe som forandrer på forholdet mellom 

bidragsyter og mottaker. Oppdragets målsetninger forandres i takt med nye arbeidsoppgaver. 

                                                
5 Den engelske betegnelsen er monitoring 
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En konsekvens av dette kan som det også fremheves i denne studien være skiftende maktbalanse 

mellom partene.  

 

1.4 Plassering i  forskningslandskapet 
Hvordan plasserer så denne avhandlingen seg innenfor forskning om fredsbevarende politioppdrag 

som en form for transnasjonal polisiær virksomhet?  

Det er mange studier om politiet i internasjonalt perspektiv og på grunn av plassbegrensning kan 

ikke alle nevnes her. Kleiven (2012) sin doktoravhandling From mission idealism to operational 

realism: a study of the Norwegian contribution to international police reform missions om 

internasjonale politireform oppdrag og det norske bidraget er sentral for forståelsen og analysen av 

mine informanters erfaringer og opplevelser. Det er også gjort noe forskning på arbeidet som er 

gjort av fredsbevarende styrker i Kosovo. Her trekkes Anikka Hansen (2002), sin bok From 

Congo to Kosovo: Civilian Police in Peace Operations og Enver Sopjani (2011) Military 

Policies and Policing in Kosova since 1999: The role of the International community kan bidra 

med en ny forståelse på hvordan politiets oppbygning skjedde konkret og problematikken rundt 

påvirkning og innflytelse på etableringen av institusjoner.  

Forskning på transnasjonal polisiær virksomhet har blitt gjennomført av ulike forskere. Bøker 

som Crafting Transnational Policing: State-Building and Police Reform across Borders (2007) 

av James Sheptycki & Andrew Goldsmith, The Police in War (2010) av David Bayley & Robert 

Perito, Global policing (2013) James Sheptycki & Ben Bowling, Policing the World (2010) av 

John Casey samt flere artikler om samme tema er utgangspunktet for diskusjonen rundt 

transnasjonal polisiær virksomhet.  

En avgrensing av den kriminologiske litteraturen på politiet er umulig, men til denne 

avhandlingen er det tatt med sentrale politiforskere, både norske og internasjonale. Litteratur 

som berører ulike sider av det jeg studerer er nøye utvalgt både i forhold til forfatter og bredde.  
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1.5 Avhandlingens oppbygning 

Avhandlingen kan deles inn i tre deler:  

Del én søker å gi en forståelse av bakgrunnen for polisiær virksomhet, forhistorien til Kosovo og 

metoden fram mot endelig resultat. Kapittel 2 gir en innføring i forskningsfeltet som er 

transnasjonal polisiær virksomhet, her graves det dypere i definisjoner og forskningslitteratur. 

Kapittelet tar opp avslutningsvis en beskrivelse av politiet i Kosovo og avslutter med en 

diskusjon om makt og kunnskap. Kapittel 3 tar for seg Kosovo sin historie fram til i dag. 

Leseren får et kort innblikk i landets turbulente fortid, før fokuset rettes på etterkrigstiden. Dette 

kapittelet avgrenser seg til å kort oppsummere historiske begivenheter, men også her er fokuset 

politiets rolle i samfunnet. Kapittel 4 beskriver veien fram til det endelige resultat. Dette 

kapittelet gir leseren en gjennomgang i metoden som er brukt for å besvare 

forskningsspørsmålene for denne oppgaven.  

I del to tar jeg for meg utfordringer før og under politioppdraget i Kosovo.  Kapittel 5 forteller om 

utfordringene før et oppdrag. Her trekkes det inn politikk, forberedelser, planer og mål. 

Litteraturen på viktigheten av godt forarbeid er ikke manglende. I kapittel 6 fremstilles 

utfordringene underveis: mangfold i oppdraget, ulike handlemåter, manglende kunnskaper, 

betydningen av behovsanalyse, samarbeidet, koordineringen, forholdet mellom politiet og 

militæret, og til slutt gjennomgås vilkårene for lokalpolitiet.    

Siste del – del tre – er avslutningen. I kapittel 7 tar jeg opp konkluderende tanker fra mine 

informanter på politioppdraget. Manglende evalueringer og innsamlinger av kompetanse preger 

internasjonale politioppdrag. Sentrale temaer er også suksesskriterier, overføringsverdi og 

internasjonale politioperasjoner sett i lys av begrepet governmentality.  Kapittel 8 er 

avslutningskapittelet og oppsummerer poengene som er lagt frem om internasjonale 

politioperasjoner, samtidig rettes et blikk på videre forskning.  
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2 Transnasjonal polisiær virksomhet: 
en mulighet? 
For å forstå grensesnittet mellom nasjonal og internasjonal praksis, hva politiet gjør når de 

samarbeider, hvorfor og hvordan deres handlinger påvirker mellomstatlig praksis må det først 

undersøkes nærmere hvem politiet er og hvordan internasjonal flyt av politifolk har preget 

forskningstemaer. Hva er transnasjonal polisiær virksomhet? Hvordan kommer fredsbevarende 

politioppdrag inn i dette bildet? Politiet i Kosovo ble bygget opp fra bunnen av, hvordan 

foregikk denne oppbygningen? Til slutt behandler dette kapitlet betydningen av makt, med 

spesiell vekt på forholdet mellom makt og kunnskap. Kan det her tenkes at overføring av 

politimodeller er preget av ujevne maktforhold mellom bidragsyter og mottaker? 

Selv om forskningsfeltet på transnasjonal polisiær virksomhet er relativt nytt, eksisterer det i 

følge Sheptycki (2007) en generell enighet om påvirkningen av beslutninger som fattes på 

transnasjonalt nivå er merkbare, om ikke de har direkte innflytelse på alle nivåer og funksjoner 

for politiarbeid i nesten alle jurisdiksjoner (Sheptycki 2007:28).  

 

2.1 Hvem er politiet og hva er «policing» 

Robert Reiner (2010) uttaler at politi «refers to a particular kind of social institution, while 

’policing’ implies a set of processes with specific social functions» (Reiner 2010: 4). Han sier 

videre at politiet ikke er å finne i alle samfunn, og at politiets organisasjonsstruktur og personell 

er foranderlig. Polisiær virksomhet eller «policing», sier Reiner, er en nødvendighet i enhver 

sosial orden, som kan utføres ved en rekke forskjellige prosesser og institusjonelle ordninger. 

Politiet kjennetegnes av tre grunnleggende trekk i følge Bayley (1990 i Gundhus og Larsson, 

1994): At de har rett til å benytte fysisk makt og vold, av deres virkefelt (det moderne politi 

virker innen den offentlige sfære) og at de er autoriserte dvs. gitt retten til å utøve denne makten 

av dem som utsettes for kontrollen. I følge Bayley sin definisjon har mange tradisjonelle 

samfunn ulike former for politi. Det som derimot betegnes som det moderne politi er tett knyttet 

opp mot modernitet og statsdannelse i den vestlige verden (Gundhus  og Larsson  (2007:13 

kursiv i original).  
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Videre vektlegger Bayley(1990) i Gundhus og Larsson(2007) følgende tre kjennetegn på det 
moderne politiet:  

Profesjonalitet – med det siktes det til en formalisert opplæring og at det stilles krav til 
yrkesutøverne,                      
Spesialisering – hovedoppgaven er å opprettholde lov og orden, ikke å kreve inn skatter, 
fungere som brannmenn og lignende,              Offentlig 
innsatsområde – det tidligere politiet skilte ikke mellom private og offentlige oppgaver 
på samme måte.  

Dersom det moderne politiet kjennetegnes av profesjonalitet, spesialisering og offentlig 

innsatsområde peker dette på at politiet i tidligere tider var i liten grad profesjonalisert, 

spesialisert og hadde ikke det offentlige som sitt arbeidsfelt (Larsson & Gundhus 2007:16). 

Et særtrekk som Gundhus og Larsson (2007) trekker fram ved dagens politi og som skiller det 

fra annen, er politiets rett til å benytte makt og tvangsmidler overfor landets innbyggere med 

hensikt i opprettholdelsen av lov og orden (2007:16). Dette er hjemlet i politiloven i Norge, slik 

er det også i Kosovo, § 11 punkt 1 sier følgende:  

During the performance of police duties, a Police Officer has power to impose reasonable 
control on people and property within his/her jurisdiction and power to issue  and enforce lawful 
orders and instructions for members of society in general to achieve legitimate police objectives 
(Politiloven 2009, §11).     

Statlig politimonopol som et prinsipp innebærer at håndheving av lov og orden er politiets 

ansvar. Private og parallelle grupperinger som utøver håndheving av lov og orden må ut ifra 

dette anses som illegale, men slik som i Kosovo sitt tilfelle med legitimitet gitt av 

befolkningen6. Store norske leksikon definerer legitimitet på følgende vis «at noe har legitimitet 

vil si at det er bredt akseptert, enten fordi det er godkjent i lov eller fordi det av andre grunner 

anses rettmessig eller rettferdig».7  Goldstein i Hinton og Newburn (2009) uttrykker seg på 

følgende måte om politiet og dets eksistens:  

The police, by the very nature of their function, are an anomaly in a free society…. The specific 
form of their authority – to arrest, to search, to detain, and to use force -  is awesome in the 

                                                
6 Det henvises her til parallelle grupperinger dannet i nord Kosovo, spesielt i Nord-Mitrovica. Disse opererer i 
tillegg til FN-politiet og Kosovo-politiet. En av disse grupperingene er «Bridge Watchers» som på uformelt vis 
kontrollerer krysningene i den usynlige grensen ved elven Ibar, som deler nord og Sør-Mitrovica, men også 
kosovoserbere og kosovoalbanere.  Simonsen (2004) tar opp «Bridge Watchers» og deres rolle i 
lokalsamfunnet. Denne artikkelen fra Independent, henviser til denne gruppen: 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/the-bridge-watchers-terrorise-mitrovica-786166.html 
7 http://snl.no/legitimitet 
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degree to which it can be disruptive of freedom, invasive of privacy, and sudden and direct in 
its impact upon the individual. And this awesome authority, of necessity, is delegated to 
individuals at the lowest level of bureaucracy, to be exercised, in most instances, without prior 
review and control (Hinton & Newburn 2009:5).   

Hvordan politiet oppfattes av samfunnet er derfor viktig, aller viktigst er det fordi politiet i 

Kosovo har gjennomgått en forandring. Forandringen preger politiets funksjoner og 

arbeidsoppgaver i dag, og vil nok fortsette i en ubestemt periode framover. Endringen kan kort 

oppsummeres til å være fra en autoritær til demokratisk idealtype, politiets rolle både under, 

men også i overgangen mellom idealtypene er dermed avgjørende i interaksjonen med 

befolkningen. Et autoritært politi kan ses som en forlenget arm av en autoritær regjering, under 

slike samfunnsforhold vil publikum i mindre grad være villig til henvende seg til politiet. 

Samfunnsforholdene og politiets rolle er en sentral del av kapittel 3 om Kosovo sin forhistorie.  

 

2.2 Transnasjonal polisiær virksomhet: en 
definisjon 

Avsnittet før behandlet politiet, dette avsnittet går videre til å ta for seg politiet i den globale 

verden. Forskning på polisiær virksomhet som beveger seg forbi nasjonale grenser er nytt, men 

selve aktiviteten har eksistert mye lengre. Fra etableringen av overnasjonale/transnasjonale 

institusjoner har mennesker utvekslet både ideer og handlemønstre. Bowling og Sheptycki 

(2012) opererer med en bred definisjon av transnasjonal polisiær virksomhet som «includes any 

form of order maintenance, law enforcement, peacekeeping, crime investigation, intelligence 

sharing, or other form of police work that transcends or traverses national boundaries» (Bowling 

& Sheptycki 2013:3). Den delen av transnasjonal polisiær virksomhet som er av interesse for 

denne oppgaven er fredsbevarende politioppdrag. Hva dette innebærer vil bli behandlet i kap. 

2.3.  

Polisiær virksomhet er i følge Goldsmith & Sheptycki (2008):  

Relates to territory and population. It is a set of philosophies as well as practices that seek to 
order human populations that live on or pass through a given territory by simultaneously 
orchestrating control of the space and the people who inhabit it (2008:3).  
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Ved å definere polisiær virksomhet på denne måten uttrykker forfatterne det nære forholdet 

mellom territorium og befolkning. Polisiær virksomhet innebærer etter dette perspektivet 

kontroll over en befolkning innenfor et visst territorium. Dette viser seg svært problematisk for 

politiet i Kosovo, tatt i betraktning den særlig spente situasjonen nord i landet. Legitimiteten til 

politiet vil kunne trues dersom politiet som statens aktører ikke egner seg til å utføre polisiær 

virksomhet i hele dets territorium. Ikke bare truer dette politiets rolle i samfunnet, men også 

statens suverenitet.  

Goldsmith og Sheptycki lister opp samarbeidsmåter og arbeidsgrupper hvor transnasjonal 

«crafting» av polisiær virksomhet kan observeres: «Liaison networks; Personnel exchange; 

Foreign training programs; Technical assistance programs; Joint operations; Intelligence 

sharing arrangements; Peacekeeping; and Capacity-building programs» (2008: 11). 

Transnasjonal polisiær virksomhet skapes gjennom utveksling av personell, felles operasjoner 

og andre måter hvor politi fra flere land deltar og får muligheten til å utveksle erfaringer og 

kompetanse. Videre skal jeg undersøke hvilke av disse fremgangsmåtene som er av betydning 

for arbeidet gjort i Kosovo. 

2.2.1 Technical assistance programs/Teknisk assistanse-
programmer 

Teknisk assistanse programmer kjøres vanligvis som korte kurs i mottakerlandet, slik at 

utenlandske trenere arbeider med lokale politifolk i sine vanlige yrkesmessige omgivelser. De 

er vanligvis enten sponset av et internasjonalt utviklingsbyrå med hjelp av et entreprenørselskap 

med erfaring innenfor politiarbeid, eller kjøres bilateralt mellom politistyrker. Hvilke typer kurs 

som tilbys varierer i stor grad, ofte innenfor de samme områdene som tilbys av utenlandske 

opplæringsprogrammer, med inkludert opplæring i menneskerettigheter, 

etterforskningsferdigheter (avhør og intervjuer, rettsmedisinske prosedyrer), operasjoner 

innenfor overvåkingstjeneste og opplæring innenfor samfunnsorientert politiarbeid (Goldsmith 

& Sheptycki 2008:12-13). 

2.2.2 Capacity-building programs/ Kapasitetsøkende programmer 

Denne type polisiær virksomhet innebærer at det eksisterer en organisatorisk svakhet og 

ineffektivitet i lokale politistyrker. I etter-konfliktsituasjoner kan politiet ha forsvunnet, eller 
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være upålitelige, og dermed er behovet stort for gjenoppbygning av institusjoner. 

Kapasitetsbygging kan bety alt fra å gi litt teknisk assistanse og opplæring til fullstendig 

ombygging av politiet som en institusjon. Tatt i betraktning at vi lever i en tid hvor ordene 

«imperialisme» og «kolonialisme» fortsetter å bære negative økonomiske så vel som politiske 

konnotasjoner, er det allment sett i utenrikspolitiske kretser som av hensyn til alle parter at 

kapasitetsbyggingsøvelser bør være basert på partnerskap og med et generelt samtykke fra 

lokale deltakere. Det påpekes også at varigheten av slike øvelser må bare være så lang som det 

er nødvendig for å bygge opp den avtalte kapasitet (Goldsmith & Sheptycki 2008: 14-15). 

2.2.3 Peacekeeping/ Fredsbevarende operasjoner 

Fredsbevarende arbeid som en del av transnasjonal polisiær virksomhet, er en fremgangsmåte 

i endring i løpet av det siste århundret, som involverer bilaterale samt multilaterale ordninger. 

Denne fremgangsmåten har gått fra overvåking og opplæring av lokalt politiet til å inkludere 

utøvende politimyndighet (Goldsmith & Sheptycki 2008: 14). Nærmere beskrivelse gis videre. 

 

2.3 Fredsbevarende politioppdrag: en kort historie 

Annika Hansen (2002), i sin kritikerroste bok From Congo to Kosovo: Civilian Police in Peace 

Operations, peker på en ubalanse mellom de ambisiøse målene i FNs sikkerhetsråds 

resolusjoner og selve planleggingen, forståelsen og driften av de faktiske oppdrag (2002: 15). 

Resultatet har vært for mange fragmenterte ad hoc oppdrag med kortsiktige løsninger fremfor 

godt grunnlagt helhetlige langsiktige engasjementer (Hansen 2002: 15). Selv med ubalanse har 

sivilpoliti bidratt i fredsbevarende operasjoner siden første oppdrag i Kongo på 1960-tallet. 

Greener (2011) bemerker seg en endring i rollen til FN-politiet fra veiledningsorientert til 

forandringsorientert:  

Until the end of the 1990s UN civilian police focused on a ‘SMART’ (support, monitoring, 
administering, reporting and training) model of civilian policing abroad. From early experiences 
in Bosnia and Cambodia, which saw the UN beginning to experiment with police reform and 
executive policing roles, and particularly since the comprehensive state-building missions 
undertaken in Kosovo and Timor Leste, UNPOL personnel have increasingly been involved in 
operations that involve the ‘three R’s’– reform, restructuring and rebuilding (Greener 
2011:186).  
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Fredsbevarende oppdrag som en del av transnasjonal polisiær virksomhet er ifølge Linden, Last 

& Murphy (2007) en viktig form av polisiær virksomhet som setter spørsmåltegn ved polisiær 

og global styring8. (2007:149). De tar videre for seg hva fredsbevarende arbeid innebærer:  

Reintegrating former combats into civilian society, strengthening the rule of law (for example, 
through training and restructuring of local police, and judicial and penal reform); improving 
respect for human rights through the monitoring, education and investigation of past and existing 
abuses; providing technical assistance for democratic development (including electoral 
assistance and support for free media); and promoting conflict resolution and reconciliation 
techniques (United Nations, 2000:3). (Linden, Last & Murphy 2007:152). 

Mange politireformprogrammer ignorere for eksempel spørsmålet om legitimering og setter et 

overdrevet fokus på sikkerhet, noe som resulterer i et uskarpt skille mellom militæret og politiet 

(Hansen 2002: 65-70). Hansen understreker at det internasjonale samfunnet bør ha plukket opp 

«lessons learned» fra tidligere oppdrag. Som eksempel trekkes Bosnia og Kosovo fram, 

viktigheten av planleggingen av politireformprosessen i detalj før et oppdrag starter og 

militærets manglende evne i å trene lokalpolitiet. Hansen kritiserer kraftig militæret og deres 

opplæring av lokal politi, hvor sistnevnte blir «little foot soilders» som arbeider mot opprør på 

lik linje med militæret. 

Fredsbevarende oppdrag møter på mange utfordringer, disse beskrives kort videre. En mer 

detaljert gjennomgang av utfordringene som mine informanter har nevnt under intervjuene 

fremstilles i kapitlene 5 og 6. 

Deployment Gap/ Distribusjon gapet 

Forskjellene mellom det militære og politiet er mange, en av disse forskjellene er muligheten 

for mobilisering. Mens militæret bruker mye av sin tid på trening for operasjoner, er politiet 

fullt sysselsatt og utfører sine vanlige arbeidsoppgaver. Selv dårligstilte land har mulighet til å 

distribuere soldater for fredsbevarende oppdrag, det samme gjelder ikke for distribusjon av 

politi. Svært få land er i stand til å distribuere betydelige CIVPOL (International Civilian 

Police) kontingenter uten forhåndsvarsel i god tid (Linden, Last & Murphy 2007:159). 

Enforcement gap/ Håndhevelse gapet 

                                                
8 Begrepet som Linden, Last & Murphy bruker er «governance».  
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Håndhevelse gapet eksisterer fordi den fredsbevarende styrken består av en militærdel som er 

hovedansvarlig for sikkerhet og en rolle som skal bidra til å forhindre vold og lidelse. Mens den 

fredsbevarende styrken også består av en FN-politi-del som er ment å arbeide med det lokale 

politiet og håndtere individuelle forbrytelser og ordensforstyrrelser (Linden, Last & Murphy 

2007:160).  

The institutional gap/ Det institusjonelle gap 

Det institusjonelle gapet oppstår mellom et fungerende rettsvesen som tjener lokalbefolkningen 

og et dysfunksjonelt eller ikke-fungerende rettsvesen (Linden, Last & Murphy 2007:161). 

 

 The commitment gap - the failure of will/ Engasjements gapet - viljessvakhet  

Det mest alvorlige utfordringen er allikevel viljen til det internasjonale samfunnet. Det som 

anses som den største påvirkningsfaktoren for fredsbevarende oppdrag er nettopp 

engasjementet fra det internasjonale samfunnet. Engasjementet er av avgjørende betydning, og 

det mest tragiske eksempelet på dette er massakren som skjedde i Rwanda. Mange andre 

oppdrag har vært preget av en mangel på engasjement for å løse problemer, og et ønske om å 

avslutte oppdaget i urolige land så raskt som mulig. Det er å forvente at fredsbevarende oppdrag 

foregår over en lengre periode, men få land er villige til å forplikte personell og økonomiske 

ressurser for en svært lang periode (Linden, Last & Murphy 2007:166). 

 

Linden, Last & Murphy (2007) konkluderer med at mens det har vært noe suksess, har 

fredsbevarende oppdrag ikke levd opp til forventninger som mange hadde. Problemene og 

feilene som preger moderne fredsbevarende oppdrag er ikke gunstige for fremtidige former av 

global styring. Organisasjonskulturen har ennå ikke tilpasset seg endringene fra byråkratiske, 

statlige-ledende internasjonale relasjoner til den nye postmoderne virkelighet med en verden av 

nettverk som er ekstremt komplekst, raskt skriftende og uforutsigbart (ibid. 2007:172).  Hansen 

(2002) legger til at fremtidige politireform-oppdrag også må inkludere kompetent personell og 

klare definerte målsetninger for å kunne nå sine mål og forventninger 

Fredsbevarende politioppdrag som transnasjonal polisiær virksomhet spiller stadig viktigere 

rolle i FNs fredsbevarende arbeid og dette ser ut til å vokse i årene fremover, særlig når det 
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internasjonale samfunnet ønsker å utvikle rettssikkerhet og reformer i land som nettopp har 

kommet ut av konflikt (Goldsmith og Sheptycki, 2007). Politioppdrag bør ikke aksepteres 

ukritisk, slik praksis tidligere har vært. Dette vil være spesielt viktig når utviklingen er slik at 

politioppdrag stadig øker i omfang og får en mer betydningsfull rolle (Hansen 2002: 131).  

 

2.4 Hvordan «bygge» en demokratisk politistyrke? 
Sopjani (2011) legger frem følgene påstand:  

although the state-building mission was initially an administrative mission and remained as such 
in essence - but also that until now, there has not been any comparable situation in which the 
international community, in this case the UN, has, to such an extent, started «form zero» and 
taken over governing powers while simultaneously excluding local (Kosovan) institutions over 
a period of several years (Sopjani 2011: 22-23- kursiv i original).   

Å opprette institusjoner i Kosovo har vært det internasjonale samfunnet sitt prosjekt siden 1999. 

Dette prosjektet har lidd av forsinkelser på bakgrunn av manglede handlingsplan i opprettelsen 

av institusjoner i Kosovo og på bakgrunn av stor utskifting i personell. Videre har prosjektledere 

og øvrig personell alltid vært av ulike nasjonaliteter og kulturer, noe som Sopjani mener har 

bidratt til å forsinke prosjektet. Sopjani viser til «Project Management for the Police» (2005) 

skrevet av Holzer og Schelle. I denne boken forsøker forfatterne å forklare grunnen til at 

grupper mislyktes. Deres funn viser til viktigheten av riktig utvelgelse av prosjektledere og 

øvrig personell, og mener at det påvirker «the working atmosphere and the success of the 

Project» (Holzer og Schelle i Sopjani 2011:41). Deres funn viser til at hovedproblemene i slike 

prosjekter er: kommunikasjon utfordringer, uklare oppgavedefinisjoner, ingen 

samarbeidsstruktur, underliggende konflikter, lav tillit, maktkamper, ineffektive gruppe møter, 

ingen gruppeleder, dominerende egeninteresser, uklart hierarki (struktur), åpne konflikter og 

for lite tid. Sopjani er i den oppfatningen at alle disse utfordringene kan direkte knyttes til 

oppdraget i Kosovo.  

En av de viktigste forutsetningene for etableringen av nye institusjoner er å basere disse på et 

juridisk fundament. Strohmeyer (2001) argumenterer for at etableringen av rettsvesenet må 

være topprioritert tidlig i startfasen av et fredsbevarende oppdrag. Uten egen politilov i Kosovo 

er det urimelig å forvente god politiutvikling og vellykket kriminalitetsbekjempelse. Å utforme 

en politilov ser ikke ut til å ha vært prioritert av det internasjonale samfunnet, en politilov ble 
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ikke utformet før i 2008, etter at Kosovo erklærte seg selvstendig. Sopjani legger frem at «a 

functioning police structure can only exist if the three branches of government – executive, 

legislative and judicial – work properly and fulfill their obligations» (Sopjani 2011: 43). I 

opprettelsen av politistyrken i Kosovo fantes det heller ikke noen UNMIK-regulering. Sopjani 

skriver videre:  

The Police was funded based on the resolution of the OSSE Permanent Council No. 305 in July 
1999, which, according to the paragraph 1 of the resolution, was responsible for the « … training 
of a new police service in Kosova at a police school for Kosova to be founded and operated by 
the OSSE mission.(…)» (Sopjani 2011: 63). 

Et annet utgangspunkt for opprettelsen av politistyrken i Kosovo var FN resolusjon 1244. I 

følge § 11 del en, er hovedoppgaven til den internasjonale tilstedeværelsen: «Maintenance of 

civil law and public order including establishment of local police forces through the deployment 

of international police personnel in Kosovo» (SC Res 1244 (1999), § 11 egen kursivering). 

Politiet i Kosovo ble opprettet 6. september 1999. Det ble åpnet en politiskole samtidig og 

arbeidet med å rekruttere kandidater startet umiddelbart. Den første generasjon kandidater som 

ble medlemmer av denne tjenesten, fullførte opplæringen og fortsatte etterpå sin tjeneste 

innenfor Kosovo sitt territorium. Dette skulle være en nyopprettet tjeneste basert på 

demokratisk politiarbeid og profesjonalitet, åpenhet og likhet for alle som var villig til å delta. 

Opplæringen på politiskolen innebærer trening av høy standard, og inkluderer: 

Police Ethic Code, Applicable legislation in Kosovo, Crime Investigations, gathering evidences 
and interviewing method, democratic politics and focus on confidentiality of democratic law 
regulations, usage of fire arms, forensics and evidence, traffic control etc. (Kosovo politiets sine 
nettsider: http://kosovopolice.com/?page=2,2). 

Politiet opererte og fungerte etter prinsipper og prosedyrer etablert av politiet selv. Dette på 

bakgrunn av et manglende juridisk fundament i form av reguleringer, først i desember 2005 ble 

UNMIK Regulation Nr. 2005/57 vedtatt, denne gav retningslinjer og rådende prinsipper til 

Kosovo-politiet. En ny regulering ble vedtatt i 2008 (UNMIK Regulation NR.2008/17). Mellom 

perioden 1999 og fram til desember 2005 fantes det ingen politilov eller regulering som satte et 

rammeverk for politiets oppgaver, målsetninger og organisasjonsstruktur. Derimot fantes det 

interne reguleringer og konvensjoner. Hovedoppgaven til Kosovo-politiet blir beskrevet som 

håndhevelse av loven og sørge for sosial orden i: 
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According to Chapter II of Convention No. P-1.13 of 1 January 2000, amended on 27 April 
2006, the main objective of the Kosovan Police is the implementation of the law and the 
preservation of social order while respecting the fundamental rights of every individual in 
Kosova as defined by the European Convention of Human Rights (Sopjani 2011:64). 

For å kunne ivareta disse målsetninger ble politiet betrodd med følgende oppgaver: forebygging 

og bekjempelse av kriminalitet, etterforskning, avdekning og arrestasjon av lovovertredere, å 

tilby hjelp og tjene befolkningen uten diskriminering (Sopjani 2011:64).  

Sopjani (2011) retter et kritisk blikk til politioppbyggingen ved å hevde at etableringen av 

politiet ble grunnlagt og ledet av det internasjonale samfunnet på en slik måte at 

lokalbefolkningen ikke hadde noe utøvende makt og ikke kunne ta avgjørelser selv. Kosovo-

politiet fikk kun mindre alvorlige saker til behandling, og overføringen av myndighet skjedde 

kun flere år etter dets opprettelse, og da kun i begrenset omfang.    

Rekruttering og integrering av minoriteter 

Reguleringen for rekruttering er beskrevet i Convention of the Kosova Police Nr. P-3.18 av juni 

2001, vedtatt 27. april 2006. Denne konvensjonen fastsetter respekt for multi-etnisitet og kjønn 

i utvelgelsen av kandidater til politiet i alle områder. Konvensjonen om testing og utvelgelse av 

kandidater fastsetter prinsippet at politietaten skal behandle alle kandidater likt og å bare velge 

den dyktigste. Det er på bakgrunn av disse målsetninger vanskelig å tenke seg begrunnelsen for 

å tillate personer adgang til politiet som ikke hadde noe kunnskap om politiarbeid eller 

sikkerhetsarbeid. Noen av disse hadde ikke fullført videregående utdanning. Sjekk av 

sertifikater og vitnemål ble ikke utført. Tidligere albanske politi og militær personell ble oftest 

ikke valgt ut. Sopjani (2011) beskriver utvelgelsen av kandidater som «not carried out based on 

qualifications, but rather according to the wishes of the international community and 

politicians» (67).  

Bennett, Freidman & Greene (2012) viser til tall fra 2011 hvor 10 % av politiansatte i Kosovo 

har serbisk etnisk bakgrunn, og 6 % har annen etnisk bakgrunn (:15). I 2008 var 8 av totalt 35 

politistasjoner ledet av serbere, noe som representerer nesten en fjerdedel, en høy sats tatt i 

betraktning at minoriteter utgjør mindre enn 10 % av befolkningen i Kosovo i følge Sopjani 

(2011: 70). Kjønnssammensetningen av ansatte i Kosovo-politi var i 2010 i følge Sopjani 

(2011) slik: Albaner: 13,38 % kvinner - 73,42 % menn, serbere 1,72 % kvinner - 7,66 % menn 

og andre minoriteter 0,66 % kvinner - 4,16 % menn (Sopjani 2011:76). Andelen av kvinner i 
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Kosovo-politiet er estimert til 15 % og ligger nær ønsket antall ved oppstarten av politistyrken 

(Bennett, Friedman & Greene 2012:15).  

2.4.1 Utviklingen utover standarden – lokalorientert politiarbeid i 
Kosovo 

Kosovo-politiet arbeider nå i tråd med Strategi og handlingsplan 2012-2016. Handlingsplanen 

legger særdeles vekt på lokalorientert politiarbeid. Strategien er ment som et tillegg for å styrke 

relasjonene mellom politiet og publikum. Lokalorientert politiarbeid forstås som:  

An understood organizational philosophy and strategy (way to carry out the philosophy) which 
promotes actions based on partnership and cooperation between police and community; with 
the aim to achieve efficiency and effectiveness in problem solving, from crime to and negative 
aspects, to improve the quality of life for all (Community Policing Strategy and Action plan 
2012-2016) 

Lokalorientert politiarbeid har som mål å ikke bare skape et positivt inntrykk av politiet, men 

også for å bedre sikkerheten til innbyggerne og deres tillit til politiet. Strategiens motto er 

«Police are the people and People are the police» der målet er å overbevise innbyggerne om at 

politiet er opptatt av å sikre orden, sikkerhet og innbyggernes velferd.  

2.4.2 «Intelligence Led policing»- en strategi  

En annen strategi som Kosovo-politiet vurderer er «Intelligence Led Policing» Strategiens mål 
er å:  

 
The strategy «Intelligence Led Policing», aims to create a modern policing methodology that 
would enable Kosovo Police a proactive approach to the problem, as well as increasing the 
efficiency of policing. Furthermore through the implementation of this document it is intended 
that the management of the Kosovo Police shall be ready in due time to make decisions based 
on the results of intelligence products and analysis (Intelligence Led Policing Strategy and 
Action plan 2013). 

 
Dette søkes gjennomført gjennom å styrke kapasiteten innen Kosovo-politiet ved å fremme 

systeminformasjon, teknologi og kommunikasjon, for å styrke samarbeid og koordinering og 

andre praktiske aktiviteter som er nødvendige for driften av hele prosessen. Det henvises videre 

til at modellen er innført i flere land i EU, og har en tett relasjon til modellen om lokalorientert 

politiarbeid. Mangel på omfattende teknologiske og menneskelige ressurser er en utfordring i 

gjennomføring av modellen. Gjennomføringen av denne strategien krever i følge strategien selv 

«de beste eksperter, utveksling av erfaringer, hensiktsmessige verktøy og gode 
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framgangsmåter. Dette betyr en kombinasjon av opplæring, utdanning og faglig utvikling for 

Kosovo-politiet».  

 

2.5 Politireform 

Uenighet om definisjonen av politireform medfører mange ulike definering av dette begrepet. 

Harris (2006) sier følgende om generell reform: «In its most general sense, organizational 

reform denotes a transformation from one state (the current state) to another state (the desired 

state) with the purpose of improving effectiveness» (Harris 2006:23). Samtidig er dette noe 

annerledes for politiet, og Harris følger etter med å si «The purpose of reform centers on the 

direct relationship between public confidence in and expectations of the police and police 

performance standards» (ibid. 23). For Marenin (2007)  er politireform «not reforms of policing 

in general, but are advocated changes in the specific ideas held by and practices engaged in by 

people who are called the police or carry our policing tasks»(s.181). Marenin sier videre «Any 

effort to reform, transform or change policing systems requires a profound understanding of the 

practices, cultures and politics of policing, of the politics of the locale, and of the interests of 

domestic and international reformers seeking change»(s.185). For Kosovos tilfelle fantes det 

verken en politietat eller personer som legitimt kunne utøve polisiær virksomhet, dermed ble 

oppbyggelsen av politiet både en øvelse i politireform og institusjonsbygging. Dette med tanke 

på at personer som tidligere hadde vært en del av politivesenet i Kosovo forlot landet med 

NATO og FNs inntog, Kosovo opplevde et sikkerhetsvakuum og behovet for å opprette et nytt 

og demokratisk politivesen ble tydelig med observert økende kriminalitet.  

Å endre politiet i utlandet for å fremme demokratiet er i følge Bayley (2001) «a four-step 

process: design of assistance programs, implementation overseas, incorporation by the foreign 

police, and impact on political democracy» (Bayley 2001:82). Sopjani (2011) hevder at 

konseptet rundt etableringen av en institusjon aldri kan være den samme for alle involverte. 

Dette kan ses i sammenheng med maktrelasjonene mellom partene, men også i forhold til de 

ulike deltakende organisasjonene som har ulike målsetninger og strategier. Bieber (2010) 

fremhever at politireform er ansett som en viktig del av rekonstruering av samfunnet i post-

konflikt områder. Politireform som igangsettes i post-konflikt områder måter disse seks 

utfordringer i følge Bieber:  
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Firstly, they need to penalize and ideally remove police officers who have been involved in 
serious breaches of human rights during the conflict. Second, former combatants need to 
transition to civilian jobs and police forces are often the obvious employers. Third, police forces 
need to be made more representative of the larger population composition, which in most cases 
entails increasing the share of minority members in the police force. Fourth, police reform is 
necessary in order to allow for the return of minorities and to provide a secure environment in 
which democratic elections can take place. Fifth, police reform is inherently political and often 
controversial as the structure of the police reinforces the political structures after the war. These 
institutions, such as regional autonomy, are often integral part of the peace settlement. Finally, 
the policing practice needs to be professionalized and reformed (Bieber 2010:3).  

 

Oppbygningen av politivesenet i Kosovo viser mange av disse utfordringene. Disse vil igjen 

også kunne forekomme andre steder hvor politireform vil finne sted. Kapittel 5 og 6 gir en 

grundig gjennomgang av utfordringene i Kosovo med eksempler fra informantene.  

 

2.6 Makt: et sted mellom tvang og innflytelse 
For denne avhandlingen vil makt bli brukt for å studere forholdet mellom mottaker og giverland 

i bistandsarbeid, med særlig vekt på overføringen av politimodeller. Perspektivet som anvendes 

tar utgangspunkt i en ujevn maktbalanse mellom partene i bistandsarbeid/utvikling.  

Makt er et av de vanskeligste definerbare begrep i følge Gudmund Hernes. Hernes sier videre 

at «makt kan defineres positivt som evne til å realisere sine interesser» (Hernes 1978, s.15). 

Makt kan også innebære at en har makt over andre, og da skal en se på alle direkte og indirekte 

avhengighetsforhold om eksisterer mellom aktører (Weber 2000).  Makt er heller ikke noe en 

aktør har, men noe som en aktør utøver.  Makt som begrep er vidt og fanger opp mye. Makt og 

innflytelse er i følge Hernes tett knyttet sammen: «aktører utøver makt når de endrer 

konsekvensene av andres handlingsvalg» (Hernes 1978, s.106 kursiv original). Men en kan også 

påvirke andres handlingsvalg uten å endre konsekvensene, dette skjer når en kan «klargjøre 

følgene eller endre deres oppfatning av de konsekvenser som deres valg trekker med seg» 

(Hernes 1989:107). Dette forutsetter at aktørenes mål er fastlagt, men ikke de midler som brukes 

for å nå dette målet. Hernes sier videre at «for å kunne øver innflytelse, må en vite hvilke 

interesser de andre har, en må kunne vise hvordan mål og midler henger sammen, en må ha 
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tillit hos dem en søker å påvirke, og en må være i stand til å levere premisser til dem som skal 

treffe avgjørelsen» (ibid.).  

For bedre forståelse av hvordan makt kan ses på som en del av prosesser og ikke enkelte 

handlinger legger jeg som grunnlag Foucault og hans tolkninger av begrepet makt. Valget på 

Foucault er delvis også på basis av hans sterke kobling mellom makt og kunnskap, noe som 

direkte kan overføres til spredningen av kunnskapen, gjennom «sterke» politimodeller.  

2.6.1 Makt og kunnskap 

«Kunnskap er makt»- Francis Bacon 

 

Foucault (1982) karakteriserer makt som måter «visse handlinger påvirker andre handlinger 

på» (1982: 788). 

Makten er ingen substans. Den er heller ikke en mystisk egenskap som man må foreta 
utgravninger for å finne opphavet til. Makten er ikke annet enn en særegen type relasjoner 
individer imellom, og disse relasjonene er spesifikke.[…] Maktens distinkte kjennetegn er at 
enkelte mennesker forsøker mer eller mindre fullstendig å bestemme andre menneskers atferd- 
men aldri på en uttømmende måte eller ved tvang (Foucault 2002: 113). 

Foucault sier videre «The exercise of power is not simply a relationship between partners, 

individual or collective; it is a way in which certain actions modify others. […] Power exists 

only when it is put into action» (Foucault 1982: 788).  Makten er noe mer enn relasjoner mellom 

individer, makten eksiterer kun når den settes i handling.  

Foucault sitt maktbegrep innebærer ikke et ensidig perspektiv. Han sier videre:  

Makten er allestedsværende: slett ikke fordi den skulle ha det privilegium å samle alt under sin 
uovervinnelige enhet, men fordi den oppstår i hvert øyeblikk, i ethvert punkt eller snarere i 
enhver relasjon mellom et punkt og et annet. Makten er overalt. Dette skyldes ikke at den 
omfatter alt, det skyldes at den kommer alle steder fra. (..) Makten er ikke en institusjon og den 
er ikke en struktur, den er ikke en bestemt styrke som bestemte personer skulle vært utstyrt med: 
Den er navnet man setter på en kompleks strategisk situasjon i et gitt samfunn (Foucault 
1999:104).  

Makt er heller ikke noe som kan «erverves, berøres eller deles, noe man beholder eller mister. 

Makt utøves ut fra utallige punkter og i et vekselspill av ulike og bevegelige forhold» (Foucault 

1999:105). Makten kommer også nedenfra. Og maktrelasjonene er i følge Foucault (1999) både 
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«intensjonale og ikke-subjektive». Når Foucault (1999) fremstiller fremveksten av moderne 

disiplinære organisasjoner på 1700-tallet beskriver han ulike former for maktutøvelse: 

Gjennom direkte kommandoforhold, tilrettelegging av fysiske rammebetingelser, overvåkning 

og eller systemer for straff og belønning. Forholdet mellom makt og viten/kunnskap er sentralt 

hos Foucault, hvor kunnskap kan fungere som en ressurs nødvendig for maktutøvelse.  

Forholdet mellom kunnskap og makt er hos Foucault sterkt koblet til diskursen om sannhet.  

There can be no possible exercise of power without a certain economy of discourses of truth 
that which operates through and on the basis of this association. We are subjected to the 
production of truth through power and we cannot exercise power except through the production 
of truth. (..) In another way, we are also subjected to the truth in in the sense in which it is truth 
that makes the laws, produces the true discourse which, at least, partially, decides, transmits, 
and itself extends upon the effects of power. In the end, we are judged, condemned, classified, 
determined in our undertakings, destined to a certain mode of living or dying, as function of the 
true discourse which are the bearers of the specific effects of power (Foucault og Gordon 1980: 
94).  

Kun gjennom å produsere sannhet kan makt utøves, men vi er utsatt for makten gjennom 

produksjonen av sannhet. Bakgrunnen er ikke å se etter intensjonen med makt, men hvilken 

prosess den stammer fra.  Foucault (1980) sier videre: 

Let us not, therefore, ask why certain people want to dominate, what they seek, what is their 
overall strategy. Let us ask, instead, how things work at the level of those continuous and 
uninterrupted processes which subject our bodies, govern our gestures, dictate our behaviors 
etc. In other words, rather than ask ourselves how the sovereign appears to us in his lofty 
isolation, we should try to discover how it is that subjects are gradually, progressively, really 
and materially constituted through a multiplicity of organisms, forces, energies, materials, 
desires, thoughts etc. We should try to grasp subjection in its material instance as a constitution 
of subjects (Foucault og Gordon 1980: 97).  

Kunnskap er nyttig, samtidig har produksjon av kunnskap en sentral kulturell betydning, som 

også påvirker maktforhold (Foucault 1980). Den sene Foucault opererer med tre hovedformer 

for maktrelasjoner: dominans, strategi og regjering (Neumann 2002: 8-12). Dominans er den 

direkte maktrelasjonen, der det ikke hersker tvil om hvem, som er herre. Men selv her kan 

subjektene yte motstand. «Et lenket og mishandlet menneske er underlagt den tvang man utøver 

over ham. Han er ikke underlagt makt. […] Der det ikke finnes kapabilitet til å nekte eller å 

gjøre opprør, finnes det ikke makt» (Foucault 2002: 113-114).  Strategi er et spill mellom viljer, 

hvor det eksisterer uklarhet om hvem som er herre. Strategi kan forstås som en løpende 

forhandling mellom subjekter. Det er denne type maktrelasjon som i følge Foucault alltid er 
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tilstede i menneskelige forbindelser (Neumann 2002: 12-13). Regjering er den tredje formen 

for maktrelasjon, denne kommer mellom dominans og strategi, og er knyttet til det refleksive -

til hvordan selvet regjerer seg selv. Det dreier seg om «styring av individer ved hjelp av deres 

egen sannhet» (Foucault 2002: 94)9. 

Det er ikke bare makt i form av kunnskap som er sentralt hos Foucault, det finnes også makt av 

språklig art og som ligger implisitt i måten begreper formes, måten vi snakker og tenker om 

verden på. Dette kaller Foucault «diskurser», begrepet «definisjonsmakt» kan i være treffende 

i mange sammenhenger (Foucault i Aakvaag 2008: 309-312). Michel Foucault knyttet 

forståelsen av ideologi og språklig makt sammen med kunnskap, først og fremst lærde kunnskap 

og vitenskapens språk. Når vitenskaper konstitueres, konstitueres også deres måte å snakke om 

sitt objekt på, hva som er interessant og relevant å studere, hvordan et problem skal løses, hva 

som kan anses som sannhet, hvem har «rett» til å bli hørt, og hvem som bare er utenforstående 

synsere. For å forstå definisjonsmakt er det nødvendig å se utøvelsen fra mottakersiden, siden 

det er mottakerens situasjon som først og fremst blir definert. Med bakgrunn i dette ønsker jeg 

også å ta opp «modellmakt», Engelstad (2005) sier denne typen for makt innebærer at det finnes 

to grupper definert som «modellsterke» og «modellsvake». Styrken til de modellsterke kan ses 

i kraft av at de har flere modeller, det vil si flere relevante bilder av den verdenen de skal 

håndtere, mens de modellsvake har færre, kanskje bare en. Når modellsvake aktører og 

modellsterke møtes vil første nevnte ha en tendens til å overta de modellene de mangler fra de 

modellsterke og dermed underordne seg deres tankemåte (Engelstad 2005:44). Når Kosovo-

politiet kommer i møte med bredt aksepterte politimodeller stiller de i en svakere posisjon til å 

komme med eventuelle innvendinger på disse politimodellene fordi de mangler kunnskap om 

alternativer.     

Foucault påpeker at spørsmålet vi må stille er: «Hvordan rasjonaliseres maktrelasjonene?» Bare 

på denne måten kan vi unngå at institusjoner som vi kritiserer blir erstattet med andre 

institusjoner med samme siktemål og effekter. (Foucault 2002: 114). Den samfunnsmessige 

maktutøvelsen er sterk i poststrukturalismen. For Foucault er denne maktutøvelsen både fysikk 

og psykisk og både på makro- og mikronivå (Prieur 2002: 6). 

Når FN-politiet eller andre internasjonale organisasjoner slik som OSSE velger å opprette en 

politiskole, foregår opplæringen på deres premisser. Selv om en kan være enige i at det er bra 

                                                
9 Videreutvikling av betydningen av regjering tas opp i kapittel 7.6. 
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og hensiktsmessig å ha et demokratisk politi, bør denne bestemmelsen komme fra befolkningen 

i området, og ikke bli påtvunget av internasjonale organisasjoner. Denne bestemmelsen bør 

komme fra folket, slik at det er de som har ønsket et demokratisk politi, som skal basere seg på 

likhet for loven. Dersom denne bestemmelsen ikke kommer fra befolkningen kan dette skape 

et avstandsforhold mellom folket og politiet. Når det skapes et avstandsforhold, kan dette by på 

mange ulike problemer slik som tillit, som må være tilstede for at politiet skal kunne utføre 

jobben sin, samtidig må publikum også vite at de kan stole på politiet.  

Forholdet mellom makt og kunnskap blir særdeles viktige dersom kunnskap kan ses på som en 

vare. Kunnskap kobles i denne avhandlingen direkte med overføringen av politimodeller eller 

idealtyper for politiarbeid. Ved å løfte blikket fra direkte maktrelasjoner, slik som faktumet at 

Kosovo-politiet var direkte underlagt UNMIK, til den mer indirekte maktutøvelsen gjennom 

promotering av visse politimodeller som bedre egnet enn andre gjøres et større spekter av 

maktutøvelse synlig. Makt i forhold til arbeidet med oppbygning av politiet i Kosovo, kan ses 

både i sammenheng mellom ulike internasjonale organisasjoner og lokalbefolkningen, men 

også mellom de ulike internasjonale organisasjonene. Bistandshjelp innebærer et klart skille 

mellom bidragsyter og bidragsmottaker, der siste nevnte automatisk inntar en svakere 

maktposisjon. Maktsammensetningen mellom parter hvor samarbeid er avgjørende for 

måloppnåelse bør være balansert, på denne måten vil ingen av partene oppleve å gjøre noe imot 

deres interesser og ønsker. Forbindelsen mellom makt og kunnskap er betydningsfull i 

oppbygningen av institusjoner i post-konflikt områder, hvor som oftest mottakersiden vil 

mangle kunnskaper og ha færre modeller tilgjengelig.   
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3 Politiet i Kosovo: En kort innføring  
 

3.1 Innledning: 

Kosovo-krigen ble avsluttet i 1999, hele 14 år siden. Avhandlingen behandler et tema som kun 

i nyere tid har fått plass i kriminologien, og et land som leseren kan tenkes å ikke ha kjennskap 

til. Derfor er det nødvendig å ha en kort gjennomgang av Kosovo sin historie, dette gjøres for 

forbedret forståelse av innholdet som presenteres videre i avhandlingen. 

Å gå gjennom Kosovo sin historie er en lang og krevende prosess og vil ikke gjøres i denne 

oppgaven.10 Det jeg derimot skal gjøre er å se på utviklingen i Kosovo fra 1945 og fram til 

krigen brøt ut i 1996-97. Dette er i seg selv en krevede prosess, da mye skjedde i denne perioden. 

Jeg skal gjennom dette kapittelet se kort på de viktigste endringene som er verdt å ha i bakhodet. 

Fokuset for denne oppgaven er politiet, og det er også fokuset for dette kapitlet. Denne 

gjennomgangen kan brukes som et bakteppe for videre forståelse av politiet i Kosovo.  

Videre oppbygning tar sikte på å trekke frem de viktigste endringene fra årene 1945-1997, og 

fortsetter med å se på politiets rolle i samfunnet i samme periode. Etter denne gjennomgangen 

tar jeg for meg årene 1997 og kort fram til i dag. Hovedfokuset vil være årene rett etter krigen, 

og arbeidet som de ulike internasjonale aktørene gjorde på dette tidspunktet.  

 

3.2 Fra en autonom provins i Jugoslavia til en del av 
Serbia 

Noe av det viktigste som kan trekkes frem i denne perioden er vekslingen av makt. Kosovo 

gikk fra å være en autonom provins i Jugoslavia til å bli en del av Serbia. Når det gjelder Kosovo 

sin historie frem til 1989 finnes flere ulike versjoner og ulike «sannheter», disse kan til og med 

                                                
10 For en gjennomgang av Kosovo sin historie anbefales Kosovo: A short history (2002) av Noel Malcolm og 
Kosovo: What everyone needs to know (2008) av Tim Judah 
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være motstridende. Dersom du ber om å få historien til Kosovo, vil det dessverre være avhengig 

av fortelleren.11 

Den autonome regionen/provinsen av Kosovo-Metohija ble gjennom en lov fra 1945 en 

virkelighet. De autonome rettighetene til Kosovo inkluderte retten til egen økonomisk og 

kulturell utvikling, utarbeide plan for eget budsjett og beskytte deres innbyggere (Malcolm 

2002:316).  

Gjennom årene har det vært viktig for den albanske befolkningen å kunne bruke språket fritt i 

offentlige institusjoner. Dette var i teorien mulig, for albansk hadde lik status som serbo-

kroatisk i offisielle og lovgivningsmessige sammenhenger, men siden offentlige institusjoner 

hadde hovedvekt av serbere, ble dette lite praktisert.  

The Yugoslav secret police known by the acronym ’UDBA’- suspected Hoxha of infiltrating 
agents and saboteurs into Kosovo, and the whole Albanian there began to be viewed as a 
potential nest of fifth-columnists and traitors. One sign of this approach in the mid.1950s was a 
growing obsession with hunting for weapons among the Kosovo Albanians; whole villages 
would be condoned off and the menfolk interrogated or beaten. So severe was the treatment of 
those who failed to hand over a gun that many Albanians would prudently by a weapon in order 
to have something to surrender. And since the UDBA officers in Kosovo were, according to 
statistics for 1956, 58 % Serb, 28 % Montenegrin and only 13 % Albanian, their operations 
could only add to the increasingly bitter sense of ethnic polarization in the province (Malcolm 
2002: 320-321). 

Flere hendelser preget tiden fremover, og som har medført flere spenninger mellom de ulike 

etniske grupperingene. Flere arrestasjoner blant albanere, rettsaker uten bevisføring og strenge 

straffer ble tildelt. En aktiv kampanje om forflyttingen av albanerne til Tyrkia var suksessfull, 

det estimeres at rundt 100000 forlot Kosovo. Økonomiske utfordringer preget 50 og 60-tallet, 

dette medførte at Kosovo sin befolkning stadig ble mer fattig.   

Et maktskifte skjedde i 1963 da Kosovo sin autonome status ble redusert av den nye 

jugoslaviske grunnloven av samme år, før den igjen i 1968 ble endret. Denne endringen 

medførte at Kosovo nå ble etablert som en juridisk enhet på føderalt nivå, med potensial for å 

utøve noen eller kanskje til og med alle funksjoner til en republikk. Samme år noen måneder 

senere ble slagordet «Kosovo- republikk» hørt i en demonstrasjon, når flere hundre 

demonstranter marsjerte i Prishtina. Politiet reagerte fort, en demonstrant mistet livet, og innen 

                                                
11 Malcolm (2002) bruker i sin bok både serbiske og albanske kilder, hans litterære verk tar for seg 
avmystifiseringen av mytene som eksisterer i diskusjonen om Kosovo.  
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en måned ble 44 mennesker tildelt strafferettslige reaksjoner i form av fengselsstraff. Bellamy 

sier «Writing the slogan 'Kosovo - Republic', earned five years in prison» (Bellamy 2000: 110). 

Året 1981 byr på enda større politiske endringer. Det som startet som et studentopprør mot 

dårlige vilkår ved Universitetet i Prishtina, etter at en student fant en kakerlakk i suppen. 

Bevegde seg fort til at flere studenter tilsluttet seg opprøret, og oppmøtet ble stort og resulterte 

i demonstrasjoner i Prishtinas gater. 12 Politiet rykket inn og arresterte flere. Denne tilstanden 

med uroligheter mellom politiet og demonstrantene gikk over neste morgen, da politiet hadde 

fjernet folkemengden. To uker senere skjedde det samme, politiet rykket igjen inn med tåregass 

og batonger, 32 studenter ble skadet og mange flere arrestert. Flere protester skjedde i 

forskjellige byer i Kosovo. Staten svarte på disse opptøyene med å hente inn hæravdelinger, og 

spesialiserte enheter av sikkerhetspolitiet ble sendt inn fra andre republikker og til Kosovo. 

Portforbud ble innført og en generell unntakstilstand ble erklært. Mer enn 2000 albanere ble 

pågrepet ved demonstrasjoner, rettssaker ble holdt for det meste utenfor offentlighetens søkelys, 

og den strafferettslige reaksjonen kunne innebære fengselsstraff med varierende lenge fra en 

måned og til femten år. Konsekvensen av uroen ble at presidenten og førsteministeren i Kosovo 

ble avskjediget. I tillegg måtte formannen i kommunistpartiet gå av, flere lærere og professorer 

mistet jobben. I perioden 1981-1987 ble rundt 8000 kosovoalbanere fengslet i Jugoslavia av 

politiske årsaker.  

Etter opptøyene, men også før følte serbere seg undertrykte av det albanske flertallet i Kosovo. 

Episoder av vold og trakassering ble ofte brukt i propaganda for å øke spenninger. Flere 

litterære utgivelser bidro til at bildet av albanere ble enda mer fiendtlig. Noe av mytene som 

flittig ble brukt er voldtekt av serbiske kvinner av albanske menn.  

Malcolm sier «As one Albanian writer later noted, the impression given by many Serbian 

publications was ‘that Albanians rape anyone they can get hold of, old women, children, 

married woman, teenagers, and that they rape them in the houses, in public places, in the street 

…» (Malcolm 2002: 339) En studie viste at voldtekt var lavest i Kosovo i forhold til de andre 

republikkene, og at det i 71 % av hendelsene viste seg at både overfallsmann og offer tilhørte 

                                                
12 Malcolm (2002), Studentopprøret var på ca. 500 studenter, som protesterte utenfor 
administrasjonsbygningen, deres krav var bedre vilkår. Etter at politiet arresterte flere av disse, ble kravene 
løslat våre kamerater!!  Omfanget økte til 3000-4000 mennesker da supportere fra en fotballkamp tilsluttet seg 
demonstrasjonen.     
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samme nasjonalitet. Men slike studier kunne gjøre lite for å nyansere bildet. Blant serbere var 

inntrykket at kosovoserberne ble utsatt for folkemord.  

Inter-etniske spenninger fortsatte å vokse. Dette var den perfekte anledningen for Slobodan 

Milošević i kampen om makten i Jugoslavia. Misfornøyde serbere ble møtt av Milošević, dette 

utviklet seg til en stor demonstrasjon av serbiske nasjonalister samtidig med besøket. 

Demonstrantene brøt gjennom politisperringene, og politiet måtte kontrollere området, bruk av 

køller var vanlig og situasjonen ble fort farlig. På dette tidspunktet gikk Milošević til et vindu 

og erklærte « No one should dare to beat you!». Etter det gikk han og hørte på serberne som 

delte sin misnøye. Fra dette øyeblikket, ble Kosovo av særdeles interesse for Milošević sin 

politiske karriere og hans vei mot makt i Jugoslavia.  

28. mars 1989 ble dagen da Kosovo sin autonomi ble redusert av myndighetene i Beograd. 

Kosovo ble etter dette tidspunktet nærmest beleiret av serbiske soldater, unntakslover, 

portforbud og hyppige kontroller av folk og kjøretøy. Grunnen til redusert autonomi skal ha 

vært urolighetene i 1989 i form av flere demonstrasjoner. 

En av episodene som fikk utenkelige konsekvenser, men som aldri helt ble bekreftet, var den 

såkalte masse -forgiftningen av albanske skolebarn. Flere tusen skolebarn ble sendt til 

sykehusene. Rykter om bevisst forgiftning ble fort spredd, og flere observatører tror det heller 

handlet om et tilfelle av massehysteri. En undersøkelse i 1995 kunne konstatere hvilke stoffer 

som barna hadde i systemet, og dette var stoffer som den jugoslaviske hæren produserte. Selv 

om denne undersøkelsen kom et par år etter, var albanerne overbevist om at deres barn ble 

forgiftet. Reaksjoner som å angripe hjemmene til lokale serbere, gav myndighetene 

mulighetene til å forflytte 25 000 politimenn fra Serbia og til Kosovo.  

 Reaksjonen blant albanere var å etablere en separatistbevegelse hvis mål om å oppnå 

uavhengighet for Kosovo tok i bruk sivil ulydighet. Statlige institusjoner ble boikottet av 

kosovoalbanere, og det ble etablert egne albanske skoler og politiske institusjoner. I årene 

framover opplevde Kosovos befolkning stadig verre forhold.  
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3.3 En konflikt forkledd som en krig eller en krig 
forkledd som en konflikt: 1997-1999 
Det som startet som en borgerkrig i slutten av 1997, utviklet seg til en internasjonal storkonflikt. 

Da albanerne innså at deres ikke-voldelige strategi om anerkjennelse ikke hadde oppnådd de 

ønskede resultater, startet de å se etter andre løsninger. For noen ble løsningen å etablere 

’Kosovo Liberation Army’ og gjennom geriljakrigføring kjempe mot myndighetene. Dette ble 

omtalt som frigjøringskrig av albanerne og terrorisme av serberne. De-humaniseringen av hver 

gruppe av ’den andre’ betydde at når åpen voldelig konflikt fant sted 1998-1999, ble 

konsekvensene forferdelige (Bellamy 2000: 120). 

Kringens slutt medførte at NATO for første gang siden opprettelsen gikk til angrep mot 

Jugoslavia, som på dette tidspunktet nærmest ikke eksisterte. Konflikten eskalerte etter at 

Rambouillet-avtalen ikke førte partene til enighet. Mens NATO bombet, fortsatte kampen 

mellom albanerne og serberne på bakken. Konsekvensene ble at store folkemengder havnet på 

flukt.  

Krigen endte med at alle jugoslaviske tropper ble trukket ut av Kosovo. NATO og FN gikk inn 

med fredsbevarende styrker i 1999. Bellamy (2000) oppsummerer:  

Before and during NATO's Operation Allied Force, VJ13, MUP14 and local Serbian militia forces 
committed horrendous crimes against the Kosovar Albanian population. Although 
commentators and Western politicians have been criticized for using the word 'genocide' to refer 
to what happened, under the terms of the 1948 Genocide Convention, I believe that it is valid to 
describe what happened in Kosovo between March and June as genocide (Bellamy 2000: 105). 

Bellamy (2000) avslutter artikkelen med å si: 
  

The dehumanizing practices of the Serbs and the failure of the international community to 
redress them led to the dehumanization of the Serbs themselves, and the rise to predominance 
of the UCK. The United Nations now faces a massive task in Kosovo. It may be decades before 
a human life in Kosovo is worth what it was under Tito's iron hand in 1974 (Bellamy 2000: 
122). 

 
Med inntoget av NATO-styrker kunne nå flere hundretusen mennesker puste ut, ikke bare 

menneskene som hadde flyktet fra Kosovo våren 1999, men også deres familier, venner som 

befant seg andre steder i verden.   

                                                
13 Army of Jugoslavia (serbisk: Vojska Jugoslavije) 
14 Serbian Ministry of Internal Affairs (serbisk: Ministarstvo Unutrašnjih Poslova) 
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3.4 NATO og FN: fra 1999 og til i dag 
Situasjonen etter 1999 har vært preget av flere hendelser, men hovedsakelig har det vært 

fredelig. Mye på bakgrunn av den internasjonale tilstedeværelsen, og dette kan ses på som deres 

viktigste bidrag. Det internasjonale samfunnet stoppet en konflikt, hvor tapte liv på begge sider 

ble hverdagskost og hvor mennesker flyktet fra sine hjem i frykt for sine liv.  I 

2008 erklærte Kosovo seg som et selvstendig og uavhengig land. Flere land har anerkjent 

Kosovo sin uavhengighet, med Serbia og Russland som dets største motstandere. Dette førte til 

noen hendelser som gikk mest ut på at det serbiske mindretallet i landet fremdeles ville være 

en del av Serbia. Og i dag er det fortsatt spenninger i deler av landet, hovedsakelig i den nordlige 

delen som også grenser mot Serbia. Her er det store styrker fra NATO i dag for å prøve å roe 

ned situasjonen. Området har siden krigens slutt vært et problemområde.  

Mye kan sies om forholdene mellom myndighetene og de ulike internasjonale misjoner 

(enheter) som har vært i landet. Frem til 2008 var Kosovo FN styrt, og etter 2008 har makten 

blitt overført til Kosovos myndigheter. Denne overføringen har vært et diskusjonstema for flere 

analytikere. Mye har vært diskutert rundt Kosovos «uavhengige» og «selvstendige» status. 

Også de utenlandske enhetene har måttet tåle kritikk fra flere hold, men kun nylig har 

myndighetene i Kosovo rettet denne kritikken. Her kan det tenkes at maktforholdet mellom 

myndighetene på den ene siden og de internasjonale deltakerne har vært skjev. Eller kanskje 

myndighetene inntil nylig var fornøyd med arbeidet som ble gjort, og at de på dette tidspunkt 

velger å uttale seg. Flere ganger gjennom årene har det blitt forhandlet avtaler mellom Kosovo 

og Serbia via dialog mediert av internasjonale aktører.  Og Kosovos befolkning har lenge hatt 

en misnøye med hvordan disse dialogene har blitt ført og måten det internasjonale samfunn fra 

deres ståsted har støttet Serbia i disse dialogene.       

 For eksempel har EULEX flere ganger blitt kritisert for å overse de kriminelle 

handlinger som skjer i den nordlige delen av landet, og for ikke å implementere de lover og 

regler som gjelder i resten av landet. Den nordlige delen har gjennom deres arbeid blitt gitt 

spesiell status hvor de som bedriver kriminalitet kan bevege seg fritt, da området er utenfor 

myndighetenes kontroll.  Det arbeides aktivt for å etablere og opprettholde et miljø hvor alle 

etniske grupper skal kunne leve sammen og hvor alle skal ha like rettigheter. Kanskje er dette 

bare en utopi, som i realiteten ikke lar seg realisere? Forventet det internasjonale samfunnet for 

mye av de lokale myndigheter og befolkning? Hadde de for sterk tro på seg selv? Lå 
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forutsetningene til rette for å opprette et fredelig samfunn med grupper som tidligere hadde vært 

motstandere? Fantes det vilje til å opprette et slikt samfunn? Forventningene om fred blir preget 

av avstand når denne freden er noe som andre prøver å påtvinge. Ingatieff (2003) kobler 

forholdet mellom internasjonal oppmerksomhet og lidelsene til folkeslag som nettopp har 

opplevd konflikt15: «Yet we are impatient with their memory, impatient with their reluctance 

to be reconciled. We are in a hurry. We are leaving, in part, because they failed to provide us 

with the requisite happy ending» (Ignatieff 2003, s.39). Når fred påtvinges av andre ender det i 

et samfunn som tilsynelatende er fredelig, men hvor borgerne ikke har tillit til hverandre. Med 

overføringen av myndighet mellom FN-politiet og lokalpolitiet skjedde det også en overføring 

av utfordringer. Vilkår for lokalpolitiet tas opp i kap. 6.4.    

 

I følge Caplan (1998) så er Serbias atferd i Kosovo ikke, som Beograds påstår, streng talt en 

intern affære. Grove brudd på internasjonal humanitærrett er en legitim bekymring for det 

internasjonale samfunnet, som er fastsatt av ulike internasjonale pakter (som Jugoslavia har 

signert og ratifisert), og mer spesifikt, ved lov av FNs internasjonale krigsforbryterdomstol for 

det tidligere Jugoslavia (Caplan 1998: 745-755). Den umiddelbare utfordringen i følge Caplan 

overfor det internasjonale samfunnet var å stanse volden av serbere mot albanere, og i økende 

grad av albanere mot serbere (Caplan 1998: 758).  

Det internasjonale samfunnet blir igjen konfrontert med spørsmålet om hvordan man 

skal gripe inn i en intern væpnet konflikt og hva enden på dette blir (Caplan 1998: 746). Og 

som Caygill (2000) sier så reserverer NATO som de fleste politistyrker seg selv retten til å 

dømme når og hvor sine interesser blir truet (Caygill 2000: 78). 

Som Chesterman(2004) påpeker så lider oppdragene i Bosnia og Kosovo av  

Failure to assert military and policing authority in the early stages of the operations. In Kosovo, 
reluctance to exert authority in the remaining Serb-controlled areas led to the entrenchment of 
informal systems of law enforcement, such as the ‘bridge-watchers’ in northern Mitrovica 
(Chesterman 2004: 112-113).  

Oppdraget i Kosovo viste manglende handelsevne til å utøve politimyndigheten også ovenfor 

illegale kriminelle grupperinger, hvis eksistens var kjent blant både befolkningen og UNMIK 

                                                
15 Ignatieff (2003) gjør denne koblingen mellom bosniere og deres lidelser som følge av krigen i Bosnia fra 1992-
1995. 
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og NATO. Ved ikke å vise handlekraft i form av kriminalitetsbekjempelse i begynnelsen av 

oppdraget mistet de ulike internasjonale organisasjonene et grunnlag for legitimering. 

 

3.5 Politiets rolle i samfunnet 

Malcolm (2002) beskriver situasjonen for politiet i perioden 1990-1994 slik:  

Arbitrary arrest and police violence have become a routine. Serbian law allows arrest and 
summary impoundment for up to two months of anyone who has committed a ‘verbal crime’ 
such as insulting ‘patriotic feelings’ of Serbian citizens. It also permits a procedure known as 
‘informative talks’, under which a person can be summoned to a police station and questioned 
for up to three days: in 1994 15 000 people in Kosovo were questioned in this way, usually 
without being told the reason for the summons. Serbian law does not, of course, permit the 
beating up of people in police custody; but many graphic testimonies exist of severe beatings 
with truncheons, the application of electric shocks to the genitals, and so on. Also widely 
violated in Kosovo are the official rules for the lawful search of people’s houses: homes are 
frequently raided without explanation, and goods and money confiscated by the police. In 1994 
alone the Council for the Defense of Human Rights and Freedoms in Kosovo recorded 2,157 
physical assaults by the police, 3,553 raids on private dwellings and 2,963 arbitrary arrests. 
(Malcolm 2002: 349-350). 

Protestene som er tidligere beskrevet, nevnes også av Alex Bellamy i hans artikkel «Human 

Wrongs in Kosovo 1974-99». Han forteller at militære sikkerhetsstyrker ikke hadde blitt tatt i 

bruk siden 1948, før de ble tatt i bruk i Kosovo på 80-tallet. Han sier videre at flere 

demonstranter intervjuet av Julie Mertus rapporterte at de, etter demonstrasjoner hadde blitt 

voldsomt brutt opp, politiet brøt seg inn i hus og fysisk gikk til angrep på de som mistenktes 

for å delta i demonstrasjonene (s.109-110). Sammen med politivold og den politiske bruken av 

rettsvesenet, ble verdien av livet i Kosovo også redusert ved spredningen av omfattende anti-

albansk propaganda i serbiske aviser. Dette tjente til å dehumanisere kosovoalbanere. 

Propagandaen reflekterte og var en pådriver for den voksende usikkerheten som kosovoserbere 

følte. 

En rapport publisert av Helsinki Human Rights Watch16 beskrev Kosovo som en «politistat» 

som drives av «brute force and intimidation». Rapporten går videre ved å gi detaljer om 

                                                
16Open Wounds: Human Rights Abuses in Kosovo 1994:  
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/Kosovo943.pdf 
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hundrevis av tilfeller der kosovoalbanerne ble utsatt for systematisk tortur i varetekt, et system 

som støttes og foreviget av et rettsvesen i åpenbar strid med jugoslavisk lovgivning. I fem 

tilfeller sommeren 1998, førte tortur i politivaretekt til at offeret døde. Rapporten fastslår «all 

these cases involved young, healthy men who were seen being taken away by the police, and 

then were returned to their families dead» (Bellamy 2000: 118). 

Caygill (2001) hevder at konflikten muligens kan betraktes som en kamp mellom to 

rivaliserende politistyrker og konsepter for politiet, den serbiske «politi» i drift for å 

gjenopprette ro og ordren innenfor sitt suverene territorium og det internasjonale «politi» av 

NATOs nye strategiske konsept (Caygill 2001:74). Caygill (2001) sier videre «The new 

strategic concept recognized that the main threat to the security of NATO members was no 

longer an identifiable enemy but rather an insecure and unpredictable condition» (2001:78, 

kursiv i original). Caygill påpeker at det ikke bør ses som om NATO blir en organisasjon som 

utøver polisiær virksomhet, men at skillene mellom militær og politi blir mindre tydelige. Han 

fortsetter videre med å si at rollen til politiet i å håndtere uro innebærer overvåking og evne til 

fleksibel og begrenset respons, det tar en betingelse for turbulens eller lidelse som kan ha mange 

årsaker heller enn en identifiserbar fiende. I perioden da Kosovos selvstendighet ble opphevet 

og stadig undertrykkende polititiltak ble gjeninnført i Kosovo, noe som førte til et 

apartheidsystem. Disse tiltakene ble i følge Caygill i stor grad drevet av den serbiske jakten på 

kulturell ensartethet og drømmen om en stor-Serbia. Undertrykkelsen produserte en syklus av 

motstand som førte til enda mer undertrykkelse. I dette tilfellet provoserte politiets handling i 

seg selv turbulens og politivolden økte og ble mer brukt (Caygill 2001: 76-77). Resultatet ble i 

følge Caygill en krig forkledd som en politi handling og en politiaksjon maskert som en krig. 

Sagt på en annen måte: en intervensjon preget av ekstrem tvetydighet, notorisk uten klare 

krigsmål og målsetninger (Caygill 2001: 79). 

 

Jeg avslutter denne delen med et sitat av Bellamy. Bellamy sier følgende «When asked about 

the role of the police in Kosovo, Milosevic claimed that «the police are not aggressive in 

Kosovo. They are protecting citizens, not [just] Serbs - Albanians and Gypsies - from terrorists» 

(Bellamy 2000: 118).  Som tidligere sagt i innledningen, historien om Kosovo og det som 

skjedde er avhengig av fortelleren. Denne innføringen har etter beste evne prøvd å gjengi 

viktige begivenheter på en nøytral måte. For å tydeliggjøre de viktigste begivenhetene gjennom 
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Kosovo sin nyere historie er det laget en kronologisk historisk oversikt, denne finnes som 

Vedlegg 1. Før jeg kommer til del to, er neste kapittel er en gjennomgang av metoden som er 

brukt til å besvare mine forskningsspørsmål. 
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4 Metode: fra start til slutt 
Samfunnsvitenskapens utgangspunkt er virkeligheten, presisert noe nærmere er det den 

virkeligheten folk opplever. Samfunnsvitenskapelig metode handler derfor om 

framgangsmåten til å innhente informasjon om virkeligheten, hvordan denne informasjonen 

videre skal analyseres og tolkes og hva den forteller oss om samfunnsmessige forhold og 

prosesser (Johannessen, Tufte & Kristoffersen 2009: 32-33). Metode som en systematisk måte 

å undersøke den sosial virkeligheten tilsier at vi ved bruk av ulike metoder ser etter noe spesielt 

og dermed skjerper vår oppmerksomhet mot det spesifikke som vi er interessert å utforske. 

Halvorsen råder oss å se på metode som et hjelpemiddel og ikke som et mål i seg selv 

(Halvorsen 2008: 21). I dette kapitlet vil jeg redegjøre for framgangsmåte og valg av metode 

for mitt prosjekt. Videre ønsker jeg å ta for meg analysetilnærming, relevante etiske 

retningslinjer og vitenskapelige kvalitetskriterier. 

 

4.1 Valg av vitenskapelig metode 

Min oppgave omhandler overføringen av politimodeller mellom jurisdiksjoner. For å belyse 

denne tematikken har jeg valgt å se på Kosovo og politioppbyggingen i dette landet. I tillegg 

har jeg studert det norske bidraget til dette oppbyggingsarbeidet. Denne studien er primært 

basert på kvalitative intervjuer, men mye informasjon om fredsbevarende arbeid og 

nasjonsbygging er innhentet fra litteratur. Kvalitative metoder har som hensikt å få fram fyldige 

beskrivelser, preges av mangfold i typer data og analytiske fremgangsmåter. Denne metoden 

egner seg godt til studier av temaer som det er lite forskning om fra før, og som derfor stiller 

strenge krav til åpenhet og fleksibilitet (Thagaard 2009: 12). Noe litteratur er tilgjengelig om 

temaet transnasjonal polisiær virksomhet, noe forskere kun i senere tid har begynt å studere. 

Når det gjelder nasjonsbygging og fredsbevarende arbeid, finnes det også her en god mengde 

litteratur, men svært lite er fokusert på Kosovo. For å oppnå et helhetlig bilde av det jeg ønsket 

å studere, ble det derfor nødvendig for meg å kombinere kvalitative intervjuer med 

litteraturstudie. En viktig målsetning ved kvalitative tilnærminger er i følge Thagaard å oppnå 

en forståelse for sosiale fenomener (Thagaard 2009: 11).  De sosiale fenomener som jeg ønsker 

å studere er transnasjonal polisiær virksomhet og institusjonsbygging. 
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4.1.1 Forforståelse 

Forskerens forforståelse – eller forståelseshorisont – vil kunne påvirke hva forskeren 

observerer, og hvordan disse observasjonene vektlegges og tolkes (Johannessen, Tufte & 

Kristoffersen 2009: 42). Det er umulig å gå inn i et forskningsarbeid uten noen forkunnskaper 

overhodet, man vil alltid ha en forforståelse før en begynner med forskning, denne vil gradvis 

modifiseres etter hvert som kunnskap tilegnes. Det som forskere etterstreber er å gå inn i et felt 

med et åpent sinn, men samtidig med nok kunnskap til å nærme seg feltet på en hensiktsmessig 

måte. At forforståelser eksiterer er ikke noen utfordring i seg selv, det som er viktig for 

forskeren, er å klargjøre forkunnskapen og redegjøre for forforståelsene. Valg av tema, 

metodisk tilnærming, utvikling av problemstilling og forskningsspørsmål knyttes til valg basert 

på tidligere innhentet informasjon, kunnskap og forforståelse. Mye litteratur og informasjon er 

tilgjengelig på de ulike temaene som jeg er opptatt av, det er derimot manglende litteratur som 

kombinerer de temaene som jeg ønsker å ta opp. Mine intervjuer bærer preg av en søken etter 

informasjon som ikke var tilgjengelig i litteraturen, og innhenting av fakta om arbeidet norske 

politifolk gjorde i Kosovo og skoleringen på politiskolen i Kosovo. Ellers var jeg åpen for nye 

synspunkter og perspektiver. Johannessen, Tufte og Kristoffersen skriver at forskeren må være 

seg bevisst at han er en utvelgende aktør, og at data som brukes, ikke er uavhengige av hans 

forhåndsoppfatninger (2009: 45).   

Forskningsprosessen er ikke noe som er delt opp, men skjer gradvis og ofte så utføres flere 

oppgaver samtidig. Det er også viktig at prosessen er åpen slik at redigeringer i forhold til 

problemstilling og avgrensing er mulig. Det er viktig å ikke låse seg inn i noen forestillinger 

som eksisterer på forhånd. Bourdieu sier at: «å utvise epistemologisk årvåkenhet består i å 

forholde seg kritisk og reflekterte til alle deler av forskningsprosessen». Videre sier Prieur og 

Sesoft (2006) «I følge Bourdieu er den sociale verden socialt og historisk konstruert.» (Prieur 

& Sestoft 2006: 216) Derfor må vi være oppmerksomme på gitte sannheter og forestillinger 

som eksisterer, og reflektere rundt disse. 

4.1.2 Kvalitative intervjuer 

Et kvalitativt intervju har som formål å innhente fyldig og omfattende informasjon om hvordan 

andre mennesker opplever sin livssituasjon og hvilke synspunkter og perspektiver de har på 

temaer som tas opp i intervjusituasjonen (Thagaard 2009: 87). Begivenheter og erfaringer som 



[45] 
 

informantene forteller om er gjenfortellinger av hendelser og kan derfor sies å være preget av 

informantenes forståelse av det opplevde. Alle mine informanter har en tilknytning til politiet, 

og alle mine informanter jobber eller har jobbet i Kosovo. Deres synspunkter og perspektiver 

bidrar med en innsikt i deres arbeid som jeg ellers ikke kunne hatt tilgang til. Viktigheten av 

struktur, dialog og et formål med intervjuet blir også et tema for Kvale i Johannessen, Tufte og 

Kristoffersen (2009: 135). 

Kvalitative intervjuer er krevende og stiller derfor store krav til intervjueren. Det kreves av 

intervjueren at vedkommende har evnen til å stille gode, gjennomarbeidende spørsmål, og i 

tillegg kreves det at man er en god lytter. Kvale (1997: 73 i Thagaard 2009:90) skriver at 

intervjueren må ha kunnskaper om sosiale relasjoner og at en målsetting med kvalitative 

intervjuer er å gå i dybden på de temaer det er ønskelig å få informasjon om. Derfor er det viktig 

med gode oppfølgingsspørsmål. Dersom intervjueren kommer med oppfølgingsspørsmål til 

beskrivelsen av andres opplevelser eller erfaringer, kan informanten utdype og gi en fyldigere 

og grundigere beskrivelse av egen opplevelse (Thagaard 2009: 95). Den beste opplæringen i å 

bli en god intervjuer skjer gjennom egen praksis, og alle opplever en læringskurve. Min 

opplevelse av intervjusituasjonen har vært positiv og har representert en læringskurve. Mitt 

første intervju var preget av mer faktaspørsmål og mindre oppfølgingsspørsmål enn mitt siste 

intervju i Norge, samtidig var mitt første intervju i Kosovo også mer preget av faktainnhenting 

og mindre oppfølgingsspørsmål. Min erfaring som intervjuer har gjort at jeg ser en utvikling i 

retning av å føle meg mer komfortabel i denne rollen. Dette har bidratt til at intervjuene er av 

bedre innholdsmessig kvalitet da jeg har fått grundigere situasjonsbeskrivelser og erfaringer 

etter hvert. 

Informanter: tilgang og antall 

Rekrutteringsmetoden som er brukt i denne studien har trekk av snøballmetoden. Analogien 

med en snøball henviser til at utvalget i begynnelsen er lite, men gradvis utvides, som en snøball 

som vokser etter hvert som den ruller. Informanter rekrutteres gjennom denne metoden ved at 

forskeren først etablerer kontakt med en tilgjengelig informant hvorpå man etterspør flere 

informanter som har tilsvarende egenskaper (Thagaard 2009: 56). I mitt tilfelle fikk jeg 

gjennom min veileder en kontaktperson hos Politidirektoratet. Etter et kort møte med min 

kontaktperson hvor jeg fortalte om studiet og utvalget som jeg var interessert i å intervjue, ble 

vi enige om at 8-10 personer skulle få en forespørsel med henvisning til studiet. Utvelgelsen av 
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disse personene ble gjort etter kvalifikasjoner, slik at alle hadde deltatt i FN-misjonen i Kosovo 

før 2006, og en ti-mil radius for oppholdssted ble valgt ut. Hadde mulighetene vært større for 

reise, ville muligens utvalget være helt annerledes. En mild misforståelse førte til at kontakten 

med informantene ble noe forsinket, men etter å ha personlig tatt kontakt med mulige 

informanter, var flere villige til å la seg intervjue. Kontakten i Kosovo var noenlunde lik, 

samtidig som den var mer krevende. Jeg tok personlig kontakt med politiet via mail, etter å ikke 

ha mottatt respons, tok jeg kontakt med Innenriksdepartementet. Her fikk jeg henvisning til det 

som skulle bli min kontaktperson i Kosovo. Etter å ha utvekslet et par mailer og tydeliggjort 

hva min studie innebar, ble et møte i januar 2012 arrangert. En søknad til politidirektøren i 

Kosovo ble sendt i februar 2012, denne ble ferdig behandlet i april, noe som gjorde det mulig 

for meg å reise til Kosovo i juni for mine intervjuer. Mine kontaktpersoner har vært døråpnere 

og muliggjort mine intervjuer, uten dem ville tilgangen på informanter ha vært en svært 

krevende prosess. 

Jeg intervjuet elleve informanter. Fire ble intervjuet i Norge, fem intervjuer med politiansatte i 

Kosovo, i tillegg til to intervjuer som ble gjort ved Kosovo Akademiet for offentlig sikkerhet 

(Kosovo Academy for Public Safety (KAPS) ). Andreas, Per, Odd og Katrine var alle i Kosovo 

fra perioden 1999-2003, oppholds lengden varierte mellom ett og halvannet år.  I tillegg var 

Andreas stasjonert i Kosovo fra 2007-2009, men da via Politiattacheenn i Beograd. Oppholdet 

i Kosovo var i forbindelse med FN-misjonen, og mine informanter var aktive deltakere innenfor 

UNMIK. Rinor, Flamur, Agron, Ardita og Albert har alle ulike stillinger i politiet i Kosovo, og 

alle hadde vært gjennom Basic Training ved KAPS. To av mine informanter jobber ved KAPS 

og tilføyde mye informasjon angående opplæringen og videre planer for institusjonen. Disse to 

informantene har ikke fått fiktive navn, og refereres i avhandlingen direkte som mine 

informanter fra politiskolen. 

Alle informantene har et fellestrekk: De arbeider alle eller har arbeidet med formingen av 

politiet i Kosovo. Informantene har bidratt med en bred fag- og erfaringsbakgrunn som igjen 

har bidratt til å belyse min studie fra flere sider. Å belyse både bidragsyterne og mottakerne har 

vært en viktig del av min studie, dette tilfører studiet en ny problematisering og nyansering, 

som i dette tilfellet er ansett som en styrke ved denne studien. 

Gjennomføring av intervjuer 



[47] 
 

Jeg gjennomførte elleve intervjuer med elleve informanter. Intervjuene hadde en varighet fra 

30 minutter til 1 time og 20 minutter. Det ble brukt lydopptaker der dette var mulig i tillegg til 

skriftlige notater. I Kosovo fikk jeg ikke anledning til å bruke båndopptaker, noe som medførte 

små språklige vanskeligheter. Ingen av mine informanter var villige til å la meg bruke 

båndopptaker, slik at mine notater av intervjuene er nokså selektive og begrenset, da de ikke 

gir en nøyaktig og presis gjentagelse av intervjuene. Søknaden som ble sendt til politidirektøren 

spesifiserte bruken av båndopptaker, men jeg fikk tilbakemelding på at dette ikke kunne gjøres, 

begrunnelsen som ble brukt var sikkerheten til mine informanter. Avhandlingen inneholder 

derfor flere sitater fra mine norske informanter.    

I forkant av intervjuene utarbeidet jeg en intervjuguide med delvis strukturert tilnærming17. Jeg 

hadde fastlagte temaer med ulike spørsmål til hvert tema, men spørsmålenes rekkefølge ble 

bestemt under intervjuene i samsvar med informanten. Irrelevante temaer og spørsmål ble ikke 

tatt opp. Delvis strukturerte intervjuer bidrar til en fleksibilitet og åpenhet som egner seg godt 

til kvalitative intervjuer (Thagaard 2009: 89).  

I alle intervjuene startet jeg med innledende spørsmål som: Når var du i Kosovo og i forbindelse 

med hvilken internasjonal organisasjon? Eller i Kosovo med spørsmål som: Hva er din 

nåværende stilling og hvor lenge har du vært ansatt i politiet? Slike innledende spørsmål åpner 

samtalen og gjennom dette første spørsmålet får du mye informasjon, og som du kan tilpasse 

din intervjuguide fra. Kvale (1997:75, i Thagaard 2009: 100) skriver at de første minuttene av 

et intervju har avgjørende betydning og det er derfor viktig at den som intervjuer umiddelbart 

gir uttrykk for interesse og respekt. Åpne innledende spørsmål åpner for en god samtale, og er 

en naturlig måte å starte intervjuene med. 

Hvor intervjuene fant sted varierte. Alle intervjuene i Kosovo ble utført ved informantenes 

private kontorer, fem i Prishtina og to i Vushtri (nord for Prishtina). Intervjuene i Norge varierte 

noe mer. Et av intervjuene ble utført i informantens hjem, et på et privat kontor/møterom, og 

resterende to intervjuer ble utført på private kontorer under arbeidstid. Selv om sted for 

intervjuene varierte noe, anser jeg sted som av liten eller ingen betydning for intervjuene. 

4.1.3 Dokumentanalyse 

                                                
17 Se vedlegg 5 og 6 for intervjuguide brukt i Norge og i Kosovo. 
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Analyse av dokumenter har i følge Thagaard en lang tradisjon i kvalitativ forskning (Thagaard 

2009: 62). Dokumentanalyse skiller seg fra innsamlet data, ved at dokumentene er skrevet for 

et annet formål enn det forskeren skal bruke dem til. Dokumentanalyse innebærer å analysere 

stortingsmeldinger, årsrapporter, undersøkelser, NOUer, rapporter og faglitteratur samt andre 

dokumenter som forskeren får tilgang til. Til denne studien har jeg sett på faglitteratur som 

omhandler temaer politi i fredsbevarende oppdrag, nasjonsbygging og utviklingen mot et 

transnasjonalt politi. Den faglige litteraturen er svært preget av teoretisering og lite empirisk 

forskning på hvordan disse fenomener opererer i virkeligheten. Der litteratur er tilgjengelig har 

dette selvfølgelig blitt tatt med.  

Litteraturgjennomgangen i kapittel 2 har gitt en gjennomgang av eksisterende litteratur, og gir 

bakgrunn for og begrunnelse for valg av problemstilling. Gjennomgangen har også bidratt til å 

identifisere begreper, teorier og ideer samtidig som det har bidratt leseren med en 

grunnforståelse som er nødvendig før resultatene presenteres og de sosiale fenomener 

analyseres og tolkes.  

Tillitsundersøkelsene 

Jeg har sett på fire rapporter skrevet av Saferworld, som er en uavhengig ikke-statlig 

organisasjon som arbeider for å forebygge og redusere voldelig konflikt og fremme samarbeid 

angående sikkerhet i Kosovo. De respektive rapportene er fra 2008, 2009/2010, 2011 og 2012. 

Det er et større prosjekt om har pågått siden 2006 og har resultert i seks slike rapporter, ved 

bruk av kvalitative og kvantitative data kan utviklingen følges fra 2006 og til 201218. 

Rapportene fokuserer på offentlig oppfatning av trygghet og sikkerhet.  

Rapporten fra 2008 konkluderer med at politiet i Kosovo er den institusjonen som befolkningen 

har mye tillit til. Dette resultatet preges imidlertid av en oppfattelse om lav kapasitet og 

korrupsjon i rettsvesenet, og utilstrekkelig offer- og vitnebeskyttelse. 77,2 prosent av de som 

svarte på undersøkelsen hadde «veldig mye» eller «full» tillit til politiet. Målt tillit til KFOR er 

76 prosent, og mål tillit til UNMIK politiet er 52,3 prosent. Tillit til politiet har ofte sterk 

sammenheng med personlig erfaring og erfaringer familiemedlemmer, venner og naboer har 

med politiet.  

                                                
18 Kvantitative data inkluderer husholdundersøkelser for over 1000 deltakere i hver av undersøkelsene.  
Kvalitative data ble samlet gjennom fokusgruppediskusjoner. 
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Rapporten fra 2009/2010 resulterer i mye av det samme. Tilliten til politiet i denne 

undersøkelsen er på 76,8 prosent, noe som denne gangen gjør det til den institusjonen som 

respondentene har mest tillit til. Det bør også bemerkes at serbere i Kosovo er den grupperingen 

som har minst tillit til landets institusjoner, blant disse er tilliten til politiet på 6 prosent, mens 

tilliten til serbiske tjenestemenn innenfor KP er på 43,5 prosent. 

Rapportene fra 2001/2012 viser klare nedganger i målt tillit til institusjoner i Kosovo, og politiet 

er intet unntak. Tallene viser nå at kun 45/46 prosent av respondentene i undersøkelsene har 

’veldig mye’ eller ’full’ tillit til politiet. Tallet blant serbere er 9/4 prosent, mens tilliten til 

serbiske tjenestemenn er på 19/37 prosent. Målt tillit til KFOR er i sammenlikning på 49 prosent 

for begge rapportene, og målt tillit til EULEX ligger på 13 prosent. Se tabell  

Alle fire undersøkelsene har brukt samme spørreundersøkelse, selv om antallet har variert noe, 

og samme opplegg er blitt brukt for fokusgruppediskusjonene. Det er valgt ut respondenter etter 

befolkningens fordeling, og derfor er det også slik at flest kosovoalbanere er intervjuet. Selv 

om undersøkelsene kan sies å være utført på en god måte, kan disse tallene kun brukes 

veiledende, og dette er også min intensjon. Gjennom disse undersøkelsene håper jeg å kunne 

danne et bilde på hvordan befolkningen oppfatter politiet. 

 

4.2 Etiske problemstillinger 

«Hensynet til individet skal alltid gå foran hensynet til samfunns- eller forskningsnytten» 

(Helsinki-deklarasjonen i Halvorsen 2008: 245). Som forsker stilles man ovenfor særskilte 

forskningsetiske hensyn og krav (Ingierd 2010) og nedenfor vil jeg ta for meg hvilke etiske 

retningslinjer som har vært relevante i forkant av, og underveis i min studie. Prosjektet er meldt 

til og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).19 

 

 

                                                
19 Se vedlegg 2. for godkjenning fra NSD 
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4.2.1 Informert samtykke 

Fritt informert samtykke innebærer å informere de du skal studere om prosjektets formål og 

helst om mulige fordeler eller ulemper med å være med i forskningsprosjektet (Fangen 2004: 

155). Nasjonal forskningsetisk komité for humaniora og samfunnsfag (NESH) skriver at fritt 

informert samtykke er å regne som et av de helt sentrale krav ved forskning på mennesker, der 

forskningen innebærer registrering av data og/eller noen form for ubehag, ubeleilighet, eller 

risiko for dem det forskes på (Fossheim 2009a). At samtykket er fritt, betyr at det er avgitt uten 

tvang eller press. At samtykket er informert, betyr at deltakerne skal informeres om formålet 

med forskningen, metoder som benyttes og følgene av å delta (Ingierd 2010). En viss påvirkning 

ofte vil kunne oppstå i relasjonen mellom forsker og informant, men deltakere må gis 

muligheten til å reservere seg fra forskning uten rimelig press. 

Informasjon ble gitt til mine informanter gjennom et informasjonsskriv i forkant av intervjuene 

og samtykke innhentet20. Informasjonsskrivet presenterer temaet og intervjusituasjonen slik at 

informanten er forberedt på hva det vil innebære å stille til intervju og gir en kort introduksjon 

om temaet, i tillegg ble deltakeren i informasjonsskrivet forespurt om bruk av lydopptaker under 

intervjuet, samt oppgitt kontaktinformasjon dersom det var noen spørsmål. Informasjonsskrivet 

ble også brukt i Kosovo, i en albansk og en engelsk versjon. Bruken av lydopptaker ble 

framhevet som meget viktig for å sikre en nøyaktig gjengivelse av intervjuet. Dette gjaldt 

spesielt i Kosovo, der bekymringer for språkvanskeligheter var noe større. Alle mine 

informanter i Norge virket komfortable med bruk av lydopptaker og samtykket til bruk under 

intervjuene. Lydopptaker ble derimot ikke tillat i Kosovo, men jeg ble oppmuntret til å spørre 

deltakerne i forkant av intervjuet. Uheldigvis for meg var ingen av mine informanter i Kosovo 

komfortable med lydopptaker, og jeg ble derfor avhengig av skriftlige notater og hukommelse. 

Som nevnt har jeg brukt elementer av snøballmetoden ved utvelgelsen av mine informanter. Til 

denne utvelgelsen er det i følge Andrews og Vassenden (2007:161, i Thagaard 2009: 56) knyttet 

noe etiske problemer hva angår fritt informert samtykke, på bakgrunn av at første kontakt frigir 

informasjon om andre uten at de har gitt sitt samtykke til dette. Dette kunne ha vært et etisk 

problem, men jeg anser det ikke slik, da min første kontakt selv tok kontakt med mulige 

informanter og jeg ble involvert på et senere tidspunkt. Mine informanter hadde ikke gitt 

                                                
20 Se vedlegg 2og 3 for informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
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samtykke til å være i et utvalg av mulige informanter, men de kunne nå bestemme hvorvidt 

dette var noe aktuelt for dem eller ikke.  

4.2.2 Anonymitet  

Som forsker har man tilgang til mennesker og tilgang til sensitive opplysninger om disse 

menneskene, derfor er det viktig at disse opplysningene behandles konfidensielt, at de som 

intervjues behandles med respekt, at de ikke skades eller opplever andre ubekvemmeligheter 

ved din tilstedeværelse. Det er viktig for de som er involvert å vite at personlige data vil bli 

anonymisert og at de ikke kan tilbakeføres til vedkommende (Halvorsen 2008: 251-254). 

Anonymisering i forskning vil si at du ikke skal offentliggjøre data som kan avsløre den 

personlige identiteten til de du skriver om (Fangen 2004: 158-159). Som nevnt tidligere ble det 

fremhevet både i informasjonsskrivet og under intervjuet at all informasjon kun skulle bli 

behandlet av meg, at innsamlet informasjon skulle behandles konfidensielt og at prinsipper om 

anonymisering skulle ivaretas. Fossheim (2009b) påpeker at konfidensialitet er å anse som en 

forpliktelse for forskeren og en rettighet for den det forskes på. Fossheim (2009b) sier videre 

«Brudd på konfidensialitet undergraver forskningens tillit og troverdighet, og vil i et større 

perspektiv gjøre det vanskeligere å drive forskning i fremtiden». Brudd på konfidensialitet kan 

være hovedgrunnen for at jeg ikke fikk lov til å bruke lydopptaker under intervjuene i Kosovo. 

Selv om jeg fremhevet viktigheten av lydopptaker, og henviste til etiske rettlingslinjer, ble min 

søknad om bruk av lydopptaker avslått av politidirektøren.  

Mine informanter har blitt gitt fiktive navn og, så langt det har latt seg gjøre, og anonymisert 

stilling. Jeg anser det som viktig å fortelle om hvilken faglige- og arbeidsbakgrunn mine 

informanter har da det bidrar til å kontekstualisere deres synspunkter, vurderinger og 

opplevelser av arbeidet de har gjort i forbindelse med UNMIK og KPS.  

Anonymitet er et større problem i undersøkelser hvor informantene representerer samme 

nettverk. Hvordan skal forskeren forholde seg til prinsippet om anonymitet når deltakerne i 

undersøkelsen kjenner hverandre (Thagaard 2009: 226)? Informantene jeg har intervjuet i 

Norge representerer et lite nettverk, hvor alle kjenner alle som har vært i utenlandstjeneste i 

Kosovo, og hvor det er stor sannsynlighet for at man vil kunne kjenne hverandre igjen i studien. 

Denne utfordringen er ikke aktuell for mine informanter i Kosovo, da kun jeg og min 

kontaktperson hadde oversikten over informantene. Selv om muligheten for gjenkjenning er 
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noe større for mine norske informanter, vil jeg gjerne fremheve at alle intervjuene omhandlet 

sak - ingenting av det som ble formidlet i intervjuene omhandlet personlige forhold av sensitiv 

karakter. Derfor er jeg av den formening at mine informanter ikke vil ha noen problemer med 

å være internt gjenkjennbare i den endelige oppgaven. 

 

4.3 Analyse: den evige runddansen  

Når opplegget for analysen av data vurderes, er det viktig å ta stilling til hvordan vi skal 

fremstille resultatene. Skal fremstillingen rette seg mot temaer som er sentrale i undersøkelsen 

eller skal fremstillingen omhandle personer? Analyse omfatter i følge Fangen (2004: 171) alle 

nivåer av fortolkning og bearbeiding av materialet. Wadel kaller framgangen til analysen en 

evig runddans mellom teori, metode og data (Wadel i Fangen 2004: 191). Viktige metodiske 

utfordringer er knyttet til hvordan forskeren analyserer og fortolker de sosiale fenomenene som 

studeres (Thagaard 2009: 11). Når behandlingen av data er løftet opp fra det rent deskriptive til 

en mer nyskapende og allment interessant analyse, er et mål innenfor metode nådd. Det er 

ønskelig å oppnå en forståelse av sosiale fenomener, dette forutsetter derimot distansering og 

abstraksjon.  

Den tilnærmingen som passer best for mitt analysearbeid er en temasentrert tilnærming. Dette 

på bakgrunn av at det ikke var informantene, men heller deres erfaringer og det de kunne fortelle 

om deres arbeid i Kosovo som var av interesse (Thagaard 2009: 172). Temasentrerte 

tilnærminger er basert på at teksten inndeles i kategorier. Disse kategoriene representerer 

temaer som er sentrale i undersøkelsen, og kan være et utgangspunkt for analyse og tolkning. 

4.3.1 Analytisk fremgangsmåte 

Jeg har valgt kvalitativ metode til min avhandling og innhenter empiri gjennom intervju. Etter 

intervju ble notater renskrevet og intervjuene transkribert, og jeg satt igjen med transkribert 

råmateriale som måtte bearbeides og analyseres, dette var nødvendig for å oppnå en helhetlig 

forståelse. Jeg anvendte en inndeling basert på kategorier/temaer som er brukt systematisk og 

konsekvent på all innhentet empiri. Råmaterialet ble gjennomgått og sitater ble plukket ut fra 
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intervjuene og satt inn i kategoriinndelingen.21 Samme skjema ble brukt for alle mine intervjuer. 

Betegnelsen for hver av kategoriene klassifiserer empirien, samtidig som de reflekterer den 

forståelsen jeg har utviklet fra materialet (Thagaard 2009: 173). Analysen av materialet har vært en 

kontinuerlig prosess under hele masterprosjektet. Kategoriene ble samsvart med utformingen av 

spørsmålene og temaene i intervjuguiden. Gjennom lesingen av de transkriberte intervjuene 

fortsatte arbeidet med kategoriseringen. Etterfulgt av markering av tekst med koder som betegnet 

hva informantene snakket om for å lett finne tilbake i teksten på et senere tidspunkt. Kategoriene 

endret seg gjennom analysearbeidet og ble til slutt kategorier med både empirisk- og teoretisk 

materiale. Som verktøy har jeg benyttet meg av skjema for sortering og organisering av data. 

Dermed kunne sammenhenger og likheter lettere fanges opp.  

Temasentrert analytisk fremgangsmåte er knyttet etiske dilemmaer som berører hvordan 

informantene blir representert. Som Thagaard (2009: 187) skriver: «Tekst som i utgangspunktet er 

basert på et samarbeid mellom forsker og informant, deles opp, og de enkelte tekstbitene løsrives 

fra sin opprinnelige sammenheng». En kategorisering gjør materialet svært oppstykket og 

informantens selvforståelse kommer i liten grad til syne i materialet. Dermed kan informantene 

følge seg fremmedgjort i forhold til det ferdige produktet. Det har derfor vært av sentral betydning 

å ta sammenhengen og informantenes faglige- og yrkeserfaring med i betraktning når materialet 

analyseres.  

 

4.4 Vitenskapelige Kvalitetskriterier 

Vitenskapelige kvalitetskriterier kan være å referere til kilder når man skriver vitenskapelige 

tekster, å gjøre forskningen din synlig ved å hele tiden begrunne og forklare fremgangsmåte, la 

andre forskere se og vurdere ditt arbeid, gjøre din forskning etterprøvbar og se om dine 

tolkninger også kan overføres til andre sammenhenger. 

Videre vil jeg gå inn på ulike begreper og forklare disse nærmere. Det er særlig to begreper som 

er viktige å forklare, før en går videre på hvordan disse er relevante for eget prosjekt. Validitet 

og reliabilitet som begreper brukes mest i kvantitativ forskning, men har også en gyldig bruk i 

kvalitativ forskning. Disse begrepene kan ha fått andre navn av ulike forskere, men betydningen 

                                                
21 Se vedlegg 7 for eksempel av analytisk fremgangsmåte.  
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er fremdeles det samme. Kvalitativ forskning preges av metoder som søker å gå i dybden og 

vektlegger betydning av et fenomen, noe som ikke kan måles i antall og utbredelse. Dette 

medfører at kvalitetskriteriene for kvalitativ forskning skiller seg fra kvantitative 

kvalitetskriterier. 

4.4.1 Pålitelighet, troverdighet, overførbarhet og etterprøvbarhet 

Begrepet validitet er knyttet til tolkningen av data. Validitet handler om gyldighet av de 

tolkninger forskeren har kommet frem til (Thagaard 2009: 201). Dersom de tolkningene vi har 

kommet frem til er gyldige i forholdt til den virkeligheten vi har studert, kan vi enkelt si at vår 

forskning har høy validitet. Den måles nemlig ved å se om vi har målt eller studert, det vi var 

ute etter å studere. Begrepet overførbarhet kan også knyttes til validitet, og går ut på hvordan 

tolkninger og sammenhenger argumenteres i vårt eget prosjekt også kan ha gyldighet i andre 

sammenhenger. I kvantitativ metode brukes begrepet generaliserbarhet, men denne er 

forbeholdt kvantitative data. Det er meget viktig å gjøre rede for fremgangsmåter i prosjektet 

og relasjoner i feltet, da vitenskapelige publikasjoner i følge Thagaard vurderes nøye ut fra 

prinsippet om at de tolkninger og analyser som presenteres skal være begrunnet (Thagaard 

2009: 202). 

Begrepet reliabilitet refererer til spørsmålet om en annen forsker som anvender de samme 

metodene, ville kommet frem til samme resultat (Thagaard 2009: 198) (Halvorsen 2008: 72-

73). Katrine Fangen sier at «reliabilitet kan stilles som et spørsmål om en annen uavhengig 

observatør ville ha sett og hørt de samme begivenhetene og nådd de samme konklusjonene» 

(Fangen 2010: 208). Noe Fangen mener er et umulig mål. Fangen refererer dette opp mot 

observasjon, min oppgave har kun intervju, men det vil fremdeles være vanskelig å 

replisere/gjenta mine intervjuer. Dette på grunn av avvik som skjer i intervjuet. Selv om et 

intervju delvis er strukturert med spørsmål allerede klare på forhånd, kan fremdeles rekkefølgen 

og ordforrådet forandre seg fra intervju til intervju, alt etter situasjonen. Kontroll av reliabilitet 

blir mulig dersom du som forsker gjør rede for din fremgangsmåte for å opparbeide 

datamaterialet, gjør rede for dine tolkninger og hvilke data disse baserer seg på, og hvordan 

disse dataene kan forstås i lys av de begreper og teorier som du benytter deg av.  Ved bruk av 

mer detaljer vil det være enklere for en annen person/forsker å vurdere reliabiliteten av dine 

tolkninger og konklusjoner. Fangen påpeker at gjengivelse av for mye av datamaterialet kan 

virke kjedelig for leseren, men samtidig vil det oppstå et problem når empiriske forutsetninger 
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forsvinner fra dine tolkninger og konklusjoner. Analysen og sammenligninger vil da være 

vanskelige å forstå (Fangen 2010: 209-210). 

Hvordan kan så mitt eget prosjekt gjøre seg nytte av vitenskapelige kvalitetskriterier? Hvilke 

egne refleksjoner og erfaringer kan knyttes opp mot validitet og reliabilitet?  

Under datainnsamlingen har jeg ofte reflektert over dette med gyldigheten i min forskning, jeg 

har vært veldig klar over min egen posisjon og min egen forståelse av fenomenet. Dette har 

medført at jeg svært mange ganger har satt spørsmål ved min egen tenkning, jeg har hele tiden 

prøvd å være saklig. Jeg har i tiden rundt formuleringen av intervjuguide ofte reflektert over 

om de spørsmål jeg stiller faktisk sier meg noe om det jeg ønsker å studere. Ved å gjøre slike 

refleksjoner har jeg som forsker hele tiden vært bevisst på hva jeg kan bidra med for å gjøre 

egen forskning gyldig, for å gjøre forskningen mer vitenskapelig, for å gjøre den «god». 

Under mine intervjuer i Kosovo opplevde jeg svært ofte informanter som prøvde å gi meg 

kunnskapen som de tenkte jeg trengte, uten å egentlig svare på mine spørsmål. Mine 

informanter var beviste på hvilken informasjon de delte med meg, og sjekket ofte om denne 

informasjonen var til hjelp for min forskning. Til tider var dette noe begrensende, da det virket 

som om mine informanter var mer opptatt av om informasjonen ville være til nytte for meg, 

istedenfor å la meg selv velge ut informasjonen som er til nytte for mitt prosjekt. Dette førte til 

at jeg fikk nokså begrenset informasjon om deres meninger og holdninger, noe som jeg syntes 

var svært interessant. Jeg fikk mye nyttig informasjon av mine informanter, men jeg ville nok 

fått noe annerledes informasjon dersom mine informanter hadde vært mindre opptatt av nytten 

i den informasjonen de delte med meg.  

Jeg har ingen garanti på at mine informanter snakket sant, men som forsker kan jeg alltid bruke 

flere metoder for å teste mine informanters utsagn og virkelighetsoppfatning.  

Metodetriangulering går ut på at forskeren bruker flere metoder, som for eksempel både intervju 

og observasjon. Det kan også bety at forskeren ikke bare tar utgangspunkt i en setning, men tar 

utgangspunkt i flere. Troverdigheten kan også styrkes ved å la informantene bekrefte 

resultatene dine (Johannessen et al. 2006: 199). Etter mine intervjuer ved Kosovo-politiet, 

utførte jeg også to intervjuer ved KAPS, dette for å få mer informasjon om bakgrunnen til de 

ulike politiansatte og for å få innsikt i hvilke oppgaver og utfordringer som møter 

utdanningsinstitusjonen. På denne måten kunne jeg også bekrefte informasjonen min 

informanter gav meg om deres bakgrunn. 
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4.5 Tilbakeblikk på prosjektet 
Å skrive masteravhandling er en krevende prosess, men utrolig lærerik prosess. Etter lesing av 

litteratur, intervjuer, transkribering, gruppemøter og skriving er det endelige resultatet ferdig. 

Valg av tema og forskningsspørsmål har diktert datainnsamling som tilslutt har hatt en 

innvirkning på det endelige resultatet. Spørsmålet om jeg ville gjort noe annerledes er derfor 

relevant når et tilbakeblikk rettes på prosjektet. Med grunnlag i erfaringene jeg har nå, så ville 

jeg kanskje formulert spørsmålene til mine informanter noe annerledes, men bare fordi at de 

svarte på så mye mer enn det som spørsmålene antydet og gav meg så mye mer informasjon 

enn det jeg hadde forventet. Og med bakgrunn i det, er det så mye mer som jeg ønsker å tilegne 

meg kunnskap om.  

Videre kapitler gir en fremstilling av opplevelsene til mine informanter både fra Norge og 

Kosovo hvor politioppbyggingen står sentralt. Disse opplevelsene inkluderer utfordringer som 

finnes i fredsbevarende politioppdrag, og drøfting over hvorvidt politimodeller har en 

overføringsverdi når de forflyttes mellom jurisdiksjoner.   
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5 Utgangspunktet før oppdraget 
Kapittel 5 gir en gjengivelse av diverse momenter som har vist seg å være sentrale i fasen før 

oppdraget var i gang. Spørsmål jeg skal belyse er om strategiske mål og politisk tydelighet er 

tilstrekkelig avklart. Dette er særlig et sentralt spørsmål siden FN er et «verdenspoliti» der svært 

mange land deltar i polisiære operasjoner. Problematikken rundt mange deltakende nasjoner og 

kulturelle og religiøse forskjeller er en stor utfordring for politioperasjoner i regi av FN. 

Hvordan velges aktuelle kandidater til å delta på FNs politioperasjoner? Hvorfor er kunnskap 

viktig som en del av forberedelsene til aktuelle kandidater? Til slutt vil jeg ta opp hvordan 

politireform hvis hovedoppgave er å reformere politiet, har lidd av antagelser om 

mottakerlandet som en tabula rasa, hvor lokale omstendigheter har blitt ansett som irrelevante.     

 

5.1 De forente nasjoner (FN) som «verdenspoliti» 

FN består av 193 medlemmer og Sikkerhetsrådet består av 15 representanter. I 1999 var disse 

femten representanter fra Argentina, Bahrain, Brasil, Canada, Gabon, Gambia, Malaysia, 

Namibia, Nederland og Slovenia. I tillegg til de fem veto-landene: Kina, Frankrike, Russland, 

Storbritannia og USA. Weiss et. al (2010) setter frem at FN eksisterer i tre ulike former, det 

første FN er de ulike statene som er medlem i FN. Det andre FN utgjøres av Generalsekretæren 

og det internasjonale sivile tjenestepersonell der noen beslutninger gjøres av personer som ikke 

representerer stater. Noen ganger har frivillige organisasjoner og uavhengige eksperter 

mulighet til å utøve innflytelse, dette kaller Weiss et. al (2010) det tredje FN. Weiss et. al (2010) 

argumenterer videre for at uansett hvordan interaksjonene er mellom det første og andre FN er, 

så er det statlige representanter som bestemmer (Weiss et. al 2010: lix). FN kan ses primært 

som et institusjonelt rammeverk der medlemslandene kan kanalisere sin utenrikspolitikk. FN-

pakten er i følge Weiss et. al (2010) det nærmeste vi har til en global grunnlov. FN åpner opp 

for at hvert av medlemslandene kan delta på et av deres oppdrag. I og med at FN åpner for 

denne muligheten kan det stilles opp mot en effektiv politimisjon der policyen er avklart og 

felles for alle som arbeider i misjonene. Når alle skal med, innebærer det at flere «verdener»’ 

møtes og blir stilt overfor hverandre. Disse skal sammen arbeide mot et felles mål. 

Sikkerhetsrådet i FN bestemte at en av hovedoppgavene til den sivile internasjonale 
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tilstedeværelsen skulle være «Maintaining civil law and order, including establishing local 

police forces and meanwhile through the deployment of international police personnel to serve 

in Kosovo» (SC Res 1244 (1999), §11-f). Oppgaven å opprettholde lov og orden hvilte dermed 

på FN, men dog ikke alene da NATO også hadde en sentral funksjon.  

En klar politikk og klare strategiske mål etterspørres av flere informanter. Når så mange ulike 

verdener møtes, møtes også ulike måter å drive polisiær virksomhet på.  Andreas sikter til at 

det finnes standarder, men hvorvidt disse følges i praksis er et ubesvart spørsmål. Under hans 

opphold ble det laget et «monitoreringssystem», hvor FN skulle «monitorere» /overvåke» og 

verifisere Kosovo-politiet, og i forbindelse med dette ble det laget et system som hadde de 

internasjonale standardene som fundament. FN-politiet overvåket hver eneste politistasjon i 

Kosovo og etter hvert som politistasjonene utførte arbeidsoppgaver i henhold til disse 

standardene, ble dette krysset av i en sjekkliste. Andreas peker på at dette ikke kom på plass før 

i 2003, politioppbygningen begynte i 1999. Kroatia og Bosnia trekkes frem som andre 

eksempler på oppdrag hvor disse internasjonale standardene ikke fantes.  Og da åpnes det opp 

for at hvert land følger egen sedvane.  

Andreas: Tyskland har sin måte å drive grensepoliti, amerikanerne har sin måte å 
etterforske, og nordmenn har sine ting og alle prøver å gjøre det på sin måte. Og det 
skaper mye frustrasjon og ‘konfusjon’ hos det lokale politiet. Istedenfor at FN, de har 
jo holdt på med dette siden 1989 i Namibia, hadde utarbeidet for eks. sånn skal vi 
gjennomføre politiopplæring dette er standardene, dette er det lokalpolitiet skal lære. 
Slik skal etterforskning gjøres og rapporten blir skrevet på denne måten. 

Klare standarder er viktige for å unngå at hvert lands politistyrker gjør som de ellers gjør i deres 

hverdagsomgivelser. Å komme til enighet om standarder blant 193 medlemsland er en 

vanskelig oppgave. Vanskelighetene kan bli større med mer inngripende oppdrag, slik som 

Kosovo og Øst-Timor hvor representanter fra FN-politiet også har utøvende politimyndighet. 

Hills (2009) påpeker at et slikt grunnlag ikke danner grunnlag for konsensus. FNs tidligere rolle 

med overvåking, rådgivning og opplæring i mottakerlandet ville derimot vært et bedre grunnlag 

for konsensus, mener Hills (Hills 2009:308).  
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Standardene som Andreas viser til fra 2003 stammer nok fra The Handbook on UN 

Multidimensional Peacekeeping Operations.22 Under delkapittelet om FN-politiet kommer 

forventningene frem:  

As with all UN personnel, civilian police officers must abide by local laws and are expected, at 
all times, to promote internationally accepted principles of ethical, legal and democratic policing 
as well as to ensure compliance with human rights standards. Principles of democratic policing 
demand a high level of representative, responsive and accountable policing for the community. 
Civilian police officers must always uphold human rights and democratic policing principles 
and conduct themselves according to the highest standards of integrity and professionalism (The 
Handbook on UN Multidimensional Peacekeeping Operations 2003: 84).      

Håndboken fortsetter med gjennomgang av prinsipper for demokratisk polisiær virksomhet, 

arbeidsoppgaver og ansvarsområder, samarbeid og viktige partnerskap. Håndboken er på hele 

205 sider og inneholder for det meste ren tekst.   

Per forteller om hvordan FNs rolle skiftet fra å være irrelevant til å bli relevant og til å få tildelt 

en viktig oppgave i Kosovo. Per forteller samtidig var dette vanskelig å gjennomføre. 

Per: Ja, altså det kom jo veldig brått, fordi at dette var i en atmosfære hvor FN var 
definert som ikke relevant lengre, og DPKO i NY etter fiaskoen i Bosnia ikke skulle 
være relevant lengre, her etter skulle det bli NATO som skulle ta seg av den slags. Og 
NATO utgjorde den militære styrken som gikk inn, slik sikkerhetsrådsresolusjonen 
1244 hadde vedtatt. Den gjorde jo at NATO ble sekondert til å ta seg av den militære 
delen av oppdraget, mens FN da skulle ta seg av politi gjenoppbyggingen. Plutselig 
igjen, etter at de var definert som lite egnet helt fram til da. Men så oppdaget plutselig 
NATO at de ikke hadde politikapasitet og mandatet spesifiserte at de i mellomperioden 
skulle være ansvarlig for polititjenesten også, ikke bare militæret. FN hadde trappet ned 
i hovedkvarteret sitt muligheten til å mobilisere en politimisjon. Også vet jeg at det var 
USG for peacekeeping operations, som plutselig så muligheten til at FN kunne bli 
relevant igjen, så han reiste til Brussel sammen med daværende Police adviser som jeg 
tok over for senere, og sa at de fint kunne ta seg av politioppgaven. De reiste til Brussel 
og sa det, altså i NATO-hovedkvarteret, og da ble jo NATO veldig glad, for de hadde 
mer enn nok med militæret. Så da lovet de vel bort over bordet, og ble plutselig relevante 
igjen og fikk en stor oppgave. Som det egentlig ikke var, verken planleggingsmessig 
eller logistisk mulig å innfri. 

FN og deres posisjon i verdenspolitikken er flytende og følger internasjonale strømninger. Som 

studien til Aksu (2003) også bekrefter brukte internasjonale aktører, spesielt mektige stater, i 

                                                
22 Under intervjuet med Andreas fikk jeg ikke eksakte opplysninger om hvor standardene kommer fra, derfor så 
kan ikke en direkte kobling mellom hans uttalelser og håndboken gjøres.  
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1990-årene FN som et instrument, et politisk alternativ i forfølgelsen av egne interesser. Aksu 

fortsetter å hevde at internasjonale aktører bruker FN, og spesielt FNs fredsbevarende arbeid, 

som et instrument for politikk som kunne utnyttes for å oppnå ønskede resultater. Dette fikk 

konsekvenser for FN ved at de nå «Rightly or wrongly, the UN was now viewed as the 

organization best equipped to manage political and societal breakdown in conflict-torn states» 

(Aksu 2003:216). Forventningene til FN steg, samtidig som deres rolle gikk fra å være et 

symbol for kollektiv sikkerhet og mellomstatlig regulering, til å forventes å være en aktiv 

deltaker i arbeidet med styring (governance) på ulike nivåer. Aksu (2003) hevder at FN innen 

midt av 1990-tallet ble sett på som en aktør «not only of global regulation, but of regional 

coordination and even local supervision» (Aksu 2003:215).  

Per: Jeg var der i mellomtiden med en norsk delegasjon, for Norge fikk jo plutselig 
kastet over seg at de også skulle stille med bevæpnede politi. Altså politi med utøvende 
myndighet, det hadde de ikke tatt standpunkt til, og trengte en liten tenkepause. Så var 
jeg i Kosovo på vegne av Justisdep. og var der med statssekretær, og jobbet litt med de 
spørsmålene på vegne av Norge. Paradigmeskiftet lå i at vi skulle ha utøvende 
politimyndighet, både ansvar for polititjenesten og da må du hele spekteret som et 
politikorps disponerer. Du kan ikke ha bare en pistol, men du må ha hele spekteret. Du 
må ha fingeravtrykkregisteret, du må ha skarpskyttere, du må ha «riot-police», du må 
ha alle kapasiteter. Det var det ingen eller veldig få som hadde tenkt over i forbindelse 
med at de vedtok resolusjonen. 

I likhet med FN skiftet også Norge posisjon, fra et ønske om ikke å delta, til å stille med 

bevæpnet politi. Per gjør også en behovsanalyse her hvor han setter fokus på at «hele spekteret 

som et politikorps disponerer» må være tilstede for at et oppbygningsarbeid av en institusjon 

må kunne gjennomføres. Å ikke ta hensyn til dette vil kunne gi oppdraget store mangler.  

Kleiven (2012) noterer en manglende helhetlig strategi fra Utenriksdepartementet og 

manglende handlingsplan fra Politidirektoratet om polititjenestefolk som utfører 

utenlandstjeneste som et av sine største funn (Kleiven 2012: 155). Hun baserer dette på at ingen 

av hennes informanter har fått tilgang til strategier eller handlingsplaner, dette ekskluderer 

oppdraget i Serbia23. Hennes informanter forteller videre at de følte det som om oppdraget ble 

«invented as they went along» (Kleiven 2012:108). Hun ser manglende langsiktig strategi og 

                                                
23 Kleiven (2012) har 3 casestudier, et av disse inkluderer en bilateral politioperasjon mellom Norge og Serbia.  
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klare mål som en av problemstillingene innenfor internasjonale politireformoppdrag, noe som 

kanskje kan kobles til dets politiske art (Kleiven 2012:51). 

 

5.2 Planer og mål: eller rettere sagt mangel på 
sådanne  

En klar politikk og klare strategier samt klare planer og mål tilhører en «pakke» som bør være 

så komplett som mulig for alle deltakende nasjoner. Per var en av mine informanter som hadde 

helt andre fremtidsplaner våren 1999, likevel så var han i Kosovo allerede på sommeren. 

Hvordan påvirket denne endringen Per?  

Per: Det er jo helt, det er helt umulig, det blir en kjempe lang periode med et 
sikkerhetsvakuum. Mitt oppdrag var starten av misjonen, og jeg som sagt så fram til å 
begynne som Police Advisor i NY 1.november 1999, pluss at jeg hadde planlagt privat 
helt annerledes fram til da. Så jeg begynte å jobbe med en gang, for å finne en som 
kunne gjøre denne jobben istedenfor meg. 

For Per var det viktig å begynne arbeidet umiddelbart. Men arbeidet krevde en del planlegging 

på forhånd, noe Per bemerker ikke så ut til at hadde vært gjort. Han forteller videre: 

Per: Det var jo lovløse tilstander i mange dager, og så hadde FN, eller de som hadde 
reist rundt på forhånd og solgt FN inn, hadde gjort opp regning uten vert ikke sant. Det 
fantes ingen FN-politifolk som kunne bare fly inn. Så det vi begynte å jobbe med en 
gang sammen med hovedkvarteret i FN, var å få overført hvert fall et forparti fra Bosnia, 
fra den FN-misjonen som var der. Der var det tross alt mange hundre FN-politifolk, vi 
kunne i hvert fall begynne der. I tillegg til at vi skulle ha en misjon, en FN-misjon i 
Kosovo, så var det første gang vi også skulle ha utøvende politimyndighet, og det hadde 
vi i FN bestemt at vi aldri skulle ta på oss for det kan vi ikke gjøre. Hvilke lover skal vi 
håndheve? hvilke straffeprosesser skal vi bruke? Det var slått fast at det kommer vi(FN) 
aldri til å støte på, og så plutselig så bare en telefon på fredag, nå skal du lede en stor 
FN-operasjon, også skal du, forresten ha utøvende politimyndighet og ansvar. Ja, men 
det var ikke det vi var enige om, vi var enige om at det kan vi aldri ta på oss. Ja, men nå 
har vi tatt det på oss. God tur. 

Spørsmålene som Per retter er her vesentlige. Selv med en resolusjon fra Sikkerhetsrådet, og 

en håndbok på akseptabel væremåte og retningslinjer, var det mange spørsmål som forble 

ubesvart. Hvilke lover skulle håndheves? Hvilke straffeprosesser skulle brukes? Det behøves 
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mer enn en ‘god tur’ for å planlegge, gjennomføre og koordinere et slikt oppdrag. Etter hvert 

som oppdraget begynte å ta form, ble de internasjonale aktørene enige om lover og 

rettsprosesser, men hvordan politioppbygningen skulle foregå bestemte hovedsakelig FN og 

OSSE, da de to stod for den praktiske og teoretiske opplæringen for det som etter hvert skulle 

bli det lokale politikorpset. Oppdraget i Kosovo var unikt på bakgrunn av at det involverte ikke-

FN organisasjoner under et samlet FN-ledet oppdrag. Organiseringen var slik: Sivil 

administrasjon (FN-ledet), humanitær (UNHCR-ledet), rekonstruksjon (EU-ledet) og 

demokratisk institusjonsbygging (OSSE-ledet). Dermed krevdes godt samarbeid og 

koordinering samt gode felles strategier og retningslinjer for at en slik organisering i det hele 

tatt skulle kunne fungere. I kapittel 6 som kommer til å gjennomgå utfordringene underveis i 

oppdraget blir dette tydeliggjort, og videre problematisert.  

Tilgjengelig informasjon på forhånd er viktig for at deltakerne skal ha en oversikt. Når mye 

forblir usikkert, befinner man seg på et oppdrag hvor neste steg blir oppfunnet ved første steg, 

og dette fortsetter uten langsiktige fremtidsplaner. Sammen med spenning nevner Odd også 

usikkerheten av å ikke vite hvor en skulle gjøre tjeneste.  

Odd: Det er alltid litt spennende å komme til et nytt land og et nytt område, jeg hadde 
jo aldri vært der tidligere. Og samtidig var det spennende fordi på den tiden hadde det 
vært nokså uroligheter, det hadde vært drap og konfrontasjoner i Mitrovica, på brua. 
Over elven Ibar, som krysser som på en måte er grensen mellom den serbiske delen og 
den albanske. Veldig mye uroligheter der, og det var en av de tingene som vi var opptatt 
av for vi visste jo ikke hvor vi skulle gjøre tjeneste. 

Andreas som har vært på flere oppdrag i regi av FN, bemerker at en av de viktigste og største 

tingene er å få det han kaller en pakke. Slik at når du reiser inn i et land og skal bygge opp et 

politi, finnes denne pakken. Innholdet skal være en modell som FN, OSSE og EU godkjenner 

og velger å bruke. På denne måten elimineres alle disse ulike «verdener» og det tas i bruk én 

«verden» eller én «modell».     

Andreas: Alle disse landene, vi var jo opp i 65 nasjoner, og du skal ha 65 forskjellige 
måter å løse ting på. Der må FN, OSSE, EU si at dette er vår modell, ferdig med det, 
din kan være bra, men dette er vår modell. For da sparer du vanvittig med ressurser og 
så tror jeg at du slepper den frustrasjonen og forvirringen som oppstår blant lokal 
politiet. 
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Frustrasjonen og forvirringen blir behandlet i neste kapittel sammen med utfordringene som 

oppstår når personer fra ulike nasjoner settes til å samarbeide.  

 

5.3 Seleksjon og forberedelser 

Alle informantene i Norge forteller om hvordan prosessen er før et eventuelt utenlandsopphold. 

Det fortelles om valgmuligheter, beordring, kursene og veien før en faktisk får reise til den 

utvalgte destinasjonen. Det ser ut til å være slik at forberedelsen var til stor hjelp for å ha en 

dypere forståelse av konflikten, befolkningen og kulturen. Det virker som om de norske 

politifolkene var godt forberedt, noe som de ikke mente var tilfelle for politifolk fra andre land, 

som kan sies å ha vært mindre forberedt. Både forberedelsen og utvelgelsen kan rammes inn av 

det jeg vil kalle det kunnskapsstyrte internasjonale politisamarbeidet. Finstad (2000) definerer 

kunnskapsbasert politiarbeid som at politiet skal gå «vitenskapelig til verks ved å systematisere sine 

egne erfaringer, og ved å forholde seg aktivt til, og anvende, andre typer kunnskap enn sin egen», 

(Finstad 2000:22).  I dokumentet Politiet mot 2020 beskrives kunnskapsbasert politiarbeid som 

arbeidsfilosofi som;   

Kunnskap om bakenforliggende årsaker til kriminalitet, lokale forhold, regionale og nasjonale 
sammenhenger, samt hvilke mekanismer som fører mennesker inn i kriminalitet. (…) Gjennom 
metodisk innhenting, systematisering og analyse av informasjon skal det utarbeides vurderinger 
som grunnlag for strategier og tiltak, både på kort og lang sikt. (Politiet mot 2020: 22) 

Politiet opererer med en bred definisjon som dekker alle deres gjøremål. Forberedelsene var 

ikke nødvendige for alle, Andreas hadde ti års erfaring med arbeid på Balkan. Denne erfaringen 

kunne han ta i bruk i Kosovo, og hadde dermed en forståelse og en annen relasjon enn mange 

andre som kanskje til og med ikke kjente til konflikten utenom medieoppslag. Med 

kunnskapsstyrt internasjonalt politiarbeid siktes det her til at den enkelte polititjenestemann 

kombinerer analytisk og vitenskapelig grunnet kunnskap, og ikke baserer vurderinger kun på 

kunnskap tilegnet fra tidligere erfaringer (Gundhus 2009). Dette er av særdeles viktighet når 

det arbeides i internasjonal sammenheng. Dettes ses spesielt på bakgrunn av at den 

erfaringsbaserte delen er manglende, og det derfor må suppleres med vitenskapelig kunnskap. 

Ved å kombinere erfaringsbasert og kunnskapsbasert kunnskap økes kunnskapsnivået hos den 

enkelte polititjenestemann. Økningen av kunnskap er sentralt i kunnskapsstyrt politiarbeid 

(Gundhus 2009:17).     
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Det eksisterer en spenning og en usikkerhet når du som politi forlater ditt trygge hjem og reiser 

til et sted som har vært preget av konflikter. En reise til et sted hvor en sannsynligvis aldri har 

vært før, et folkeslag en aldri har hatt kontakt med, et språk som er helt annerledes og til et sted 

som har helt andre levekårsforhold.  

Katrine forteller om de ulike kursene og programmene. 

Katrine: Så når jeg da gikk på kurs, som var på Kongsvinger, vi har et forkurs d, et FN-
kurs, så blir man jo på en måte oppdatert og opplært til å være generell politi. Om du 
drar til Israel, Kosovo, Øst-Timor eller hva det skulle være. Man får en generell 
opplæring på dette kurset, også når det da ble klart at jeg fikk lov å dra til Kosovo så var 
det et spesifikt kurs på Gardermoen. Da hadde vi et rettet opplæringsprogram mot 
Kosovo, som gikk på masse forskjellig, hvordan konflikten startet, om de forskjellige 
sammensetninger med serbiske enklaver i Kosovo og hvordan ting fungerte i samfunnet 
og litt sånn skikk og bruk hvordan man skulle te seg, hva som var forventet av deg. Og 
det jeg husker var jo at vi fikk videofilmer av opptøyer der, og vi fikk informasjon om 
norske soldater som hadde vært i et opprør der i Mitrovica. Vi fikk et innblikk i hvordan 
ting fungerte. Jeg sitter vel igjen med at jeg følte at vi var godt skodd. Det var et skyte-
program som vi måte gjennom, og vi var jo bevæpnet politi, en av de få misjonene som 
var bevæpnet, så vi hadde et voldsomt oppgraderingsprogram altså før vi dro til Kosovo.  

Odd hadde i likhet med Andreas også erfaring fra tidligere arbeid på Balkan.  

Odd: Så vesentlig var det jo på grunn av det året som jeg var der og jobbet tidligere i 
96-97, så gjennom media, og så hadde vi også et sånt FN-kurs hvor vi fikk oppdatert 
informasjon om situasjonen og vår oppgave. 

Per var i området nær Kosovo i mai 1999 på et oppdrag fra OSSE. Oppgaven gikk ut på å 

undersøke muligheten for å starte opplæringen av et nytt Kosovo-politi mens potensielle 

kosovo-politifolk fortsatt var i flyktningeleirer. I mellomtiden ble det enighet mellom NATO 

og Serbia, og Per og resten av gruppen fikk aldri fullført oppgaven. Per ble deretter engasjert 

av Generalsekretæren for å starte opp eller være det første temaet som gjennom FN skulle til 

Kosovo. Per var blant de første som dro inn i Kosovo sammen med NATO, og daværende 

SRSG Sergio De Mello. Per hadde planer om å starte å jobbe i New York, disse planene ble 

forandret når generalsekretæren henvendte seg til den norske ambassadøren i USA og spurte 

spesifikt etter Per. Per fortalte ambassadøren at dette ikke helt var i samsvar med hans planer, 

og fikk til svar at det var veldig viktig å ikke si nei når Generalsekretæren ringer.  

Per: og da var det bare å pakke snippesken og hive seg på flyet fra (sted) til Oslo, og så 
på søndag kveld fant jeg på nett sikkerhetsrådsresolusjonen, som var vedtatt dagen før, 
og da fikk jeg beskjed om å bare ta et fly og reise og melde meg i Skopje, og at jeg 
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sikkert ville finne noe flere FN-folk der, som jeg skulle reise inn til Prishtina sammen 
med. 

Det vekker interesse at Per ble fortalt av ambassadøren over viktigheten av å ikke si nei til 

generalsekretæren. Norges utenrikspolitiske posisjon vil kun være styrket dersom personer 

innenfor deres politikorps blir anerkjent for arbeidet de utfører. Kvaliteten i norsk kompetanse 

og kunnskap blir på denne måten eksponert til en større del av verden.  

5.3.1 Seleksjon og forberedelse: Kosovo-politiet  

Seleksjon og forberedelser til mine informanter fra Kosovo-politiet foregikk noe annerledes. 

Alle mine informanter fullførte politiopplæringen ved Politiskolen i Vushtri, i og med at de 

fullførte opplæringen på ulike perioder varierte deres «Basic» program fra 9 uker og til 19 uker. 

Deretter ble dette supplert med felttrening. Temaet rekruttering av kandidater ble behandlet i 

kapittel 2.5 Hvordan «bygge» en demokratisk politistyrke. Opplevelsen til den enkelte på 

Politiskolen virker å ha vært positiv etter det de forteller.  

Flamur: Det var en ny opplevelse, sett i kontekst at opplæringen ble ledet av personer 
fra andre land, de internasjonale.  

Ardita: Alle instruktørene var utenlandske. Alt foregikk helt fint, uten at jeg kan nevne 
noe negativt. De ga sitt maksimum, du kunne merke deres profesjonalitet. Alt var i 
orden. Men de nye innenfor lokalpolitiet ble rekruttert uten å være kvalifisert, de ble 
kun rekruttert for å fylle opp plassene.   

Ardita: De fleste medlemmene litt hadde kunnskap om Kosovo, men denne var 
varierende. Jeg følte selv at de fleste medlemmene fra land innenfor Europa hadde 
kunnskap om Kosovo, men jeg ønsker å påpeke at det kunne merkes en klar pro-serbisk 
innstilling/holdning, som for eksempel fra noen av de fra Hellas, Spania og Russland. 
Deres sympati kunne vi merke. 

 

Mine informanter gir generelt svært «høflige/offisielle» svar på spørsmål om hvordan de 

oppfattet den internasjonale politimisjonen. Selv om de vet intervjuene skal anonymiseres er 

informantene nølende med å rette det kritiske blikket på deres opplevelse ved Politiskolen. 

Ardita kommer her med en kritikk som går ut på dårlig kvalifiserte rekrutter. Stodiek (2004) 

bekrefter at dårlig kvalifisert personell ble akseptert. Dette kan bære preg av tiden da Ardita 

fullførte politiopplæringen i september 1999, da kan det virke som om antall rekrutter var 

viktigere enn kvaliteten. Dermed starter et nytt politikorps med dårlig kvalifiserte politifolk fra 
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dag én. I mellomtiden har mye endret seg. Mine informanter fra politiskolen i Vushtri kunne 

fortelle at det i dag jobbes aktivt i samarbeid med Finland og Estland for å kunne tilby 3-årig 

politiutdanning for nye generasjoner av polititjenestefolk. Politiyrket skal bevege seg fra 

praksisopplæring til høgskoleutdanning slik det er i de fleste vestlige land.   

Kleiven (2012) påpeker at forberedelsen og seleksjon for oppdragene i Liberia og Afghanistan 

inkluderte søking til Politidirektoratet, intervjuer og et generelt UNPOC (United Nations Police 

Officiers Course) kurs. Flertallet av hennes informanter gir uttrykk for at kurset var bra, med 

relevante temaer og god veksling mellom teori og praksis. Samtidig etterlyste flere av 

informantene høyere krav til deltakere. Når det gjelder oppdragsspesifikke kurs, er Kleiven sine 

informanter mer misfornøyde. Kursene kritiseres for å være for korte, ikke helhetlig, det søkes 

bedre informasjon om mandaters praktiske betydning, og en bedre forståelse av 

reformprosesser. Spesielt for oppdraget i Afghanistan følte mange av informantene at 

instruktørene vær for positive i deres beskrivelse av internasjonale politioperasjoner. 

Informantene etterspør et mer realitetsnært bilde av politioppdrag, og det spesielt i områder som 

preges av uroligheter (Kleiven 2012: 157-158).  

Ved å tilføye både generelle og oppdragsspesifikke kurs, tas det tak i noe av mangelen som 

finnes i kun erfaringsbasert kunnskap. Informantene til Kleiven (2012) etterspør mer kunnskap 

om reformprosesser og praktisk forankring av mandater og retningslinjer, informantene 

etterspør mer kunnskapssyrt politiarbeid. Mine norske informanter legger stor vekt på å 

meddele forberedelsesprosessen i Norge, og bedømmer denne som meget informasjonsrik. 

Mine informanter fra Kosovo-politiet utrykker delte oppfatninger på spørsmål om 

forberedelsene til medlemmer innenfor FN-politiet. Noen er godt forberedt, andre mangler ikke 

bare kunnskap om hvor de er, men også kunnskap som i utgangspunktet ville gjort det vanskelig 

for dem å delta på utenlandsopphold i regi av FN. Når det etterspørres mer kunnskap, gjelder 

dette både erfaringer som politiansatte har i sine hjemland og kunnskap om hva fredsbevarende 

politioppdrag og politireform innebærer. Videre kan det trekkes linjer som tyder på at vi lever 

i et samfunn som hele tiden er under endringer og det derfor blir nødvendig med akkumulasjon 

av kunnskap. Vi har stadig behov for mer kunnskap fordi vi beveger oss utenfor begrensningene 

som settes av våre erfaringer. 
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5.4 Motivasjon 

I Kleiven (2012:156) sin avhandling er motivasjon til å delta på utenlandsopphold et av 

temaene. I min avhandling har motivasjon ikke fått noe spesiell oppmerksomhet, utover det 

som informantene selv har trukket fram. Mine informanter fortalte alle om den store gevinsten 

de hadde fått av utenlandsoppholdet, ingen av mine informanter nevnte penger eller andre 

faktorer som motivasjon. Per uttrykte at det viktigste var å få stoppet bombingen og flukten av 

mennesker. 

Per: Det viktigste var å få stoppet bombingen, da går vi med på hva som helst, bare 
stoppe bombingen, for den varte og rakk, for NATO skulle bare bombe i 2-3 dager og 
så skulle Milosevic, gi seg, men det varte jo i uke etter uke. Det ble et kjempe press. 

Motivasjonen for å starte å jobbe i Kosovo-politiet kan sies å ha vært størst for Ardita som 

hadde optimistiske perspektiver på hvordan politiet nå kunne være i et selvstendig Kosovo. Hun 

sier under intervjuet: 

Ardita: Jeg sa til flere internasjonale at det nå i Kosovo ikke behøvdes et politi, og hvert 
fall ikke våpen. Nå som vi var frie skulle det ikke være noe mer kriminalitet, ikke noe 
drap eller lignende. For det trodde jeg på den tiden, nå kan jeg se tilbake på det og 
innrømme at jeg tok feil.  

For andre kan motivasjonen for å bli politi være så enkelt som å skaffe seg en arbeidsplass. At 

opplæringstiden var kort og ingen forkunnskaper nødvendig, gjorde at politiet var en mulig 

arbeidsplass for mange. Men som også Ardita påpeker senere i intervjuet, motivasjonen for å 

være en del av politikorpset innebærer ikke nødvendigvis at de har de ønskede kvaliteter som 

polititjenestemenn. Utvelgelse basert på kompetanse tilfører imidlertid politikorpset egnede og 

kvalifiserte tjenestemenn -og kvinner.    

Kleiven (2012) behandler motivasjon innenfor likheter mellom hennes case-studier, og selv om 

penger kan trekkes opp som en faktor for utenlandsoppholdet, kommer hun frem til at det 

primært handlet om to motivasjoner: å gjøre en forskjell og å oppleve nye ting. Odd forteller at 

utenlandsoppholdet har gitt en veldig stor personlig vekst og utvikling for ham. Denne 

gevinsten håper han at: «alle som har lyst og har mulighet faktisk tar. Tar den muligheten til å 

bruke et år av livet sitt på det, veldig lærerikt på det kanskje mer personlige plan». Gjennom 

fredsbevarende politioppdrag vil en både oppleve noe nytt og samtidig føle det å gjøre en 

forskjell.   
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5.5 Politireform  

Å reformere politiet er ikke bare viktig i internasjonalt bistandsarbeid, det er også viktig for 

nasjonsbygging. I følge Hansen (2002) innebærer det å reformere en politistyrke også å forme 

lokale forventninger om hva man kan forvente fra det reformerte politiet (Hansen 2002:87). 

Hansen (2002) beskriver oppgaven for oppdraget å være det å forvandle et politi som preges av 

noen eller alle følgende kjennetegn: under militær eller politisk kontroll, ineffektivt, korrupt, 

manglende respekt for menneskerettigheter og etnisk delt. Den «ideelle» følge av omdanningen, 

som Call og Barnett i Hansen (2002) foreslår, er «sivile, apolitiske politistyrker som er 

sammensatt av ulike politiske kontingenter og etniske grupper, og som vil beskytte borgerne, 

opprettholde rettssikkerhet og bidra til å opprettholde orden med et minimum av makt» (Hansen 

2002:94, egen oversettelse).  

Demokratisk polisiær virksomhet har to viktige funksjoner: reaksjonsevne og ansvarlighet. Som 

David Bayley i Hansen skriver «A police force is democratic when it responds to the needs of 

individuals and private groups as well as the needs of the government … and [is] accountable 

to multiple external audiences» (Hansen 2002:94).  

Et sivilt politioppdrag er en utfordring fordi det er et verktøy både for umiddelbar 

krisehåndtering og bistand og demokratisering. Hansen (2002) sier videre: 

As reform projects steadily grow in size and scope, a more poignant question is how to prioritize 
different aspects on the reform agenda. The key is to reach for an outcome that lies between the 
likely and the desirable. After all, the attention span of the international community and the 
funds that it provides are limited. And in the end, there is a need to create something that is 
tolerable to the locals, sustainable by the locals, and is based on an enduring respect for human 
rights (Hansen 2002:108).  

Sluttproduktet for ethvert reformprogram bør være noe som er akseptabelt og brukbart for 

lokalbefolkningen.  

5.5.1 Antagelser om polisiær virksomhet og politireform 

For å reformere statsforankret polisiær virksomhet må man først forstå politiet som 

arbeidstakere og ledere som gjør en jobb som er definert for dem av det politiske systemet, og 

i mindre grad av det samfunnet der de arbeider. For det andre er politiet en aktør og virksomhet 

med sine egne interesser, verdier, mål og ønsker. Politiet har en betydelig mulighet til å utøve 



[69] 
 

skjønn og handle selvstendig, en autonomi støttet og begrunnet med ord som profesjonalitet og 

kompetanse siden mye i politiets virksomhet i sin natur er skjønnsmessig. For det tredje er 

politiet en politisk institusjon, symbolsk og i praksis. I demokratier bør politiet ikke være partisk 

i sitt arbeid, men politiet kan ikke være a-politisk. Et siste poeng er at polisiær virksomhet skjer 

i spesifikke kontekster og vil bli formet av, og vil til en viss grad forme, disse kontekster. 

Historisk opprinnelse og dagens økonomiske, politiske, kulturelle og ideologiske nasjonale og 

internasjonale sammenhenger vil ha en betydelig innflytelse i reformarbeidet, både i hva som 

er mulig og kan opprettholdes over tid og hva som vil hindre reformer (Marenin 2007:185-186). 

Selv om reformprogrammer har som hensikt å forbedre, glemmer de ofte i følge Goldsmith og 

Sheptycki (2007) noe svært vesentlig. Når det gjelder oppfatninger av rettferdighet og sosial 

orden, er ingen menneskelige felleskap en tabula rasa. Mer enn bare av og til vil 

transnasjonale politireformatorer og rettssikkerhetsreformatorer gjøre seg skyldige i å glemme 

eller overse dette punktet (Goldsmith & Sheptycki 2007:392). Reformprogrammer må i 

henhold til dette perspektivet ta i betraktning historiske, kulturelle, politiske og økonomiske 

ulikheter, noe som også Marenin (2007) i avsnittet over antyder. Ellison (2007) påpeker at 

slike programmer er implementert på en forutsetning, at det som fungerer i Vesten – eller mer 

nøyaktig hva som er tenkt å fungere, siden også her kan bevisene være litt ‘sketchy’ - kan rett 

og slett bli overført til en annen jurisdiksjon. Dette uten hensyn til historie, politikk, kultur, 

økonomiske forskjeller, det historiske forholdet av politiet til offentlige, spørsmål om politiets 

legitimitet, statlig undertrykkelse, hensiktsmessighet og bærekraft (Ellison 2007:212). Uansett 

politireformens gode intensjoner, kan deres ofte ødeleggende innvirkning på mottakerlandets 

lokalsamfunn ikke minskes, dette ser Ellison (2007) i sammenheng med maktforholdet 

mellom giver-mottaker og mener forholdet fortsatt er styrt av maktrelasjoner og dominans 

(Ellison 2007:213). 

5.5.2 Reform er en prosess, ikke et utfall 

Demokratisk polisiær virksomhet krever hyppige, kritiske og uformelle selvrefleksjoner, samt 

analyse og evaluering av vedtatte rutiner, og evnen til å tilpasse seg skiftende omstendigheter 

Marenin (2007:191). Det er nærliggende å tro at politireform må ses på som en kontinuerlig 

prosess selv etter at reformprogrammet formelt sett er avsluttet. Politiet gjennomgår 

kontinuerlig reform. Når reform forstås som en prosess skapes rom for endringer og muligheten 

for å lære av erfaringer. Det skapes samtidig rom for en forståelse hvor politireform fremstår 
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som en krevende prosess, noe som også reflekteres på tidsberegningen. Spesielt i post-

konfliktområder der politiet har vært en del av autoritære regimer, lider politiet av manglende 

tillit fra lokalbefolkningen. Mens utilstrekkelige ressurser og dårlig administrert 

implementering vanligvis blir pekt på som grunner for reformsvikt, kan en annen forklaring 

ligge i at selve modellen for politiarbeid er feil. Lokalorientert polisiær virksomhet (Community 

Oriented Policing) kan rett og slett være feil modell for de spesielle problemer som møter 

polisiær virksomhet i post-konfliktområder (Murphy 2007:249). Kontinuerlig evaluering av 

politireformen, og tilpasning til lokale forutsetning kan derfor styrke mulighetene for vellykket 

reform.    

Overføringer av politimodeller og idealtyper for politiarbeid vil variere fra sted til sted, også 

innenfor samme land. Clegg et al (2000) i Marenin (2007) ser dette i forhold til 

samfunnsorientert politiarbeid, og sier videre:   

Community policing is a concept. It is not a particular model which can be transferred 
mechanically from one context to another. It is a series of principles which underpin policing 
and the application of those principles will differ from place to place, even within one country, 
to take account for different cultures, religions, social mores, traditional and informal structures 
(Clegg et al. i Marenin 2007:191).   

Også Call (2003) argumenterer for at bistand og råd må være «so that it not only draws in 

relevant models, but also adapts itself to the local realities and builds upon positive policing 

and justice traditions» (Call i Marenin 2007:191). Betydningen av lokale tilpasninger, og 

helhetlig reform innenfor rettsvesenet er vesentlige for politireform.     

 

5.6 Konklusjon 

Før et politioppdrag skal påbegynnes kreves nøye planlegging, felles strategier og en klar 

politikk. Dette er noe som etterspørres av mine informanter. Deres opplevelse av venteperioden 

før et oppdrag med ulike kurs preges av kunnskapssamling, og det å danne et oversiktsbilde av 

situasjonen ses på som viktig. Noen av mine informanter kunne også trekke fram tidligere 

erfaringer og dermed kombinere dette i forberedelsen før utenlandsoppholdet. 

Reformprogrammer og deres tilbøyelighet til å glemme den historiske, kulturelle og politiske 

innflytelsen på lokalsamfunnet gjør mulighetene for vellykket betydelig mindre. Når FN ses på 
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som et verdenspoliti der hovedtanken er at alle skal med, byr dette på mange utfordringer både 

underveis, men også i fasen før et oppdrag. Dette kapittelet har tatt for seg de utfordringer som 

mitt datamateriale har gitt meg innsikt i når det gjelder fasen før et oppdrag skal iverksettes. 

Datamaterialet trekker på erfaringer og opplevelser av mine informanter. Når ulike verdener 

møtes i praksis til oppdrag som skal gjennomføres sammen, kan det oppstå mange spenninger. 

Frustrasjon, forvirring og spenning som oppstår under oppdrag presenteres i neste kapittel.  
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6 Utfordringene underveis 
Kapittel 5 har behandlet utfordringene før et oppdrag. Dette kapittelet skal ta for seg 

utfordringene som oppstår ved politioppdrag underveis. Inntil 1990-tallet var FN-politiets rolle 

å administrere det som ble ansett som forutsetningen for orden, arbeidsoppgavene var begrenset 

til overvåkning, rådgiving og opplæring av mottakerlandets politimedlemmer på tekniske 

forhold. Når FN-politiet i Kosovo i tillegg fikk utøvende myndighet til å håndheve loven, 

oppstod det nye utfordringer. Disse utfordringene kan være mangfoldet i oppdraget, som igjen 

påvirker ulike handlingsmåter og manglende kunnskaper for noen av deltakerne. Mangelen på 

en behovsanalyse forårsaket lite brukervennlige donasjoner for Kosovo-politiet. Jeg tar også 

opp samarbeidet mellom ulike internasjonale organisasjoner, koordineringen mellom dem, 

forholdet mellom det militære og politiet samt trekker inn samarbeid som et tema for Kosovo-

politiet. Avslutningsvis tar jeg opp vilkår for Kosovo-politiet, og problematiserer betydningen 

av tillit i forholdet mellom Kosovo-politiet og publikum. Med bakgrunn i Kosovo sin historie 

ser jeg tillit som et betydningsfullt suksesskriterium for politiet.    

 

6.1 Når ulike verdener møtes 

FN-politiet fremhever den oppfatningen av at de gir et offentlig gode på vegne av det 

internasjonale samfunnet. Dets strategiske oppdrag er å utvikle det institusjonelle politiets 

kapasitet i post-konflikt miljøer, og dets rolle er å støtte reformen, restruktureringen og 

ombygningen av det lokale politiet (Hills 2009: 308). Hills påpeker videre at det ikke finnes 

noe transnasjonal konsensus om hva som er nødvendig for effektivt politiarbeid. Det eksisterer 

heller ingen konsensus på nivå av makt som kreves for å oppnå effektivt politiarbeid og hvert 

land forutsetter at deres egne praksiser er hensiktsmessige. I følge Hills er det to punkter som 

er avgjørende for maktbruk, det ene er at kulturelle forskjeller har en innflytelse på bruk av 

makt i hverdagslig politivirksomhet og det andre er at konteksten og sammenhengen er av 

avgjørende betydning (Hills 2009: 307). 

Hills ser FN-politiets bidrag som ujevn og midlertidig, og hvor de fleste av dets medlemmer er 

uvant med en liberal politistil. Jordan, Bangladesh og Pakistan var blant de store bidragsytende 

land i 2007, deres innenrikspolitistil er i følge Hills kjent for å rutinemessig benytte høye nivåer 
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av makt, mens land som Canada, Tyskland og Norge tilhører minoriteten, selv om disse landene 

har politistiler hvor minimal bruk av makt foretrekkes. I følge Hills varierer kulturelle 

vurderinger angående anvendelsen av makt enormt og utsagnet av daværende rådgiver for 

UNPOL om at «all FN-politifolk, uansett hvor de kommer fra (spiller) en viktig rolle i å hjelpe 

FN til å bygge opp det institusjonelle politiets kapasitet» er direkte villedende (Hills 2009: 308). 

Dette på bakgrunn av at politiarbeid for den enkelte alltid forstås ut ifra et nasjonalt perspektiv 

og politifolk oppfatter praksiser og normer fra deres bakgrunn som hensiktsmessige (Hills 

2009: 314). Dersom politiet fra Bangladesh oppfatter en situasjon som meget alvorlig, vil de 

reagere annerledes enn dersom det hadde vært politiet fra Norge. Reaksjonene fra de to kan 

være så forskjellig, og samtidig riktige ut ifra den enkeltes forståelse på hva som er riktig 

politiarbeid. Det blir derfor vanskelig å bli enige om et sett med standarder som skal gjelde for 

alle som deltar i transnasjonal politivirksomhet, men selv om en blir enige om hva disse 

standarder skal være, gir dette ingen garanti for at hver enkelt nasjon vil gjøre seg kjent med og 

internalisere disse standarder.  

Mer generelt undergraves FN-politiets arbeid for transnasjonale standarder av oppførselen til 

mange av sine medlemmer. Noe av utfordringene er kriminell uredelighet, noen nasjonale 

kontingenter er også beryktet for korrupsjon og seksuell predasjon, men de fleste oppdrag som 

FN-politiet utfører preges også av lite kunnskap om de demokratiske normer og prosedyrer som 

legges til grunn. Dårlig kvalitet på søkerne, høyt frafall og høye rotasjonsrater medfører flere 

utfordringer. Det uunngåelig er at noen FN-politimedlemmer har mindre yrkeserfaring og 

kompetanse enn det politiet de råder og veileder.  

Med bakgrunn i forrige kapittel gis det videre en samling av utfordringer som mine informanter 

har delt med meg og som er kategorisert under rubrikken kulturelle og religiøse forskjeller, og 

som i praksis viser hva som skjer når ulike verdener møtes.  

6.1.1 Mangfoldet i oppdraget 

Odd: Å ja, vi tre nordmenn var bare en liten del av en stor stasjon i regionen Nord. Der 
var det 30 nasjonaliteter, det var fra Island, Ukraina, USA, Sør-Amerika, over det 
ganske land, Egypt og India ikke minst, Pakistan så det var et mangfold, og mange 
afrikanere. 
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Per: Og så jobber du med noen fra Bangladesh og noen fra Nigeria og noen fra Texas 
og alle fire har forskjellige oppfatning av hva en bør gjøre med ham vi har arrestert, for 
de forholder seg fra sin erfaringsbakgrunn, fra sitt land. 

Selv om det var mange fra ulike nasjoner innenfor UNMIK, var noen avdelinger ganske så 

«vestlige». Katrine sin avdeling hadde ingen medlemmer fra afrikanske eller asiatiske land.  

Katrine: Nok ingen av dem, tror ikke de var kvalifisert rett og slett.  

Med mange ulike deltakende nasjoner kan det by på både positive og negative erfaringer. 

Andreas forteller at en utfordring var varierende oppgaver og opplæring som 

polititjenestefolkene hadde. Han mener videre at dersom en FN-misjon skal finne sted i Europa, 

bør det satses på en fordeling av 80 % politifolk fra Europa og 20 % fra den tredje verden, og 

omvendt dersom det kjøres et oppdrag i Afrika.  

Andreas: Men FN hadde veldig store kontingenter med politifolk fra land som ikke har 
en democratic policing, Bangladesh, India, Zimbabwe, Kenya mange av disse landene 
som ikke har en politimodell som vi ønsker at de(Kosovo) skal ha her i Europa. 

Begrunnelsen for dette var at politimodellen som disse ladene bruker ikke egner seg til bruk i 

Europa. Det eksisterer en idé på hva den brukbare modellen er. Og en idé om hva den i hvert 

fall ikke er. På bakgrunn av at FN er en organisasjon hvor alle skal med, oppstår det også et 

mangfold av ulike «verdener» som ikke helt passer sammen. Selv med kunnskap om at noen 

stater har ikke-ønskede egenskaper, begrenses ikke mulighetene for utenlandsopphold i regi av 

FN.   

Filosofi og praksis i FN har vært å gi store muligheter for medlemslandene til å delta i 

fredsbevarende operasjoner. For oppdrag som involverer sivile politi, betyr dette at de fleste 

oppdrag har et lite antall polititjenestemenn fra et stort antall land. Denne praksisen kan føre til 

betydelige driftsproblemer, det at politibetjentene har et bredt spekter av evner og kommer fra 

forskjellige kulturelle, religiøse og faglige bakgrunn. Styringsproblematikken som er involvert 

her er spørsmålet om hvem som setter og håndhever standarder for politiet. Erfaring har vist at 

spørsmålet om antall ikke kan overlates til hvert enkelt land, som kan sende mange politifolk 

som er ukvalifisert, utrente, uerfarne, skadet eller på andre måter har mangelfull kompetanse. 

De mest vanlige feil er å sende offiserer som ikke snakker språket i oppdrag (vanligvis engelsk) 

eller språket i vertslandet, eller som ikke kan kjøre bil. Dårlig kvalifiserte CIVPOL-medlemmer 

kan skade legitimiteten til en operasjon. Den typiske CIVPOL-oppgave av å overvåke og 



[76] 
 

veilede det lokale politiet er ikke troverdig hvis det lokale politiet er mer kvalifisert enn sine 

mentorer. Mens et høyt nivå av kvalifikasjoner og kompetanse alltid er viktig, er det spesielt 

nødvendig i oppdrag som Øst-Timor og Kosovo hvor politiet har hatt utøvende politimyndighet. 

Dette nivået av kvalifikasjoner viste seg å være utilstrekkelig i disse landene, her måtte 

CIVPOL utføre et bredt spekter av politiarbeidsoppgaver som krever kompetanse på områder 

som etterforskning, bruk av skytevåpen, rapportskriving og kriseintervensjon. Som et resultat 

av kvalifikasjonsmåling, måtte ca. 200 offiserer forlate oppdraget i Kosovo på grunn av dårlige 

ferdigheter (Challenges Project, 2002) (Linden, Last & Murphy 2007:162-164). 

6.1.2 Forskjellige handlingsmåter  

Hvordan kan det tenkes at forskjeller i polisiær virksomhet kan påvirke de ulike partene som 

samarbeider? Forskjellige måter å drive polisiær virksomhet på kan være noe positivt i den 

forstand at medlemmer fra ulike land kan få innsikt og kunnskap på hvordan polisiær 

virksomhet utføres andre steder enn deres opprinnelsesland. Samtidig kan dette føre til 

forvirring og frustrasjon for både det lokale politiet og samarbeidende polititjenestefolk.   

Andreas: Enkelte ting i enkelt deler av verden som dette med å sette håndjern på er et 
verste du kan gjøre mot et menneske, men for oss er det helt naturlig, skal du få en 
pågrepet person i en bil smeller du på håndjern og da går håndjern på rygg. Og Kosovo-
politi lærte jo dette på politiskolen, håndjern det skulle på ryggen. Men så kom de ut og 
så var det særlig pakistanske politibetjenter da, nei håndjern på ryggen det måtte dere 
ikke ha, håndjern skulle foran. Så Kosovo-politi ble jo frustrert, ikke sant, her sa den 
ene internasjonale den ene tingen og den andre noe annet. 

Per: De var stort sett bundet av sin kontingentsjef og gjorde alt de kunne for å 
tilfredsstille han, framfor å engasjere seg i oppgavene som vi hadde. Så i mange tilfeller 
for å se det rett ut så var det et slit å ha sånne svære kontingenter med «Wallpaper» som 
det ble kalt for. Jeg kunne komme kjørende langs veien og så en FN-bil som stod på 
siden og så sitter det fire kenyanere der med store øyner, og så stopper man og spør er 
det noe? Ja, vi er punktert. Har dere meldt ifra? Nei! Skal dere skifte dekk? Nei! Det var 
ingen til å fortelle dem hva de skulle gjøre. 

Per: Slik som når den indiske «anti -riot -unit» måtte rykke ut på et oppdrag, og der 
kom de med panser bilene sine og der var det jo skikkelig kaos, hadde trengt å 
intervenere med en gang, men kompanisjefen hadde ikke kommet enda, så da satt de 
inn i bilene, mens de ble dælja på og mens kollegaene var i nød på yttersiden. De gikk 
ikke ut av bilene før kompanisjefen kom, og gav de ordre om hva de skulle gjøre, da 
kom de ut. Det hadde aldri skjedd i Norge eller i Skandinavia. Hva slags kultur du 
kommer ifra, opplæring eller regimet blir i slike tilfeller tydelig.  
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Forskjellige handlingsmåter oppstår på bakgrunn av at det finnes mange ulike deltagende 

nasjoner med ulike måter å utføre polisiær virksomhet på. Forskjellene mellom land tas opp av 

Casey (2010) og Decker (2006) som påpeker utfordringene i henhold til forskjellige 

handlingsmåter i forhold til makt –og våpenbruk. Variasjoner finnes mellom land. Noe som 

nevnes av mine informanter i Kosovo er den opplevde frustrasjonen over at de noen ganger fikk 

motstridende informasjon, og at teorien som de lærte på politiskolen og når de var ute i praksis 

i lokale politistasjoner ikke samsvarte. Et eksempel som er nevnt også av Andreas er dette med 

håndjern, på politiskolen lærte man at håndjern skulle bak, men i praksis fikk man beskjed av 

internasjonale politifolk fra Asia at håndjern skulle foran. Dette skapte forvirring i begynnelsen, 

men nå er det en etablert norm som tilsier at håndjern alltid går bak. Agron er også av dem som 

nevner misforståelser i forhold til teoretisk og praktisk opplæring. Han mener at det i bunn og 

grunn når det gjaldt praktikken, at alle bare fulgte det de hadde gjort i sine respektive hjemland. 

Han hevder også at når UNMIK først kom til Kosovo, prøvde å bruke en «modell», «politikk» 

fra et sted, kunne denne i følge ham ikke implementeres i Kosovo.  

6.1.3 Hybridmodellen 

Gjennom å få innsikt i ulike politistiler og sett disse i praksis i Kosovo, fikk det lokale politiet 

en mulighet til å danne det jeg kaller en hybridmodell. Hybrid blir brukt til å beskrive en 

blanding eller en miks mellom to ulike arter.  Høigård (2007) definerer hybridkontroll som en 

sekundærkontroll der uformell og formell kontroll danner en hybrid (Høigård 2007: 284). 

Konkretisert til denne avhandlingen blir hybridmodellen til Kosovo-politiet er en blanding av 

ulike politimodeller tilpasset lokale vilkår. Hybridmodellen dannes ved å ta i bruk opplæring 

gjennom kontraster, dette innebærer at de mange kontraster/ulikheter som observeres blir stilt 

overfor hverandre, og det som viser seg mest brukbart med henhold til samfunnsforhold settes 

sammen og danner grunnlaget for denne modellen. Modellen som Kosovo-politiet bruker er 

ikke lik noen andre politimodell, dette på bakgrunn av at det har vært så mange ulike innflytelser 

fra så ulike modeller at det er vanskelig å vite hva som er tatt fra hvor. På denne måten er 

Kosovo-politiet likt alle andre, men også unikt. Fokuset har vært på å inkorporere det som har 

vært bra, vellykket og det som passer Kosovo. En linje kan her trekkes til makt, mer spesifikt 

definisjonsmakt. Kosovo-politiet blir presentert med aksepterte modeller, og trekker deretter 

slutningen at disse må være bra. Hvorfor ellers ville demokratisk polisiær virksomhet vært så 

populær? Den gruppen i samfunnet som definerer noe som bra eller dårlig har makten til å få 

frem et bilde av realiteten som selve realiteten. Det er denne maktutøvelsen Foucault gjør oss 
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oppmerksomme på. Vi bør stille spørsmål til hvorfor noe kategoriseres som bra, og 

undersøkelsen av hva som er bra politimodeller kan kun gjøres ved å studere dårlige 

politimodeller. Hybridmodellen har oppstått som et alternativ hvor positive og negative 

erfaringer har gått sammen og dannet et grunnlag for dets eksistens. Gjennom både positive og 

negative erfaringer har Kosovo-politiet fått mulighet for å bekrefte hva som kan brukes og hva 

som ikke kan brukes. Vekten har ikke vært på hvor «modellen» kommer ifra, men hvordan den 

kan tilpasse Kosovo. Politiet anses av Rinor som en av de store suksessene til det internasjonale 

arbeidet i Kosovo, og han hevder videre at det også er en av de institusjonene befolkningen har 

mest tillit til (en gjennomgang av tillittsundersøkelsene bekrefter dette).      

6.1.4 Individet i det kollektive 

Hills (2009) argumenterer sterkt for at holdninger forflytter seg på tvers av landegrenser. Å tro 

at holdninger og handlemåter endrer seg bare fordi personer forflytter seg fra et sted til et annet, 

er vanskelig å tro basert på erfaringene til Odd og Per.  

Odd: Jeg vil si at det er en kjempe utfordring basert på min litt sånn begrenset erfaring, 
så det er klart at de holdningene du har med deg, og den kulturen du representerer den 
blir ikke vesentlig endret fordi du får en sånn blå håndbok hvor det står «International 
Standard Of Policing» eller noe sånt, «Law Enforcement». Holdningene dine er der for 
det, og sånt sett er det en kjempe utfordring. Jeg må si at jeg var veldig bekvem når jeg 
kunne jobbe med skandinaviske kollegaer, som har noen lunde lik samfunnsoppbygning 
og også har en utdanning som er omtrent på samme nivå. Da visste vi liksom hva vi stod 
for, og hva den enkelte hadde for bakgrunn og kvaliteter, det gjaldt nok stort sett for det 
meste av Vest-Europa også. Så det er sånn, at der var det så mange gjenkjennbare 
punkter i forhold til samfunnsoppfatning og i forhold til faget og politiets rolle da, i 
samfunnet. Det var nok vesentlig enklere det enn å jobbe sammen med kollegaer som 
kom fra helt andre samfunnsstrukturer.  

Per: Du kan si for en amerikansk politimann, kanadisk og skandinavisk og engelsk og 
irsk så sitter de ikke og venter på at de skal få en oppgave eller en ordre om å gjøre sånn 
og sånn, de har en egen dynamikk, for de har hele tiden fått et veldig stort rom å operere 
i, altså en fullmakt, sånn som en norsk politimann, allerede som aspirant selvstendige 
oppgaver, og når jeg var ferdig på politiskolen var det ikke spørsmålet ja nå må du reise 
dit og gjøre dette, det kom telefoner og det kom henvendelser og jeg bare responderte 
på det, for jeg visste at det lå innenfor både den fullmakten vi hadde og den kunnskapen 
jeg hadde fått, at jeg kunne løse det. Men det er tilfellet bare for noen få prosent av 
verdens politifolk, at du har den selvstendigheten, alle andre sitter og venter på ordre. 
Det er en kjempe forskjell. 
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Å ha med seg holdninger og handlingsmåter til utlandet, er ikke nødvendigvis noe som er 

negativt. Selv negative holdninger og handlinger gav Kosovo-politiet nyttig læring i hva de 

ikke skulle gjøre. Den andre type læring og eksempler som det lokale politiet kunne hente er 

handlingsmåter som de anså som gode og nødvendige, og som de i senere tid bestemte seg for 

å beholde (jf. hybridmodellen). Odd tar opp et viktig poeng, mennesker styres ikke av tekster 

eller håndbøker. Ikke bare er det vanskelig å bli enige om globale standarder, men det er også 

vanskelig å opptre i henhold med disse.  Gunnar Ekman (2004) påstår at «organisasjoner styres 

i og av småprat» (2004:74). Han sier videre at strategier, policyer, verdier må tolkes for å kunne 

omsettes i praksis. Strategier må forstås og tolkes for å kunne gjennomføres. Man styres av 

«småprat» og hva som utvikles av syn på riktige og virkningsfulle metoder i daglig praksis og 

samtale. For Odd var det viktig å fokusere på tiltak som gjorde det lettere å jobbe og bo blant 

serberne i Mitrovica. Videre forteller han om beslutningen han og to andre nordmenn tok, ved 

å velge å gå til jobb. 

Odd: Og så var det i det hele tatt mye folk ute alltid, så vi tenkte at vi får gjøre som vi 
alltid gjør. Og tone flagg, så vi begynte å gå til jobben, og amerikanerne trodde vi var 
gale, for de kjørte helst i pansra, vi gikk til jobben vi da. Og de første dagene, så ble det 
helt stille rundt oss der vi gikk, og folk skikket på oss og vi hilste på folk som vi vanligvis 
pleide å gjøre, etter hvert så ble det, der kommer de tre nordmennene som skal på jobb, 
og så var det helt greit. Jeg tror mye av det, at det gikk bra sånt sett, det skyltes nok også 
at vi ble gjenkjent som nordmenn, og den historien som ligger der, spesielt andre 
verdenskrig.  

Holdningene til det internasjonale samfunnet var generelt sett mer fiendtlige i Mitrovica. Det 

måtte finnes en måte «å fungere i samme eksistens på med befolkningen». Erfaringsgrunnlaget 

som Odd hadde i Norge lot seg ikke direkte overføre til Mitrovica, da samfunnsforholdene var 

annerledes. Men fremdeles kunne han ta i bruk kunnskapen om demokratisk politiarbeid, og 

forsøke å anvende dette i lokalsamfunnet. Dette gav forskjellige resultater til ulike tider, dermed 

dannet Odd kunnskap om lokalsamfunnet og deres reksjoner på tiltak. Denne kunnskapen 

kunne han ha i bakhodet når han skulle sette i gang tiltak i fremtiden, og kunne trekke på 

erfaringene fra fortiden for å analysere om tiltaket ville gi de ønskede resultater. Odd forteller 

om hvordan bare det å gå til jobben ble anset som noe utenom det vanlige. Men som han 

bemerker, etter hvert så ble de gjenkjent som «de tre nordmennene» som bare skulle på jobb. 

På denne måten var de synlige i lokalsamfunnet, og gjorde som de ellers gjør hjemme. For noen 

politistyrker var dette utenkelig, men for de norske var dette med på å vise norsk politikultur. 
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Selv om denne tilnærmingen kunne innebære fare for internasjonale polititjenestemenn, var den 

mulig sett forholdene i Kosovo, dette ville neppe vært gjennomførbart i Irak eller Afghanistan.   

6.1.5 Politiets rolle i samfunnet 

Forskjellene blir også tydelige når tjenestemenn fra noen nasjoner har et annet forhold til 

myndighetene i det landet de kommer fra. Rollen som politiet har vil i slike samfunn være sterkt 

preget av maktstruktur, og er noe som man på bakgrunn av Kosovos historie velger å gå bort 

fra. Dette blir problematisk når tjenestemenn fra slike land fortsetter å praktisere polisiær 

virksomhet med erfaring basert i sine hjemland i Kosovo, dette reflekterer et brudd i forhold til 

den demokratiske og upartiske politistyrken som man ønsker å skape i Kosovo.  

Odd: Også er det klart at vis vi ser på, en del av de kollegaene som kom fra tidligere 
sovjetstater, så var det veldig tydelig for oss at deres oppfatning av politiets rolle i et 
samfunn var nokså fjern fra den oppfatning vi i et åpent, fritt demokratisk land har om 
vår rolle. Vi er for eks. vant til å være under daglig kontroll både av etablerte 
kontrollmekanismer og ikke minst av den frie pressen, og sånt sett så er det et viktig 
korrektiv for oss til vår måte å jobbe på, og så er det veldig sånn gjennomsiktig her hos 
oss, da. Mens de på mange måter gav uttrykk for å være en representant for et veldig 
sånt maktorientert samfunns struktur hvor du på en måte var myndighetenes maktorgan 
med alle rettigheter. 

Dimensjonene dette kan trekkes opp mot er autoritære vs. demokratiske idealtyper med henhold 

til samfunnsforholdene – med de konsekvenser det får for politiets rolle. Mennesker har 

vanskeligheter for å la seg styre av tekster og håndbøker, handlinger og holdninger forflyttes 

på tvers av landegrenser, det samme kan sies om idealtyper innenfor politiarbeid. Når ulike 

nasjoner møtes med ulike idealtyper på politiarbeid, kan dette by på utfordringer i opplæringen 

til det lokale politiet. Det lokale politiet får ikke et nøytralt forhold eller et ensidig 

handlingsrepertoar, men mange ulike inntrykk og påvirkninger. Utfordringene kan oppstå når 

det gjelder å skille ut hva som er «riktig» og «feil», en mulighet er praktisk anvendelse. Lokalt 

politi kan observere de ulike idealtypene og ulike modellene for politiarbeid i deres egne 

omgivelser, og bruke denne erfaringen for å danne sin egen modell, slik som de også har gjort 

i dannelsen av hybridmodellen.   
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6.1.6 Manglende kunnskaper 

En annen utfordring som kunne oppstå var manglende kunnskap blant polititjenestefolkene som 

ble sendt for å utføre tjeneste i UNMIK. En utfordring kan tenkes å være forskjellig utdanning, 

men dette byr ikke på like store problemer som tjenestemenn uten noe form for utdanning eller 

uten kjennskap til engelsk. 

Odd: Vi har forskjellig språk, forskjellig kultur, vi har forskjellig oppfatning av 
samfunns viktige spørsmål, forskjellig utdanning og i det hele tatt det kunne virke som 
vi kom fra forskjellige planeter noen ganger. Noen hadde ikke engang utdanning, 
husker en afrikans politimann, han hadde tre sånne veldig tydelige arr, det var fordi han 
var sønn av en høvding, dette var merker som var blitt lagt på han da han var barn. Han 
hadde ingen politiutdanning, «whatsoever», men han hadde klart å mase seg til å få lov 
å reise ut av sin far høvdingen, som politimann. Overhodet ingen forutsetninger for å 
kunne delta i politiarbeid og ei heller i internasjonal tjeneste. 

Per: Så det viser seg at det kommer kontingenter som ikke hadde peiling på hvor i 
verden de var og hva de skulle gjøre der, slik at vi måtte returnere hele kontingenter. 
Dette medførte i et kjempe oppstyr i NY, for da kom ambassadøren og klagde til GS på 
at de ikke respekterte deres politifolk. Jeg var med å teste hele kontingenter som ikke 
kunne et ord i engelsk, ingen i hele flyet kunne engelsk, absolutt ingen kunne snakke 
engelsk. Måtte få tolk på spansk, de kom fra Columbia eller lignende, for at de skulle 
forstå hvorfor de var her og hvorfor vi måtte snu dem. 

Odd: Og mange av dem var jo ikke politifolk, veldig mange var jo dyktige, flinke, flotte 
personer, men så oppdaget vi veldig fort at noen ikke hadde den fjerneste anelsen om 
politiarbeid og faget som sådan 

Men fremdeles ble disse personene gitt muligheten til å være det internasjonale samfunnets 

ansikt utad. Dette på bakgrunn av FN som den organisasjonen som åpner for at alle kan delta. 

Inntrykket dette gir på lokalbefolkningen har ikke blitt studert, da det generelt blir gjort få 

evalueringer av FN-politioperasjoner. Med bakgrunn i dette bør påvirkning på det lokale politiet 

være et mer sentralt tema i metoder og prosedyrer. For lokalpolitiet som skulle ta lærdom av 

representanter fra FN er det av stor betydning at disse har nødvendig kunnskap. Flere av 

informantene tar opp utvelgelsen av kandidatene som deltar i slike utenlandsoppdrag. Man har 

ikke vært i stand til å rekruttere og velge ut kandidater med erfaring og kompetansen som 

Kosovo trengte. Kunnskap om Kosovo, dets folk, kultur og historie har ikke vært 

tilfredsstillende fra alle. Noen har vært godt forberedt, mens andre ikke har hatt noe kunnskap 

i det hele tatt.   
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Manglende kunnskaper sett fra Kosovo-politiet sin side 

Selv med alle disse utfordringer er det bemerkelsesverdig at alle mine kosovoalbanske 

informanter verdsetter høyt bidraget som alle nasjoner har gitt. For dem så er det slik at alle 

nasjoner har gitt et bidrag og at opplevelsen som de har hatt i samarbeid med forskjellige 

nasjoner har lært dem både hva som er bra politiarbeid og hva som er mindre bra politiarbeid. 

Og på bakgrunn av dette har de fått konkrete eksempler på hvordan de som politi bør være, 

takket være gode eksempler fra de fleste nasjoner.  

Det nevnes at de vestlige land har vært en av de største bidragsyterne, men også at det har vært 

store bidragsytere fra andre nasjoner i Afrika eller Asia. Noen individer har vært så 

uprofesjonelle og har bidratt så lite at det settes spørsmål ved informantene av typen, «hvorfor 

sendes disse egentlig?» og «er det mening vi skal lære noe av disse?». Kvaliteten til de 

internasjonale politistyrkene er også noe som oppleves problematisk av mine norske 

informanter.  

Utfordringene med manglende kunnskaper kunne oppstå på bakgrunn av språk eller manglende 

kjøreferdigheter, og selv om noen også manglet politifaglig kunnskaper, var språk og 

kjøreferdigheter de største problemene.  Manglende kunnskaper danner et grunnlag for en nedre 

grense på opplæring gjennom kontraster. Kontrastene brukes av norske polititjenestemenn til å 

sammenlikne norsk politiarbeid, og på basis av disse kontrastene snakker mine informanter med 

stolthet på hva norsk politiarbeid representerer. Kontrastene er også brukt av mine informanter 

i Kosovo, utgangspunktet for hybridmodellen kan ha vært nettopp opplæring gjennom 

kontraster. Men det eksisterer også en nedre grense, når forskjellene blir altfor store mister 

kontrastene sin virkning.       

 

 

 

6.2 Behovsanalyse 

Som vi har sett er en klar strategi og god planlegging viktig. Det er også viktig å utføre en 

behovsanalyse før et eventuelt arbeid med å opprette en institusjon starter. Behovsanalysen kan 
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også utføres i starten av et oppdrag, men uten denne vil oppdraget bære preg av uklare 

retningslinjer, og uten nødvendig informasjon på hva mottakerlandet trenger. 

Andreas: For du hadde så mange bilaterale interesser, at der var amerikanere verst med 
ICITAP, for de kunne komme med program og de spurte ikke noen om dette passet 
Kosovo-politiet og bare sa at dette må dere ha. Ikke sant. Noe av problemene og det 
gjaldt forså vidt OSSE også, man tar ikke noe analyse av hva Kosovo trenger, man tar 
med seg ideer hjemme ifra og prøver å implementere det. 

Per: FNs nye rolle, det var jo en kjempe utfordring, alle jeg møtte, nesten ingen skjønte 
det. Jeg hadde vært med på sånn konseptutredninger for FN før det, og slått fast hva er 
det vi kan påta oss og hva er det som er mulig å gjøre. Også amerikanerne har jo et greit 
forhold til politiet, «it’s the badge and the gun» vis du ikke har det så er du ikke politi, 
og det hadde de ikke i Bosnia, og derfor ble det en fiasko. Fordi dem hadde ikke pistol, 
ikke sant, det er jo en enorm forenkling, det er jo egentlig, vitner om at man ikke har 
peiling på hva man prater om. Og så plutselig når det kommer til Kosovo, har dem 
‘gunner’, så da kommer det til å ordne seg, har man pistol. Men hva slags 
rettshåndhevelse? Hvilket mandat er det de håndhever? Hva, hvilken straffeprosess er 
det vi går etter? Hvilke domstol skal vi framstille dem for? Hvis vi arresterer noen hvem, 
vi har jo bare lov etter internasjonale konvensjoner og internasjonal rett så har du bare 
lov å holde noen i politivaretekt i noen timer, 48 timer kanskje, så må du framstille dem 
for en dommer, for en domstol for å høre om du kan ha dem in varetekt eller police 
custody videre fram til en hovedforhandling. Og det fantes jo ikke noen dommere der, 
og ikke fantes det noen lovlige fengsler å putte de heller. 

Andreas: Standardene kom jo på plass og de disse brukte helt til EULEX overtok, og 
da kom de med noe helt nytt - for de ville ikke ha det, for det hadde FN hatt. Så der har 
du motstridende interesser, og de tenker ikke så mye på hva ganger lokal politiet, det er 
mer egeninteresse, min organisasjon vil ikke gjøre noe som en annen organisasjon har 
gjort. Vi skal gjøre det på vår måte. 

 

Behovsanalyse er viktig som Andreas peker på for at et enkelt land/organisasjon ikke gjennom 

egeninteresse skal presentere noe program/modell som mer verdifullt og dermed bedre. 

Behovsanalysen peker også videre på de ulike tiltakene som kan igangsettes og som i 

langtidsperspektiv er gjennomførbare og egnet til det området hvor de implementeres. Ved å 

utføre en behovsanalyse styrkes lederskapet, ressursforvaltning og samarbeidet mellom de ulike 

partene.  

Hansen (2002) ser på Balkan som et spesial tilfelle. Hun hevder at europeiske regjeringer er 

bekymret for spredningen og bekjempelsen av kriminalitet på Balkan, grunnen til dette er et 
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ønske om å holde kriminaliteten utenfor deres områder. Hansen mener videre at kriminalitet 

bør som et grunnprinsipp bekjempes fordi alle har rett til å leve i sikkerhet (Hansen 2002:88). 

Derfor kan egeninteresse være en større pådriver enn et ønske om å bidra til forbedring av 

menneskers situasjon. Kleiven (2012) ser i sitt materiale at et tilbakevendende problem har vært 

at mye av læreplanene blir styrt og dermed fokusert på giverlandets agenda. Hun setter dette 

opp mot JUNO24 i Serbia og trekker linjene mellom modellen brukt der og påvirkningen. Den 

utvalgte modellen for prosjektet ble problemorientert politiarbeid (POP), dette fordi denne 

modellen ble brukt i Norge på dette tidspunktet. Kleivens informanter etterlyser realisme i 

reformprogrammer, samtidig som det foreslår at disse skal reflektere behovene til 

lokalsamfunnet, og ikke giverlandets prioriteringer.  

6.2.1 Ressursforvaltning 

Ut ifra at det ikke fantes noe behovsanalyse for hva Kosovo-politiet trengte, gjorde ulike land 

forsøk på å donere verdifulle materielle redskaper, som ikke kunne brukes av det lokale politiet.  

Andreas: Du må se på det fra et utenfra perspektiv og se på problemet som det 
internasjonale samfunnet har. OSSE består av en del medlemsland, FN består av 
en del medlemsland, og FN må og OSSE kjempe mot sine egne medlemmer for 
det at de kunne si at det er greit at dere gir oss 50 biler, men hva med 
vedlikehold? Drivstoff? Kan vi heller få 30 og så 10 år med vedlikehold og 
driftsutgifter og da ser dem nei, men dette er en bilateral gave. Og der sitter vi 
som FN og sier dette kan vi ikke ta imot, og så sitter et land som vil gi dette, som 
også er et FN land, og så hører dem ikke på sin egen organisasjon, som de er 
medlem i, men går da bilateralt. Kommer inn med spesialiserte kurser, men nivå 
på politiet er ikke på det nivået hvor de kan dra nytte av disse kursene, men så 
kjører dem disse kursene allikevel. Det lokalepolitiet ser jo på CSI og det 
fantastiske utstyret som de har og så kommer særlig amerikanerne, med en sånn 
pakke, men de har ikke snøring på hvordan de skal bruke det. Og så få de det og 
da er amerikanerne fornøyd, for da har de gitt dem. Men så blir det jo ikke brukt, 
for det er ingen som har den kompetansen til å kunne bruk det. 

For giverlandet burde det ha like stor verdi å gjøre en donasjon som er brukbar i mottakerlandet. 

Og derfor er en behovsanalyse viktig, og samtidig som Andreas påpeker er det også viktig å 

lytte til personellet på bakkenivå, for de har kunnskap og muligheten for å foreta en vurdering 

av donasjonens verdi og brukbarhet. Kleiven (2012) påpeker også at hennes funn viser til at det 

                                                
24 JUNO bilateralt politioperasjon mellom Jugoslavia og Norge.  
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i de aller fleste tilfeller er slik at giverlandet setter agenda for bruken av donasjoner, og det 

fokuseres ikke nok på behovene til lokalsamfunnet (Kleiven 2012:159-160).    

6.2.2 Sløsing med penger 

Dersom det bare gis for å gi, kan dette ses på som sløsing av penger. Andreas forteller om en 

dansk «commissioner» som ønsket å ta i bruk den danske modellen for å håndtere opptøyer.25  

Andreas: Han ville innføre dette i Kosovo, og fikk en del biler fra Danmark som de 
gav. Men Kosovo hadde ikke mulighet for å drifte dette selv, så det ble brukt en gang. 
De hadde ikke budsjett for å drive disse svære lastebilene, og det som skal av 
vedlikehold. Alt dette her det er et eks på det som er gitt, og så slår de seg på brystet, 
dæven dette har vi gitt, men ingen tenker kan Kosovo bruke dette? Derfor er jeg tilbake 
til dette, en må analysere hva landet trenger, hva gagner Kosovo-politiet og Kosovo, 
ikke at land skal kunne skryte på seg at de har gitt det, og bidratt med det. Ingen som 
etter evaluerer verdien av det som blir gitt. Men det ser jo veldig fint ut, når en gir dette 
her. Men ingen tenker hvordan dette fungerer om 5 år. Mye bedre koordinering må til, 
også at medlemslandene i disse organisasjonene har respekt for sin egen organisasjon. 
At vis de på bakken i organisasjonen sier, nei dette trenger vi ikke, dette har dem absolutt 
ikke bruk får. Da må det landet si ok, da finner vi på noe annet, fortell oss hva dere 
trenger, vi har 10 millioner dollar, hva trenger Kosovo-politiet? Istedenfor å bare kjøre 
inn egne programmer. 

Også her verdsettes tydelig at verdien av donasjonen som gis er kun så stor som dets 

brukervennlighet i mottakerlandet (Kleiven 2012:170). Manglende evalueringer av donasjoner 

er svært uheldig da dette på en bedre måte kan vise til bedre regulering og ressursforvaltning. 

Andreas etterlyser også bedre koordinering. Neste del kommer til å omhandle samarbeid, 

koordinering og byråkrati.  

 

6.3 Samarbeid innad i oppdraget 

Noe av det denne oppgaven også skal se på er hvordan de ulike internasjonale organisasjonene 

samarbeider. Som forventet kan det oppstå noen utfordringer særlig knyttet til dette.  

                                                
25  Konseptet er i fagkretser kjent som MIK-konsept (Mobilt masseinnsats-konsept), og ble først tatt i bruk av 
dansk politi. 
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Andreas: En annen erfaring jeg har tatt med meg, er når du skal gå inn og bygge opp et 
politi så må du ikke glemme fengselsvesenet og påtalemyndighetene. For å begynne 
med i Kosovo arresterte FN-politiet alt fra drapsmenn til alt. Men det var ingen til å ta 
seg av dem, ikke noen påtalemyndighet som var opp og gikk og ikke heller hadde dem 
fengselsmuligheter. Og når du går inn må du ha hele pakka. Og når du går inn og 
administrerer et område sånn som FN gjorde i Kosovo, så må du også tenke på at du har 
ansvar for de du arresterer. Vi prøve å få at FN skulle mate våre fanger, men det ville 
dem ikke. Så der måtte gutta og politifolka, ta av egen lomme og kjøpe mat til fangene, 
i tillegg til det som familie kom med til de som var pågrepet. FN selv om de roper høyt 
om menneskerettigheter, så er de veldig dårlig til å vareta dem som organisasjon.      

Katrine: Jeg vil trekke fram en ting til som jeg har tenkt mye på, og det er samarbeidet 
mellom nasjoner og det var veldig lærerikt, utrolig lærerikt. Og da ser du også hvilken 
kvalitet det er i nordmenn og nordiske folkeslag og hva vi driver med her det føles veldig 
riktig sammenliknet med amerikanerne som har sin filosofi, også kom jeg til å bli veldig 
imponert av tsjekkere som du kanskje tror ligger veldig langt tilbake, men som jeg fikk 
et veldig godt inntrykk av.  

Odd: Det var en hel rekke, en himmelsk hærskare av det som ble betegnet som NGO’er, 
og vi samarbeidet med mange. Og så var det også mange andre FN-komponenter som 
UNHCR bl.a. som vi samarbeidet med. 

Per: OSSE var jo skikkelig furtne for at de hadde mistet misjonen sin. Men de kom jo 
tilbake med en definert rolle, og det var å drifte politiskolen. Da malte de alle råsle bilene 
sine hvite og kom tilbake igjen og var der i den rollen. Men det var veldig mye, det er 
sånn det er i alle sånne misjoner i forhold til NATO. Til å begynne med gikk det veldig 
fint, det var bare det at når vi skulle hyre tolker og alt mulig rart så hadde de jo mye 
større pengesekk enn oss, bokstavelig talt. Men jeg husker at jeg skulle ta over en 
bygning, det vi skulle ha til politihovedkvarter eller innenriks Dep. Jeg reiste rundt og 
limte opp plakat på alle politistasjoner som jeg fant i hele Kosovo. Dette er UN-
eiendom, det disponeres av UN, ingen andre får ta det i bruk. Det ene huset som jeg tok 
i Prishtina, for Prishtina var jo tom da jeg kom, var ikke noe folk der. Plutselig dagen 
etterpå var det fylt av NGOs og organisasjoner, det var UN commisioner for 
refugees(UNHCR) som hadde skiftet lås og tatt en bygning foran nesen på meg. 

Per: Og da så jeg at det hadde jo satt seg veldig sånn, det var jo mye sånn «turf battles» 
det la jeg merke til, ikke noe mer enn vanlig kanskje. 

Samarbeidet mellom de ulike internasjonale aktørene i Kosovo har etter mine funn vært 

fungerende til tider. Forskjeller mellom ulike land har vært med på å skape utfordringer for 

samarbeidet og for utførelsen av arbeidsoppgavene som de enkelte hadde i Kosovo. Kleiven 

(2012) sine informanter påpeker mye av det samme. Samarbeidet opplevdes som vanskelig på 

bakgrunn av mange ulike deltakende nasjoner. En av hovedutfordringene som Kleiven nevner 

er at mange norske polititjenestemenn bemerket seg de store forskjellene i holdninger i forhold 
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til menneskerettigheter og etikk, mange ble sjokkert over forskjellen i synet av verdien og 

respekt for kvinner og barn (Kleiven 2012:163). Hennes informanter forteller videre at de synes 

det er galt å sende polititjenestemenn fra land som ikke overholder prinsippene for 

grunnleggende menneskerettigheter. Hills (2009) viser til de samme problemene med 

utsendelser via FN, men å kun muliggjøre utsendelser fra noen land, vil direkte skade FN som 

organisasjonen hvor alle skal med. Ved å følge denne logikken blir kvantiteten viktigere enn 

kvaliteten, og tankegangen over at alle skal med kan være direkte ødeleggende for 

mottakerlandet, som er avhengig av opplæring, oppfølgning og rådgivning fra giverland(ene).   

Mine informanter nevner at samarbeid og koordinering fungerte bedre med f.eks. skandinaviske 

kollegaer. Dette begrunnes med at de skandinaviske landene har tilnærmet lik utdanning, likt 

kriminalitetsbilde og lik politikultur. Derfor var det enklere å samarbeide med disse enn med 

f.eks. pakistanske eller amerikanske polititjenestefolk. Samarbeidet må også ses i forhold til 

relasjonen de ulike organisasjonene hadde til hverandre. Kommunikasjonen mellom politiet og 

militæret kan sies å ha vært fraværende i noen situasjoner. Som Odd påpeker virket det som om 

KFOR i Mitrovica til tider var på en annen planet, og i hvert fall på et annet oppdrag. Andreas 

ser ikke noe problem direkte med samarbeidet, men heller med koordinering mellom 

internasjonale organisasjoner. Andreas sier videre at på grunn av så mange ulike nasjoner, ble 

det også mange ulike måter å gjøre politiarbeid på, dette var med på å skape «confusion» for 

det lokale politiet. Men også innenfor organisasjonen bød dette på problemer, det tok noe tid 

før standarder var på plass og det medførte at hver person gjorde slik som de hadde gjort 

hjemme. Slik at når en tysk politimann etterforsket en sak, skrev han rapportene på den «tyske 

måten», når italieneren overtok, fikk han lite utbytte av disse rapportene og måtte derfor 

etterforske saken på nytt og skrive nye rapporter på den «italienske måten». Når 

etterforskningen måtte starte på nytt for hver gang bød dette også på problemer i forhold til 

gjentagende vitneavhør. 

Per var en av mine informanter som var blant de første til å reise inn til Kosovo rett etter krigen 

og forteller om møtet med andre internasjonale organisasjoner og om konkurransen dem 

imellom. FN og OSSE var blant de organisasjonene som han nevnte, og han påpeker at 

konkurransen mellom disse to eksisterte fra starten av. Når han kom seg til Skopje, var det 

allerede en amerikaner der som møtte ham og som fortalte at det var han som skulle ha Per sin 

jobb, dette hadde han fått beskjed av OSSE, mens Per på sin side hadde mottatt beskjeden fra 

FN. Per forteller også at forholdet mellom OSSE og FN var nokså anspent, OSSE hadde et 
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ønske om å være hovedansvarlig for å bygge opp politivesenet, en oppgave som de nå måtte 

dele med FN, hvor FN hadde hovedansvaret og OSSE stod for den teoretiske opplæringen på 

Politiskolen. Det Per forteller om kan direkte speiles tilbake til kapittel fem og diskusjonen om 

klare strategier og mål, både OSSE og FN hadde sine egne strategier og mål, uten at disse 

nødvendigvis var kjent for hverandre i begynnelsen. Dermed blir det dårlig koordinering 

mellom organisasjonene. 

6.3.1 Koordinering 

Koordinering nevnes av Andreas om en utfordring på samarbeidet. Koordinering ses på som en 

utfordring når de ulike organisasjonene ikke har klar og tydelig kommunikasjon med hverandre, 

og når enkelte medlemmer av den ene organisasjonen føler den andre part anser dem som en 

motpart.  

Odd: I hele tatt et system som var altså så utrolig lite smidig, og orientert om de 
forskjelliges rolle at, nei, det var en kjempe utfordring egentlig. Det var en lettelse for 
oss, det var dansk KFOR som kom og avløste fransk KFOR. Og det var natt og dag, da 
kunne vi plutselig snakke sammen og vi hadde en fornuftig og positiv interaksjon. 
Samtidig så hendte det også at det var norsk KFOR der oppe som gikk patruljer i byen, 
og da kunne vi lage såkalt «joint patrols» hvor UNMIK-politiet og KFOR gikk på 
patruljer sammen, og det var jo helt utenkelig å gjøre tilsvarende sammen med fransk 
KFOR. Så det virket som om de (franske) var på en helt annen misjon enn det vi andre 
var. Det var veldig spesielt. 

Odd: Blant annet så husker jeg at det var noen franske ungdommer som jobbet for en 
ideell organisasjon. I sin uvitenhet så hadde de, de hadde jo en reell og legitim oppgave 
på nordsiden da, og så hadde de kjørt der i en bil med albanske skilt som de hadde leid 
på albaner siden, tenkte ikke på det, og fransk KFOR burde jo absolutt advart dem og 
stoppet dem. De ble stoppet, dratt ut av bilene og banket gule og blå av serbere fordi at 
kjørte med en albansk registrert bil (skilt fra Kosovo, som serberne ikke brukte og på 
denne måten kunne brukes for å skille de to befolkningene). 

Odd forteller om samarbeidet med KFOR, dette ble spesielt viktig når politistasjonen ble 

beleiret av serbere. Beleiringen av politistasjonen var en reaksjon på handlinger foretatt av FN-

politiet. Dersom FN-politiet arresterte en person som de mistenkte hadde begått en forbrytelse, 

risikerte de at politistasjonen ble beleiret av sinte serbere. I slike hendelser var de avhengig av 

KFOR for å spre folkemassen, da politistasjonen noen ganger ble beleiret over flere døgn. Etter 

hvert ble dette løst ved at en spesialpolitienhet fra Pakistan holdt til like ved politistasjonen og 
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som kunne bli brukt til vakthold. Han påpeker videre at det som internasjonal å jobbe med 

kriminalitetsbekjempelse i en by som Mitrovica i nord, hvor man alltid var avhengig av serbiske 

tolker, ikke var noe enkelt. Han mener videre at deres tilstedeværelse kan være det eneste som 

muligens gjorde en eller annen form for innvirkning på samfunnet der. En mulig utfordring slik 

som også Kleiven (2012) ser, er manglende koordinering og til tider konflikter i forhold til 

prioriteringer mellom de ulike internasjonale aktørene (Kleiven 2012:46). Selv om oppdraget i 

Kosovo var FN-ledet, var det som tidligere nevnt flere andre internasjonale aktører slik som 

EU, NATO og UNHCR som hadde sentrale roller. I tillegg til mange flere NGOer.    

Andregenerasjons fredsbevaring er mangfoldig og involverer et bredt spekter av ulike 

organisasjoner. I motsetning representerer første generasjons fredsbevaring opplæring og 

rådgivning, og med kontingenter fra et land, i motsetning til mange nasjoner. Som man kunne 

forvente har det vært problemer med sortering av hvordan de ulike organisasjonene som er 

involvert i oppdraget skal samhandle i feltet. Flere av oppdragene har lidd av svikt for å sikre 

enhetlig kommando og for at aktivitetene til politiet ikke var koordinert med militærets 

aktiviteter. De fredsbevarende oppdragene med utøvende politimyndighet i Kosovo og Øst-

Timor hadde felles operasjonssentre som har vist seg å være suksessfulle (Linden, Last & 

Murphy 2007:164-166). Når ingen myndighet har kontroll over alle aspekter av noe så 

komplisert som å gjenoppbygge fysisk og sosial infrastruktur av sammenraste og 

motsetningsfylte samfunn, er en høy grad av koordinering nødvendig i følge Linden, Last & 

Murphy (Linden, Last & Murphy 2007:171). 

6.3.2 Politiet vs. militæret 

I slike oppdrag hvor politiet og militæret er nødt til å samarbeide kan det oppstå anspente 

forhold, dette kan være på bakgrunn av at de har uklare roller eller rett og slett fordi de ikke 

kommuniserer med hverandre. Som tidligere avsnitt har vist er et godt fungerende samarbeid 

med alle organisasjoner viktig for å oppnå felles mål. Godt samarbeid mellom politiet og 

militæret kan til tider være nødvendig, dersom sikkerhetssituasjonen til mottakerlandet er 

ustabil. Videre forteller Odd, Andreas og Per om hvordan de oppfattet forholdet mellom politiet 

og militæret: 

Odd: Det som vi så i forhold til samarbeidet mellom FN og KFOR. Det virket som som 
om fransk KFOR hadde like pinlig nøyaktig kontroll av oss FN-styrker, som de hadde 
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av hvilke som helst andre som skulle krysse brua26. Så det virket som om de ikke helt 
hadde forstått at vi faktisk var på samme side, det var en veldig rar situasjon som 
medførte veldig mange uheldige situasjoner. Konfrontasjoner mellom internasjonale 
politi faktisk og franske vaktstyrker. Merkelig, i det hele tatt. De kunne for eksempel 
finne på, altså jeg husker en gang som vi fikk et oppkall på radioen, nord i Mitrovica 
hvor det var en kollega av oss som var inne i et område i byen der, hvor han kom, fikk 
problemer. Han kalte på assistanse, og vi heiv oss i bilene våre og reiste for å bistå og 
ble stoppet av KFOR, vi kom ikke inn. Ja, men sa vi jo, men vi skal inn og bistå vår 
kollega som har bedt om assistanse så dere må slippe oss gjennom, nei var ikke tale om. 
KFOR har stengt, så da kom vi ikke inn.  

Andreas: Noe av problemet med KFOR var at, det er jo en NATO org. For å få 
opplysninger der stilles det krav for å være sikkerhetsklarert, med NATO Secret og det 
er klart mye av disse politifolkene som kom fra land ikke var innenfor NATO også 
innenfor NATO hadde ikke denne klareringen. Så det var vanskelig å få informasjon, 
og NATO er heller ikke veldig, skal vi si at de liker å få, men de er ikke så gode til å gi. 
Det gav ulemper for du har foret motparten med informasjon og du får ikke noe tilbake, 
så til slutt gidder du ikke gi noe, for du får ikke noe igjen.  

Per: KFOR begynte å arrestere over en lav sko, de visste jo ikke helt hva de skulle gjøre, 
men amerikanerne de bare lagde en «compound» med jernpigger og gjerde rundt, så de 
putta de arresterte inn der inntil videre. Du kan jo tenke deg en patruljebil som kommer 
kjørende med fire forskjellige, med de fire nasjonene som jeg sa og så skjer det noe 
foran dem, ikke sant, hjemme så snakker du samme språk, har gått på samme politiskole, 
har lært samme drill, samme måte å håndtere en situasjon på. Men det er ikke tilfellet 
for en fra Bangladesh, en nigerianer, en teksaner og en nordmann som sitter i samme 
bilen, for vi opptrer jo i blandet korps i motsetning til forsvaret som er en norsk bataljon 
der, en finsk bataljon der og en amerikansk bataljon der, så de opererer med sitt språk 
om med sine driller innenfor. Mens politiet de er blandet. 

Det er tidligere lagt vekt på at Odd sin situasjon i Nord-Mitrovica var noe spesiell. Samarbeidet 

mellom politiet og militæret ble derfor en nødvendighet for sikkerheten for dets medlemmer. 

KFOR kunne dersom politiet ikke kunne utføre sin egen funksjon, overta politifunksjonen. 

Dette var nødvendig når situasjonen ble fiendtlig med angrep på internasjonale deltakere. Odd 

forteller at i perioder så vekslet det mellom politiet og militæret hvem som utførte 

politifunksjonen i samfunnet. Dersom situasjonen var nøytral, kunne politiet være ute og utføre 

polititjeneste, andre tider derimot måtte de trekke seg tilbake og la KFOR overta. Kleiven 

(2012) sine informanter er også delt når det gjelder forholdet mellom politiet og militæret, for 

noen var det nødvendig med tett samarbeid mellom politiet og militæret, slik som også vises 

                                                
26 Odd refererer her til bruen som går over elven Ibar og som deler sør -og nord Mitrovica, Skillet representerer 
også inndeling mellom kosovoalbanere og kosovoserbere.   
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når det gjelder Mitrovica i Kosovo. Andre hevdet at et tydeligere skille mellom politiet og 

militæret og deres ulike roller var nødvendig. Problematikken som Andreas nevner angående 

informasjonsdeling er også nevnt av Kleiven sine informanter. Informasjonsdelingen kan ses 

på som en kamp om kunnskap, der den som har kunnskap har makt. Dersom politiet er avhengig 

av kunnskap fra militæret, og de ikke har samme forpliktelse overfor politiet, kan politiet dele 

informasjon uten at de får noe til gjengjeld for dette. Dermed skapes et ujevnt forhold mellom 

to samarbeidspartnere, som igjen kan påvirke videre samarbeidsvilje og tillit. Et anspent forhold 

oppstår mellom politiet og militæret på bakgrunn av deres ulike roller, ulike sammensetninger 

og ulike arbeidsoppgaver.    

6.3.3 Sikkerhet 

I noen tilfeller er tett samarbeid mellom politiet og militæret helt nødvendig. Det gjelder spesielt 

områder hvor sikkerhetssituasjonene anses som alvorlig. Odd sitt spesielle forhold til sikkerhet 

er å se i sammenheng med stedet hvor han var stasjonert. Han forteller om flere episoder som 

beskriver de spesielle omstendigheter som det internasjonale politiet befant seg i. 

Odd: Og det var ganske spesielt det å komme dit, så tenke at til og med en buss full 
med politifolk det var ikke tilstrekkelig til at han sjåføren tore å bevege seg over på 
serber siden.  

Odd: Ja, så det var ganske, litt sånn spesiell, vi lever jo i et fredelig og rolig område. 
Det skulle ganske mye skyting til før vi lurte på va det var. Det skøyt jo rundt overalt, 
noen ganger var det på grunn av fiendtligheter andre ganger var det bare fordi de skøyt 
i lufta. Og en litt sånn morsom episode var, jeg ble vekket tidlig en morgen, og da stod 
noen og dundrede på døra hos oss, og vi så gjennom glassdøra at det var militær 
grønnkledde, det var fransk KFOR som kom med en patrulje og lurte på om det var 
norsk politi som bodde her, Ja sa jeg det stemmer. Ja, om vi hadde vært og «investigated 
the explosion», nei sa vi det har vi da ikke, hvilken eksplosjon for eksempel. Så peker 
han der, i nabogården så var det en diger grop, og hele huset var jo fylt av granatsplinter, 
så det hadde landet en bombe på morgenen. Og de som tilhørte KFOR de bodde i en 
leilighet en kilometer unna, de hadde blitt vekket av smellet, og vi sov like godt. Vi 
hadde soverom på andre side av huset, så at det smalt litt og var litt båk og sånt, det var 
vi så vant til at vi la ikke merke til den dere bomba engang. Den var nok ikke ment for, 
det var nok en som traff litt feil, jeg håper det. 

Odd: Men dette er jo 12 år siden, jeg røyket da, så jeg husker jeg stod ute på terrassen 
en kveld, der vi bodde og der var elva på nedsiden, også var det en fullstendig ødelagt 
del av byen hvor det hadde bodd sigøynere tidligere helt rasert, og ja, så var det albaner 
siden rett bak der. Da husker jeg at jeg hørte et sånt «wrroo» lyd over hodet mitt, tenkte 
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jeg det var ikke bra, jeg får gå inn. Så hørte senere med en som hadde litt kunnskap om 
ballistikk, altså kulebaner og sånn, og han sa at det var ikke noe god lyd, fordi at 
vanligvis hører en sånn «piong» av kuler som forsvinner, når du hører den lyden der 
sånn så er det rotasjonen av kula i lufta og da er den ganske nær hodet ditt. (Ler) Så jeg 
tenkte nei, får jeg slutte å stå der i lyset.  

Per: Total vakuum på sikkerhet, og jeg henvendte meg øyeblikkelig til Michael 
Jackson27, som var general for KFOR-styrken, de hadde mer enn nok med å bare rulle 
ut og gruppere ut, så når jeg sa at nå pågår det lynsjing der og der, de hadde ikke sjans 
til å hjelpe til, de hadde mer enn nok med å liksom med å gruppere ut. 

Under perioden da Per var stasjonert i Kosovo var det som han selv også sier et 

sikkerhetsvakuum. Volden mot albanere hadde stoppet, nå gjaldt det å stoppe volden mot 

serberne, som opplevde forverret livssituasjon etter krigens slutt. For Odd var sikkerheten og 

som tidligere sagt også samarbeidet med militæret mer nødvendig, i og med at han var stasjonert 

i et område med mer anspente forhold. Samarbeid og god kommunikasjon med hverandre er i 

disse tilfeller sentralt. 

6.3.4 Samarbeid sett fra Kosovo-politiet sin side 

Samarbeidet er i dag sterkest med vestlige land, blant annet har man et sterkt samarbeid med 

Marshallsenteret28 i Tyskland, politiet i Tyrkia og ICITAP i USA. Dette er samarbeid om 

opplæring av politifolk i Kosovo på et høyere nivå. Noe som alle informantene mine er glade 

for at finnes, på denne måten gjøres det mulig for dem å opparbeide høyere kompetanse og 

bedre kvalitet i deres arbeid. Kunnskapen innenfor politiet styrkes, og dermed kan denne 

kunnskapen bidra til videreutvikling av kunnskapsstyrt politiarbeid.  

Mine informanter tar opp ICITAP, og derfor er det hensiktsmessig med en liten gjennomgang 

av hva ICITAP er. Siden 1990-tallet har de fleste oppdrag innenfor politireform også vært 

involvert i å sette opp eller støtte lokal myndighet i å opprette politiakademier, lage læreplaner 

osv. Sett i denne sammenheng er arbeidet utført av International Criminal Investigative 

                                                
27 Per henviser til Michael Jackson, general for KFOR: http://reliefweb.int/report/albania/un-interim-
administration-mission-kosovo-unmik-23-jul-1999 
28 Marshallsenteret innviet i 1993, er et anerkjent internasjonalt sikkerhets og forsvarsinstitutt som fremmer 
dialog og forståelse mellom nasjonene i Nord-Amerika, Europa og Eurasia. Videre er det opplyst på deres 
nettside at «The Marshall Center contributes to the national strategy of security cooperation throughout the 
region with tailored, professional education and research, dialogue, and the persistent, thorough, and 
thoughtful examination of issues that confront our client nations today and in the years ahead”. Tilgjengelig på 
http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/en/nav-mc-about-mission.html  
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Assistance Program (ICITAP), et amerikansk regjeringsorgan opprettet i 1986 og som er 

utformet for å utvikle ferdigheter, politiledelse og opplæring i konfliktutsatte og konfliktfylte 

land. ICITAP har fremmet standardisering av læremidler til bruk i politiakademiene i ulike 

oppdrag og har dermed muliggjort at andre organisasjoner enn ICITAP er i stand til å opprette 

akademier raskere, slik tilfellet var for OSSE sitt politiopplæringsprogram i Kosovo. I nesten 

alle tilfellene El Salvador, Haiti, Bosnia, Kosovo og andre steder ble det internasjonale sivile 

politi involvert i personkontroll, rekruttering og utvelgelsen av polititjenestemenn for den nye 

styrken, samt undervisning på politiakademiene, som ble supplert med feltkurs. Deretter ble 

resultatene av det nylig etablerte politiet overvåket og spesialisert oppfølging gjennomført.    

Rinor sier at: 

Vi har bilateralavtaler med andre stater.  I USA samarbeider vi med ICITAP, vi har et 
godt samarbeid også med Østerrike og Tyrkia. Spesielt i henhold til bedre kompetansen 
innenfor etterforskning, trening, terrorisme og organisert kriminalitet. Vi har også avtale 
med Tyskland, hvor jeg har vært flere ganger(Marshall-senteret). Jeg har også vært i 
Tyrkia og Ungarn, hvor vi fikk opplæring i lov håndhevelse, og hvor vi fikk opplæring 
av amerikanske instruktører. Dersom vi har behov for opplæring eller behov for en 
instruktør kan vi bare ta kontakt med den amerikanske ambassaden og ICITAP, og der 
får vi støtte og våre ønsker blir imøtekommet. Denne muligheten har vi tatt i bruk flere 
ganger. 

En kritikk kom fra min kvinnelige informant om disse kursene, kritikken gikk på at det hele 

tiden var de samme personene som deltok og at de ikke gjorde det mulig for yngre og 

politibetjenter av lavere grad å delta. Hun gav inntrykk av at seleksjonen til disse kursene var 

urettferdig. Albert var en ung politibetjent som stolt kunne vise fram sine attester for kurs han 

hadde tatt del i, noen av disse kursene var arrangert på politiskolen, og andre var i utlandet.   

Rinor påpeker også at samarbeid må være innenfor nasjonale institusjoner: 

Vi har samarbeid med KFOR og EULEX, men også med statlige institusjoner, som 
tollvesenet, rettsvesenet, Kosovo Intelligence Agency, Statsadvokaten, Skatteetaten og 
fengselsvesenet gjennom Kriminalomsorgen. Vi er tilgjengelig for å hjelpe 
fengselsvesenet dersom det kreves transport av farlige fanger som allerede har en dom 
eller varetektsfanger som anses som svært farlige, men også dersom det oppstår 
situasjoner som krever vår kompetanse. 

Agron gir oss noe informasjon på hvorfor det kan være fordelaktig for politiansatte å dra på 

opplæring: «Når vi skal på opplæring i Tyrkia, hjelper den tyrkiske stat med å dekke alle 

utgifter, det eneste som vi selv dekker er transporten». 
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Flere av informantene fra Kosovo-politiet uttrykker det slik at noen land er bedre egnet enn 

andre til å gi politiet opplæring i demokrati og rettigheter. Dette begrunnes med at noen 

medlemsland i FN selv ikke etterlever FNs kriterier om demokrati og menneskerettigheter. 

Disse påstandene underbygges av erfaringene til mine informanter. På Politiskolen i Vushtri 

var alle instruktørene fra vesten, her fikk det lokale politiet den teoretiske forankringen på 

politiarbeid og polisiær virksomhet. Når den teoretiske opplæringen var ferdig, var opplæringen 

i den praktiske polisiære virksomheten preget av veiledning fra FN-land med bakgrunn i Afrika 

og Asia. Definering av noen politimodeller som mindre egnet gjør at enkelte kan være nølende 

til å arbeide med politifolk fra slike områder, noe som kan påvirke samarbeidet mellom Kosovo-

politiet og FN-politiet.  

 

6.4  Vilkår for det lokale politiet 

Siden denne oppgaven handler om Kosovo-politiet er det viktig å se på hvilke vilkår de arbeidet 

under på den tid (1999-2003) og eventuelt hvilke vilkår som er gjeldende nå. Noen av 

utfordringene som nevnes for det lokale politiet i Kosovo er «alle kjenner alle» problematikken. 

Denne oppstår fordi Kosovo geografisk er et begrenset område, og dermed arbeider politiet i 

tette samfunn. Med dette sikter jeg til at for polititjenestemenn kunne det å utføre sin tjeneste 

få konsekvenser av type trusler mot polititjenestefolk og deres familier. Profesjonaliteten blir 

under slike omstendigheter vanskelig å opprettholde. Dermed kan det også skapes rom for 

korrupsjon innenfor politiet, noe som i neste omgang vil gjøre publikum mer skeptiske til 

politiet. En annen ting som nevnes både av mine norske og albanske informanter er den politiske 

innflytelsen i utvelgelsen av ledelsen i politiet og stillingsvern. Politiet oppfattes ikke som et 

selvstendig organ på bakgrunn av at et skifte i maktapparatet kan også bety et skifte i ledelsen. 

Bayley & Perito (2010) hevder det finnes enighet om at et politi som vinner lojaliteten til 

publikum er avgjørende i å kontrollere vold, enten det stammer fra opprør, terrorisme eller 

vanlig kriminalitet. Innenfor politiet er de som har kontakt med publikum best egnet til å påvirke 

legitimeringen, Bayley og Perito refererer til dette som core policing, dersom oversatt til norsk 

kan vi bruke begrepet kjernepolitiarbeid. Kjernepolitiarbeid tjener og beskytter publikum for å 

ha kontroll over orden, og dermed også beskytte myndighetene (governments). For at 

kjernepolitiarbeid skal kunne utføre sin viktigste funksjon i å tjene og beskytte publikum, må 

de være utplassert blant, og akseptert av publikum. Deres personlige sikkerhet må i rimelig grad 
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garanteres når de patruljerer eller etterforsker forbrytelser. Sett i forhold til kjernepolitiarbeid, 

ble politiet i Kosovo sammensatt gjennom etniske kvoteringer. Bayley & Perito (2010) 

argumenterer videre for klare skillelinjer mellom politiet og militære, men viser også til at noen 

omstendigheter etterlyser at militæret utfører politifunksjoner. For at kjernepolitiarbeid kan 

foretas kreves det gode sikkerhetsmessige forhold, et politisk oppgjør mellom stridende parter, 

lovfesting av grunnleggende straffelov, et fullt fungerende rettssystem herunder domstoler og 

kriminalomsorg, og kompetente departementer for justis og innenrikspolitikk (Bayley & Perito 

2010:79).    

I og med at mine norske informanter både hadde mye og lite kontakt med politiet, fortelles her 

kort om hvordan de oppfattet det lokale politiet: 

Andreas: Folk må forstå at når du er politimann, er du satt til å tjene samfunnet, og da 
spiller det ikke noe rolle om det er broren din du må arrestere. Du må gjøre det for det 
er jobben din, for vis du unnlater, mister korpset den respekten de skal ha i samfunnet. 

Katrine (om politiskolen): Vi var der bl.a. på en befaring og så hvordan de jobbet og 
det virket som det var et kjempe bra opplegg, synes jeg. På den tiden der, og der var jo 
tett opplæring og oppfølgning med lokale politi og det lokale politiet hadde alltid med 
seg en tolk, slik at det var mulig å kommunisere med dem og så var det med en 
observatør fra FN-systemet også.  

Odd: De var hvert fall veldig lite synlig i Kosovo på den tiden, og uten at jeg vet det så 
sikker, så vil jeg nok tro at de kanskje i første rekke fikk jobb litt lengre sør i landet. I 
starten hvert fall så, varte det jo litt over vinteren før det begynte å komme såkalte TPF 
(Transition Police Force), altså lokale, de begynte å gjøre tjeneste i den sørlige delen av 
Mitrovica. Det knyttet seg mye spenning til det om de ville komme også over på den 
nordlige siden, og det var helt uaktuelt for noen albanere å gjøre det som politibetjenter. 

Per: Jeg opplevde vel egentlig at de som ble pekt ut til å være ledere på uansett hvilke 
etnisk gruppe de var, så klarte de å jobbe godt sammen. De var profesjonelle politifolk 
som gjorde så godt de kunne, det var mitt inntrykk. Da tenker jeg kanskje tilbake til at 
jeg var der noen ganger på inspeksjoner og sånt også senere, men at de lever jo sine 
serbiske liv og de lever jo sine kosovoalbanske liv og når de da ble konfrontasjoner så 
ble de tvunget for å ta standpunkt som kanskje ikke var helt politimessig nøytralt. Det 
tror jeg var vanskelig, det var vanskelig for en serbisk innbygger å ha tiltro til et 
kosovoalbansk dominert politi. Pekte hele tiden på at det er jo ikke rettferdig, vi blir jo 
ikke behandlet rettferdig av dette politiet her, for det er en stor overvekt med 
kosovoalbanere, så vi kan jo ikke stole på dem. 

Andreas (om utbredelsen av korrupsjon): Så jeg sier samfunnet får det politiet de vil ha 
og det er samfunnet som skaper korrupsjon i sitt politi.  
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Odd er den eneste som nevner at effektiviteten av politiarbeidet steg når flere lokale politifolk 

begynte å utføre tjeneste. Dette har sammenheng med at det lokale politiet også har kjennskap 

om lokale forhold på et annet nivå enn det internasjonale politiet. Det lokale politiet kan ta i 

bruk sine erfaringer og danne grunnlaget for erfaringsbasert politiarbeid.   Fremdeles er det 

utfordringer for det lokale politiet, her kan det pekes på forholdet mellom albanere og serbere. 

Som også Per påpeker: «selv om det lokale politiet utfører jobben sin på en profesjonell måte, 

vil det være vanskelig for publikum å godta dette dersom polititjenestemannen er fra en annen 

etnisk opprinnelse».  

Odd: I sør var det langt mer mulig å gjøre en mer politimessig jobb, men det som jeg 
så var uttelling for politijobben. Det store vannskille var jo da det kom lokale politifolk, 
sånn at det ble en miks mellom UNMIK og lokale. Personer som kunne språket, som 
kan kulturen, som kan de hemmelige kodene og alt det som er helt nødvendig for å 
kunne gjøre en fullverdig polititjeneste.  Som vi andre jo selvsagt ikke hadde, men i den 
kombinasjonen. Da begynte det å fungere som et politivesen, det var nok det store skillet 
tenker jeg. 

Politiets rolle i samfunnet har vært skiftende fra før-krigstiden og til etter-krigstiden. Politiet 

gikk gjennom en forandring fra en autoritær til en demokratisk politistyrke. Med bakgrunn i 

kapittel 3, vises det direkte til utfordringer som etterkrigstidens politi måtte regne med. 

Holdninger i samfunnet om politiet endrer seg langsomt. Stojanovic og Downes (2009) i 

«Policing in Serbia» ser på forandringen innenfor politiet i Serbia. De mener det er viktig å 

poengtere at politiet ble brukt som et verktøy i undertrykkingen under regimet til Milosevic. De 

fremhever videre hvordan en politikultur rundt hemmeligholdelse ble skapt under denne tiden, 

noe som til gjengjeld dannet et større skille mellom politiet og befolkningen. Stojanovic og 

Downes (2009) siterer en uttalelse av oberst Manojlovic, daværende assisterende sjef for 

Beograd kriminalpoliti. Manjolovic sier «Milosevic’s police was a repression machine, a civil 

war army, an immense riot squad. No wonder the citizenry was alienated: the cops were either 

beating them up - or sneering behind the administration counters» (Stojanovic og Downes: 79). 

Politiet ble ansett for å tjene interessene til staten eller deres private interesser, snarere enn 

publikums interesser. Dette sammen med en mangel på profesjonalitet eller interesse for å 

bekjempe kriminalitet, samt en undertrykkende holdning til publikum og en rekke brudd på 

menneskerettighetene, førte til økende mistillit til politiet og til at politiets legitimitet ble 

svekket (Stojanovic og Downes 2009:80). Politiets rolle i samfunnet må ikke sees kun i deres 

handlinger og arbeid, denne analysen må også inkludere samfunnet for øvrig. Den politiske og 

økonomiske situasjonen landet befinner seg i, er avgjørende for statelige institusjoner slik som 
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politiet. Dersom politiet er et uavhengig organ, vil ikke politikere kunne utøve innflytelse på 

politiets arbeid. Når den økonomiske situasjonen er slik at en politiansatt tjener nok til å 

oppfylle elementære behov, vil han ikke så enkelt kunne falle for fristelsen av å ta imot 

bestikkelser, noe som hindrer veksten av korrupsjon. Dersom «staten» respekterer loven, og 

alle dets borgere forventes å gjøre det samme, vil mulighetene for press, nepotisme og 

korrupsjon bli mindre. Det handler ikke kun om å innføre en politireform, en skal ikke bare 

måtte endre tankegang, holdninger og handlinger til de som jobber innenfor politiet, en endring 

må også skje med samfunnet rundt, med de som har kontakt med politiet. 

Rinor mener betydningen av holdninger til politiet må sees i sammenheng med historien politiet 

har hatt i samfunnet. Og spesielt i Kosovo har politiet vært en direkte forlengelse av statens 

maktapparat. For å endre en mentalitet for et befolkning som har hatt en fiendtlig innstilling til 

politiet må det påberegnet at endring tar tid, det er noe politiet og samfunnet må kontinuerlig 

jobbe med. Men i følge mine informanter er denne tankegangen i ferd med å forandres.  Både 

Rinor og Agron viser til at politiet er en av de institusjonene befolkningen i Kosovo har mest 

tillit til.  Politiarbeid må være basert på kunnskap og ikke noe annet.  Agron mener videre at 

uniformerte politibetjenter blir respektert, at befolkningen har høye forventinger til 

tjenestemenn, men at de samtidig ser at politiet arbeider for folket, for deres interesser. En 

forutsetning for at politiet skal kunne gjøre jobben sin er at samfunnet som dem vokter over, 

anser politiet som voktere av deres verdier og interesser.  

Etter det mine informanter forteller blir politiet respektert av befolkningen. Mine informanter 

går ikke i detaljer når det gjelder etniske differanser. Som Rinor og Agron også påpeker, er 

politiet en av institusjonene som folket har mest tillit til, og det er en utvikling verdt å merke 

seg. De sier derimot ikke noe om hvem «folket» er. For å undersøke tillit nærmere har jeg sett 

på fire spørreundersøkelser, disse viser et mer komplekst bilde når det gjelder tillit.  

6.4.1 Tillit 

Med utgangspunkt i uttalelsene til Rinor og Agron har jeg undersøkt nærmere hvordan forholdet 

er mellom tillit og politiet i Kosovo. Tilliten til politiet i Kosovo kan brukes for å vurdere 

suksessen til institusjonsbyggingen. Ved å se på spørreundersøkelsene utgitt av Saferworld og 

litteratur som omhandler tillit og dets forhold til politiet, har det blitt tydeliggjort hvorfor tillit 
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er viktig. Spørreundersøkelsene er fra 2008, 2009/2010, 2011 og 2012 og inkluderer også 

fokusgrupper29.  

For Grimen (2009) innebærer tillit «ofte at noen (B) har eller får kontroll over noe som er viktig 

for en annen (A)» (Grimen 2009:54 kursiv i original). Johansen (2010) henviser til tillit som 

innebærer en form for sårbarhet, og derfor risikerer man også en form for tap (s.47). Tillit, sier 

Johansen er «et fenomen hvor man stiller seg sårbar overfor et annet menneske (eller en gruppe 

andre mennesker» (Johansen 2010:48). Men tillit til mennesker og tillit til institusjoner varierer, 

Grimen (2009) hevder at tillit til institusjoner er avhengig av rent spill (s.115).  Han sier videre 

«Tillit til en institusjon er avhengig av at den har et plettfritt rykte når det gjelder å si sannheten, 

å holde løfter og utvise fairness og solidaritet» (s.120-121). Denne tilliten kan også bygge på 

troen på at indre kontrollorganer fungerer (Grimen 2009:117). Men tillit til institusjoner kan i 

følge Grimen (2009) også skape en ubalanse i makt mellom institusjonene og oss, noe som gjør 

det ufornuftig for oss å stole på dem (s.111).  

Det finnes flere måter å måle tilliten til politiet på, også via spørreundersøkelser i følge Jackson 

et al (2013). Ved å se på «hvor god jobb de gjør», ved å se på flere nivåer av tillit og på ulike 

områder innenfor politiarbeid og ved komplekse analyser som forsøker å finne ut hva tillit, 

legitimering egentlig betyr eller kan bety (Jackson et al 2013: 64). Johansen (2010) hevder at 

når en snakker om «tillit til politiet» så brukes begrepet tillit i en annen betydning; «man snakker 

om hvorvidt man mener at politiet ‘gjør en god jobb’» (2010: 55). Dermed er både Johansen og 

Jackson et al. inne på noe av det samme. En undersøkelse av tillit innebærer å spørre publikum 

hvor tilfreds de er med arbeidet politiet gjør. 

I hovedsak ber Kosovos befolkning politiet om å fortsette sine reformer og arbeide mer i 

samfunnet. Mer spesifikt vil respondentene at Kosovo-politibetjenter patruljere oftere og 

reagere raskere på hendelser. Kosovo-politibetjenter blir også bedt om å oppføre seg mer 

profesjonelt, takle korrupsjon innen etaten og behandle medlemmer av offentligheten med mer 

respekt. Det påpekes i denne rapporten samtidig at KPS befinner seg i en vanskelig posisjon i 

forhold til sikkerhet og justissektoren i Kosovo. Dette på bakgrunn av etterslep i behandling av 

saker. Uansett hvor profesjonelt tjenestemennene oppfører seg, hvor mange saker som 

etterforskes og avsluttes, hvor tilbøyelig lokalsamfunn er med rapportering av kriminalitet og 

sikkerhetsbekymringer, uten koordinert samarbeid med påtalemyndigheten, domstolene, 

                                                
29 Tillitsundersøkelsene er presentert tidligere under kapittel 4.1.3 Dokumentanalyse 
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dommere, straffeanstalter, rehabiliteringsprogrammer, støttenettverk for ofre og 

vitnebeskyttelse, vil tilgang til rettferdighet for Kosovos folk forbli mangelfull. Nedenfor 

gjengis de viktigste prosentsatsene fra tillitsundersøkelsene.  

Tabell 130 

Årstall 
Alle 

respondentene Kosovoalbanere Kosovoserbere 
        
2008       
Tillit til Kosovo-Politiet 77 % 92 % 5 % 
Tillit til regjeringen       
Tillit til serbiske Kosovo-
politibetjenter       
Ville anmeldt kriminalitet 81 %     
        
2009/2010       
Tillit til Kosovo-Politiet 77 % 91 % 6 % 
Tillit til regjeringen 53 % 63 % 0,5 % 
Tillit til serbiske Kosovo-
politibetjenter     44 % 
Ville anmeldt kriminalitet 93 %     
        
2011       
Tillit til Kosovo-Politiet 45 % 48 % 9 % 
Tillit til regjeringen 17 % 15 % 1,5 % 
Tillit til serbiske Kosovo-
politibetjenter 8 % 4 % 19 % 
Ville anmeldt kriminalitet 88 %     
        
2012       
Tillit til Kosovo-Politiet 46 % 55 % 4 % 
Tillit til regjeringen 20 % 23 % 1 % 
Tillit til serbiske Kosovo-
politibetjenter 10 % 3 % 37 % 
Ville anmeldt kriminalitet 79 %     

 

Til tross for avtagende tillit til politiet, er respondentene generelt av den oppfatning at 

politiarbeid har blitt bedre siden undersøkelsen i 2010, riktignok bare litt. Respondentene 

uttrykker også frustrasjon over svakheter og dårlig ytelse innenfor politiet. Gjenværende 

                                                
30 Prosentsatsene viser hvor mange respondenter har «veldig mye» eller «full» tillit til politiet. Kategorien «Ville 
anmeldt kriminalitet» viser til hvor mange av respondentene ville vært villig til å ringe politiet dersom noe 
kriminalt skjedde med dem eller deres familie.  
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sentrale utfordringer og mangler i deres forklaringer er: reaksjonstiden, konfidensialitet, 

vitnebeskyttelse og samarbeid mellom politiet og publikum.  

Til tross for disse reservasjoner, ville de fleste (79 %) av alle respondentene fortsatt være 

«villig» eller «svært villig» for å ringe politiet hvis en forbrytelse ble begått mot dem eller deres 

familie. I tråd med den generelle nedgangen i tillit til KP, har også dette tallet blitt redusert fra 

2011, da 88 % av de spurte sa at de ville rapportere en forbrytelse til politiet. Når det gjelder 

rapportering sier FGD31 deltakerne at de ville være nølende til å rapportere tilfeller, inkludert 

tilfeller av vold i hjemmet til politiet på grunn av en følelse av mangel på anonymitet og frykt 

for hevn. Respondentene føler ikke at deres identitet ville bli godt nok beskyttet og at 

opplysninger kan selv bli gitt til personer som de har rapportert mot.  

På bakgrunn av disse tre undersøkelsene kan det se ut til at påstandene til mine informanter 

bærer preg av sannhet, samtidig er det interessant hvorfor tilliten til politiet er lavere enn 

tidligere år. Tillit mellom politiet og befolkningen er viktig for at disse skal ha et godt 

samarbeid. Jackson et al. sier «Trust in the police as the belief among members of the public 

that the police has the right intentions and are competent in the tasks assigned to them» (Jackson 

et al 2013: 63). 

De sier videre: 

«… trust involves specific expectations: that the trustee will be technically competent in the 
roles assigned to them; and that the trustee will carry out their fiduciary obligations, that is, in 
certain situations place the interests of others above their own» (Jackson et al. 2013: 65). 

Når politiet ses på som en institusjon som folket har tillit til, finnes også visse forventninger. 

Folket forventer at ansatte i politiet skal holde seg til den rollen som samfunnet har tildelt, at 

vedkommende gjør sin jobb på en tilfredsstillende måte og at de opptrer ut ifra hva som er i 

alles interesser og ikke ut fra egeninteresse.   

Jackson et al. (2013) går også inn på hvorfor folk stoler/ har tillit til institusjoner, og påpeker: 

People trust institutions that tell stories of expressing salient values that are similar to their own, 
whether the telling of those stories is direct, via interactions with representatives of the 
institutions, or indirect via media accounts or cultural topes (Jackson et al 2012: 66) 

                                                
31 Focus Group Discussion (Fokusgruppediskusjoner) 



[101] 
 

Tilliten til institusjoner påvirkes altså av om disse gjengir verdier som er like med 

befolkningens. I sammenheng med Kosovo-politiet må politiet som en institusjon uttrykke 

verdier som appellerer til befolkningen som en helhet. Dersom politiet kun gir uttrykk for 

verdier som den albanske befolkningen kjenner seg igjen i, kan den serbiske befolkningen tolke 

det slik at politiet ikke representerer deres verdier, og dermed ha lite tillit til politiet. Dette kan 

by på ytterligere utfordringer for politiet, men det er også et interessant funn i undersøkelsene 

at den serbiske befolkningen har høyere tillit til serbiske polititjenestemenn. Dette kan tolkes 

slik at det ikke nødvendigvis er politiet som en institusjon den serbiske befolkningen har lav 

tillit til, men albanske polititjenestemenn. Politiet i Kosovo som en institusjon bestående av 

mange etniske grupper bør derfor arbeide videre med å uttrykke felles skapte verdier. 

Mistillit 

Når mistillit til politiet oppstår, har individet ikke et valg hvorvidt de stoler eller ikke stoler på 

politiet. Men mistillit kan oppstå og da kan individer unnlate å f.eks. anmelde kriminalitet 

(Jackson et al. 2013: 67). Johansen (2010) mener i motsetning at dersom publikum mister tillit 

til politiet «kan det kun i begrenset grad påvirke deres handlingsvalg. Sårbarheten endres lite. 

Når vi tar i betraktning at borgernes sårbarhet i dette tilfellet er påtvunget, endrer det tillitens 

iboende dynamikk» (Johansen 2010: 51).  

Hva påvirker tilliten til politiet? 

I følge Jackson et al. så er det ikke hvem du er, men hvor du er og hva du opplever som er 

viktige faktorer som påvirker tillit til politiet (Jackson et al 2013: 134). For politiet er tillitten 

fra befolkning en gevinst. Johansen sier følgende om et effektivt politi: «Et effektivt politi er 

for det første avhengig at de fleste oppfører seg lovlydig, og for det andre er man avhengig av 

at befolkningen stoler på politiet for at saker skal kunne håndteres effektivt» (Johansen 2010: 

52).  Politiet og publikum vinner på gjensidig tillit.  

Tillit til politiet kan påvirkes av flere faktorer, egne møter med politiet, erfaringer fra venner, 

familie og bekjente, media og synligheten til politiet. Media kan påvirke hvordan befolkningen 

ser politiet, dette kan være via negative omtaler om politiet som påvirker folks holdninger eller 

ved å få politiet til å virke som et effektivt politi via positiv omtale (Jackson et al. 2013: 80), 
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men forskning om dette har i liten grad underbygget at media har en sterk direkte påvirkning 

på folks holdninger (ibid, s.101)  

Publikums erfaringer med politiet kan være en avgjørende faktor. Ovenfor politiet finnes en del 

forventninger. De skal opptre på en måte som respekterer alle borgere, de skal handle ut ifra 

prinsipper om rettferdighet og effektivitet og vi skal kunne holde politiet ansvarlig dersom disse 

forventningene ikke blir oppnådd. Når politiet bruker mer fysisk makt enn nødvendig, når de 

forskjellsbehandler på basis av etnisitet, religion eller når de via bestikkelser oppnår økonomisk 

velstand, vil de miste noe av borgernes tillit. Hvorvidt tilliten svekkes via media eller egne 

erfaringer, er ikke med i undersøkelsene fra Kosovo, men det kan tenkes at egne erfaringer er 

en avgjørende faktor på hvorvidt tilliten til politiet er høy eller lav. Viktigheten og innflytelsen 

av media som påpekes i teksten til Jackson et al.  kan ikke direkte representere innflytelsen av 

media i Kosovo. Dette på bakgrunn av forskjeller mellom Kosovo og undersøkelsen av Jackson 

et al. som omfatter England og Wales. Forskjellen ligger i at politiet med et demokratisk 

grunnlag er noe nytt i Kosovo, ikke alle har kontakt med politiet, og er derfor avhengig av 

sekundære kilder slik som media og personer man kjenner. Erfaringene som andre har med 

politiet og som gjenfortelles i media kan derfor ha større innflytelse enn i andre land hvor 

politiet er godt etablert og i gjennomsnittet har middels til høy tillit fra befolkningen. Med 

bakgrunn i politiets rolle i det tidligere Jugoslavia, og spesielt blant kosovoalbanernes kan 

mange fremdeles reservert og ha lite tiltro til politiet. Også grunnlaget som Johansen legger 

forut for sine uttalelser kan ikke direkte overføres til Kosovo, i Norge har befolkningen høy 

tillit til politiet og deres arbeid (Johansen 2010:43).   

Jackson et al (2013) bekrefter viktigheten av oppførelsen til politiet og sier «…thus there is 

strong evidence that people base their trust judgments in part on what the police actually do, 

they withdraw trust when they see police behaving in what they think are unfair or morally 

unjustifiable ways» (Jackson et al. 2013: 212). 

Dersom en større andel av et nabolag eller lokalsamfunnet ser at politiet ikke oppfører seg etter 

ønskete forventninger, vil de være mer tilbakeholdne ovenfor politiet. Undersøkelsene fra 

Kosovo viser at nedgangen i tillit også hadde konsekvenser for anmeldelsene. Dersom 

samfunnet ikke har tillit til slike institusjoner som politiet, vil de finne andre måter å 

opprettholde lov og orden, slik som opprettelsen av det som kalles parallelle institusjoner i 

Nord-Kosovo. Disse ble opprettet i under de internasjonale organisasjoners inntog og fortsetter 
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å fungere fram til i dag, uten noen form for statlig kontroll. Dermed finnes det to ulike 

samfunnsinstitusjoner som deler befolkningen i Kosovo ut ifra etnisitet. Kosovoalbanere 

anerkjenner ikke de parallelle institusjonene og kosovoserbere anerkjenner ikke Kosovos 

institusjoner, som de mener er av kosovoalbanere og for kosovoalbanere. Denne situasjonen er 

noe mer komplisert og desto viktigere å gå gjennom på en oversiktlig og forståelig måte. Som 

undersøkelsene i Kosovo viser, har kosovoserbere stort sett lite tillit til politiet og andre 

institusjoner, men har større tillit til serbiske tjenestemenn innenfor politiet (se tabell 1). 

Kanskje dette er med på å forsikre dem om at de også har sin egen etnisitet i politiet, kanskje 

de føler seg mer komfortable med tjenestemenn med samme etniske bakgrunn? Eller kanskje 

uttrykkes frykt for at kosovoalbanske politifolk vil bruke mer fysisk makt enn nødvendig, fordi 

det ikke er snakk om tillit til politiet eller institusjoner, men om tillit til albanere? Dette er noe 

lignende forholdene var i Kosovo på 80- og 90-tallet, hvor flertallet av kosovoalbanere ikke 

hadde tillit til politiet, fordi majoriteten av politifolk på den tiden var serbere. Politivold var på 

denne tiden noe flere kosovoalbanere hadde sett og opplevd32. Derfor må alt som omhandler 

tillit til politiet og statlige institusjoner ses i sammenheng med dette. Befolkningens 

tilbakeholdenhet i forhold til politiet og andre statlige institusjoner viser kanskje at fortiden er 

vanskelig å glemme.         Jackson et al. (2013) 

sier «Once police have lost the trust of the policed, it may be very hard to regain not just trust, 

but also the legitimacy that binds police to the public» (Jackson et al. 2013: 216). Derfor mener 

jeg at politiet i Kosovo er i en spesiell situasjon og opplever utfordringer som politi i andre land 

ikke opplever. Til tross for dette ser det ut til at en stor andel av befolkningen i følge 

undersøkelsene, har tillit til Kosovos politi og mesteparten ville anmeldt en forbrytelse til 

politiet. Derfor er det viktig for politiet videre å fokusere på å bedre deres kommunikasjon med 

borgerne, og spesielt med kosovoserbere. Under mine intervjuer på politiskolen i Kosovo ble 

jeg fortalt at skolen var i gang med et prosjekt hvor de skulle utveksle erfaringer med politiet i 

Finland og Estland, og se på hvordan disse landene hadde klart å løse slike utfordringer. Der 

ble jeg også fortalt at det jobbes med å heve kompetansen til både de som fullfører 

politiutdanningen og til de som allerede har fullført og er i aktiv tjeneste. Dette viser at 

videreutvikling er særdeles viktig og at politiet er fokusert på å heve kunnskapsnivået. 

                                                
32 Rapport fra Amnesty International 1994 går gjennom viktig informasjon angående forholdene mellom det 
serbiske politiet og kosovoalbanere. Tilgjengelig: http://www.refworld.org/docid/3ae6a9d14.html  
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Grimen (2009) knytter tillit sterkt opp mot makt. Han mener at «Tillit gir tillitsmottagere 

mulighet til maktutøvelse. Indre forbindelser mellom tillit og makt gjør tillitsgivere sårbare. 

Makt som er internt knyttet til tillit muliggjøres av tillitsbasert samhandling» (Grimen 2009: 51 

kursiv original). Han mener at det finnes en «uunngåelig» sammenheng mellom tillit og makt. 

Dersom noen stoler på noen, oppfattes tillitsmottageren som pålitelig. En tillitsgiver overfører 

til noen andre makt overfor noe som er viktig for ham, men dette gjøres i følge Grimen uten å 

ta forhåndsregler mot misbruk (Grimen 2009: 57). Dermed er tillitgivere mer sårbare enn 

tillitsmottagere. Grimen sier videre at «For en tillitsgiver er erkjent sårbarhet et motiv for 

forsiktighet. (…) For en tillitsmottager er sårbarhet et motiv for pålitelighet» (Grimen 2009: 70-

71).  

Tillit gjør samarbeid lettere. Og derfor er det viktig at politiet og publikum har tillit til 

hverandre. Politiet er avhengig av publikum for å utføre sin rolle, publikum er avhengig av 

politiet for bekjempelse av kriminalitet. Dersom tilliten til politiet vokser, og dersom publikum 

opplever at politiet gjør en god jobb, er dette i seg selv et godt utgangspunkt for hevde at det 

internasjonale samfunnet har lyktes med å bygge et politi som en viktig institusjon i Kosovo.    

 

6.5 Konklusjon 

Gjennom dette kapittelet har utfordringer som mine informanter har opplevd under oppdraget 

vært sentrale. Politireform møter på mange utfordringer. Når målet er å skape noe fra intet er 

det viktig å huske på historiske, kulturelle, politiske og økonomiske ulikheter. Det «ideelle» 

politiet er som tidligere nevnt «sivile, apolitiske politistyrker som er sammensatt av ulike 

politiske kontingenter og etniske grupper, og som vil beskytte borgerne, opprettholde 

rettssikkerhet og bidra til å opprettholde orden med et minimum av makt» (Hansen 2002:94, 

egen oversettelse). I følge Hansen (2002) har reformatorer kun gradvis innsett at å konsolidere 

rettstaten innebærer å bygge befolkningens tillit til politiet og befolkningens betydning av egen 

rolle i å sikre egen sikkerhet (Hansen 2002:13). Kort sagt vil det å skape en demokratisk 

politistyrke være en del av en større øvelse i å bygge og transformere stater (ibid). Men denne 

transformeringen byr på utilsiktede virkninger, slik som «opplæring gjennom kontraster» og 

dannelsen av hybridmodellen som i dette tilfellet reflekteres positivt, siden hybridmodellen er 

fungerende. Utfordringene under et oppdrag kan være av forskjellige arter, det kan være i 
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forhold til mandat, til arbeidsoppgaver ut i feltet, makthierarkier, samarbeidende organisasjoner 

og manglende strategier, analyser og mål. Utfordringene oppstår i et møte mellom mange 

forskjellige verdener og måter å gjøre polisiær virksomhet på.        
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7 Borte bra, men hjemme best 
Så langt i avhandlingen har vi fått et inntrykk av utenlandsoppholdet, dette kapittelet tar for seg 

betydningen av oppholdet, og veien tilbake hjem for mine norske informanter. For de 

kosovoalbanske tar dette kapittelet opp hvordan de bedømmer det internasjonale bidraget i 

forhold til politioppbyggingen. Videre tar kapittelet opp kriteriene for en suksessfull 

politireform med bakgrunn i Kosovo og overføringsverdien av modeller for politiarbeid. 

Tilslutt vender jeg tilbake til forholdet mellom makt og kunnskap og presenterer hvordan 

internasjonale politioperasjoner kan forstås i lys av regjering, eller begrepet brukt av Foucault 

gouvernementalité.     

 

7.1 Hvis jeg har fått til noe så er det akkurat det!  

Odd, Andreas, Katrine og Per var alle enige, utenlandsoppholdet gav dem nye «briller» som de 

kunne bruke for å se det norske samfunnet. Som Odd sier har utenlandsoppholdet hjulpet ham 

med å se «kvalitetene i demokratiet og kvaliteten i rettssamfunnet vårt, for meg så er det jo sånn 

at jeg har blitt veldig mye sterkere i troen på viktigheten av å være en tydelig forkjemper for 

både rettssamfunnet og demokratiske verdier». På bakgrunn av at mine informanter hadde ulike 

posisjoner hadde de også ulike muligheter til å utøve innflytelse.   

Andreas (når han snakker om Atifete Jahjaga33): Hun var veldig flink og vi jobbet hele 
tiden med å få henne opp i posisjon. For hun var ikke påvirket av noe politisk parti, og 
så hadde hun ikke noe tilknytning til organisert kriminalitet. Så vi fant ut at her var et 
menneske som vi kunne prøve å drive fram og få opp i systemet, og som var rein. Og i 
dag er hun jo president. 

Per: Du kan jo se på uniformen at den er dansk, bare tenk på refleksbåndene på bena, 
akkurat sånn som danskene har. Fredriksen34 fikk dem til å designe dette hjemme (i 
Danmark) også heter det ikke Kosovo Police Force, for da skrev vi om og det ble 
hetende Kosovo Police Service, det er det jeg som kan ta æren for. Det ble endret fra 

                                                
33 Atifete Jahjaga er nåværende president av Kosovo. Hennes bakgrunn i politiet begynte med fullført 
opplæring på politiskolen, før hun fortsatte sin karriere i grensepolitiet, og senere i opplæringsavdelingen. Før 
hun ble valgt til president i 2011, var hun «Deputy General Director of the Police of Kosovo» Informasjonen 
hentet fra http://www.president-ksgov.net/?page=2,92 
34 Her henvises det til Sven Fredriksen som fra 1999 er utnevnt leder FNs politistyrke i Kosovo. Informasjon 
tilgjengelig: http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2004/sgsm9127.html 
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Force til Service helt fra begynnelsen. Hvis jeg har fått til noe så er det akkurat det! Man 
skulle vekk fra kommunist undertrykkelsen, nå skal vi vær et serviceorgan til 
befolkningen. 

Per og Andreas fikk gjennom sin posisjon vært med på å utforme Kosovo-politiet. Enten dette 

var gjennom å støtte en flink polititjenestekvinne eller med å bidra i utvelgelsesprosessen av 

tekniske forhold som uniform og navn. Katrine og Odd legger vekt på andre ting når de skal 

fortelle om hvorfor deres bidrag hadde en betydning.  

Katrine: Veldig, absolutt. Og det føltes på en måte, jeg må bare si det, det føltes nyttig, 
selv om det føles håpløst, fordi man vet konflikten er sånn som den er, og man tenker 
hvordan i all verden skal dette til slutt ordne seg. Og man tenker vel innerst inne at det 
ordner seg aldri, men når vi var der så føltes det jo meningsfylt, for hadde vi ikke vært 
der, så kunne det jo tenkes hvordan i all verden hadde det vært her da. Hvis ikke alle 
FN-folka hadde vært der.  

For Katrine så er det viktig å peke på hvordan situasjonen hadde vært der dersom FN ikke hadde 

vært tilstede. For Odd var det viktig å få vist fram det norske politiet, selv om han ikke oppholdt 

seg i Norge, kunne han fremdeles ta med seg noe av det norske og vise det fram i Mitrovica. 

Kleiven (2012) påpeker at selv om ikke alle informantene hennes uttrykte det, så hadde alle en 

tro på at deres bidrag var av betydning (Kleiven 2012:174). Mine informanter fortalte fritt og 

hadde en tro på at deres bidrag var av betydning, enten i form av at de hadde fått gjennomslag 

for noen av deres ideer, eller at de hadde vært med på å skape sikkerhet for lokalbefolkningen 

og deres kollegaer. 

For Kosovo-politiet har de har gått fram som et godt eksempel som de kan følge og lære av. De 

har vist hva som er godt og bra med det norske politiet. De har bidratt til å tilføre en «norskhet» 

i hybridmodellen. Selv om denne «norskheten» kan være vanskelig å observere, og vanskelig å 

skille fra andre vestlige bidrag.  Mine informanter i Kosovo-politiet hadde alle ulike erfaringer 

med den internasjonale politimisjonen. For noen var misjonen bare en abstrakt enhet som de 

ikke støtte på i hverdagen, andre hadde daglig samkvem med representanter fra FN, EU eller 

OSSE. Albert som jobber innenfor seksjonen for permanent planlegging har til daglig kontakt 

med representanter fra mange ulike nasjoner så vel som internasjonale instanser. Dette inngår i 

hans arbeidsoppgaver når han skal tilrettelegge for VIP-besøk. Han forteller videre om den 

direkte innflytelsen hans italienske sjef har hatt, han utfører nå jobben med den italienske 

sjefens modell som utgangspunkt. Rinor forteller noe svært likt, han henviser til organiseringen 

av arkivet og sier dette er en ren kopi av et svensk arkiv. Slike direkte innflytelser blir ikke 
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nevnt at mine andre informanter fra Kosovo-politiet. Dette er i overenstemmelse med at Rinor 

og Albert har hatt kontakt med og blitt påvirket av deres samarbeidspartnere eller overordnede. 

 

7.2  Overføring av kunnskap 

Erfaringene og opplevelsene har vært mange i Kosovo for de norske politifolkene jeg intervjuet. 

Finnes det politimessige erfaringer som bør overføres til Norge? Svarene tyder ikke på det.  

Hovedsakelig er det slik at gevinsten og bruken av erfaringene er svært liten rent politimessig. 

Katrine nevner at gevinsten er størst på det mellommenneskelige plan.  

Andreas (om bruk av erfaringene fra Kosovo): Hvordan skal jeg forklare?  Du kan si 
rent politimessig så svært lite. Men det å lære å administrere og dette med å håndtere 
folk: ja. Men politifaglig: veldig lite 

Odd: Det er det litt vanskelig å være konkret på politifaglig. Jeg har jobbet som 
etterforsker i mange år og jeg var leder for en liten etterforskningsenhet i nord. Og vi 
fikk omtrent ikke gjort noen ting. Så, jeg lærte veldig, det var en liten utvikling for meg 
i faget. Og det var fordi at måten vi hadde mulighet til å jobbe på var veldig begrenset. 
Det er nok gjennomgående, det jeg har lært av veldig mye av det, det er jo det med å 
være oppmerksom og være på alerten, det å kunne tolke situasjoner og vurdere risiko. 
Det ble vi veldig flinke til (…) Så jeg har lært veldig mye om samhandlingene og 
kompleksiteten i det å, det som skal til for å få et samfunn til å fungere. 

Per: Forstår egentlig det som du tar for gitt. Hvis du bare er i Norge så tar du for gitt, 
så kan du oppleve at kanskje at sånn som de samfunnsinstitusjonene som har i oppgave 
å etterse politiet, sånn som interne organer, sånn som særorganet nå35. Som har i 
oppgave å etterforske påståtte ulovligheter begått av politi i tjeneste, hvor viktig det er 
egentlig, at det er tillit blant folk. Men kanskje først og fremst fri presse, som vi, jeg av 
gammel vane synes var plagsom, kritiserte oss og skjønte oss ikke. Men vis du ikke har 
korrektiver til politiet som fungerer, så får du heller ikke et fungerende politi. Så du må 
ha presse, institusjoner som rapporterer, om både suksesser og fiaskoer til politiet. Først 
over tid da så kan du ha et politi som folk kan stole på 

Odd: Internt på min arbeidsplass her, gir det ingen status i det hele tatt. For meg 
personlig så tenker jeg det har. Det å ha muligheten sånn som jeg har gjort å reise ut og 
oppleve livet fra en annen side. Og å se hvordan mennesker forholder seg til nød, til 
utrygghet, til konflikter hvordan de finner løsninger og i det hele tatt, alt det som ligger 
i det å være i et sånt miljø og et samfunn. Det har jo gitt veldig stor personlig vekst og 

                                                
35 Per sikter til Spesialenheten for politisaker. 
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utvikling for meg, som jeg tenker at jeg håper at alle som har lyst og har mulighet faktisk 
tar den. Tar den muligheten til å bruke et år av livet sitt på det, veldig lærerikt på det 
kanskje mer personlige plan, da. 

Å overføre kunnskapen og kompetansen som polititjenestefolk erverver i utlandet og tilbake til 

polititjenesten i Norge har i følge mine informanter ikke vært noe fokus. Arnesen (2005) sier 

«Internasjonal polititjeneste medfører imidlertid en betydelig kompetanseheving for norske 

tjenestemenn, en kompetanse som vanskelig kan erverves på hjemmebane» (Arnesen 2005:59). 

Hun tar til orde for å legge bedre til rette for at denne kompetansen også kan brukes i Norge. 

Også politianalysen (2013) setter fokus på systematisk innhenting av kompetanse. 

Politiet har i dag ikke gode systemer for å lære, utvikle og forbedre virksomheten systematisk. 
Det finnes mye god kompetanse, mange meget dyktige og kompetente miljøer, men utvalget ser 
en begrenset grad av systematisk erfaringslæring, analyse og utvikling av beste praksis» 
(Politianalysen 2013: 19).   

Rent politifaglig har overføringen av kunnskap vært minimal, bakgrunnen for dette kan ses i 

sammenheng med at polisiær virksomhet i Kosovo har vært begrenset. Som Odd påpeker var 

det lite etterforsking av forbrytelser, og dermed kunne kunnskapen fra Norge ikke 

videreutvikles.  

Overføring av kunnskap kan også ses i det motsatte perspektiv; hvilke overføringer skjedde til 

Kosovo. En viss overføring av kunnskap har vært mulig, men på bakgrunn av at politiarbeid 

var annerledes i Kosovo, har overføringen ikke vært i like høy grad som den kunne vært hvis 

samfunnsforholdene hadde vært som i Norge. Likevel vil jeg påstå at det har vært en indirekte 

overføring, dette på bakgrunn av mine funn. Intervjumaterialet viser til betydningen som 

politiansatte fra vestlige land, herunder Norge har hatt i utformingen av hybridmodellen til 

Kosovo-politiet. Selv om denne modellen er utviklet av lokale polititjenestepersoner, er 

innflytelsen fra vestlige land tydelig. Denne overføringen kan på bakgrunn av dette ses på om 

indirekte.  Det siktes her til både overføring av kunnskap/idealtyper gjennom tilstedeværelse 

og gjennom «opplæring gjennom kontraster». Den første indirekte overføringen kan kobles til 

Odd og hans uttalelse om vanskelighetene med å arbeide i henhold til kriminalitetsbekjempelse 

nord i Mitrovica, derfor trekker han konklusjonen om at det eneste som kan ha hatt en 

påvirkning er deres tilstedeværelse. Gjennom tilstedeværelsen har norske politiansatte gitt 

Kosovo-politiet innblikk i den norske polisiære virksomheten. Samtidig har norske politiansatte 

vært en påvirkende faktor i «opplæring gjennom kontraster» ved å gå fram som gode eksempler, 
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og dermed har mine norske informanter bidratt til en overføring av idelogiene bak demokratisk 

polisiær virksomhet.       

Andreas nevner at en som har arbeidet lenge på Balkan kan ha ervervet mye kunnskap om f.eks. 

organisert kriminalitet, men at dette oftest ikke tas i bruk av det norske politiet.  

Odd: Det er nok mye opp til hver og en selv hvordan man bruker kompetansen og 
kunnskapen sin. Det er ikke noe systematisert, eller noe ordning for å kartlegge og 
registrere og så bruke ressurser og kompetanse til de som har vært ute. Jeg har snakket 
med veldig mange andre som har vært ute og de er litt sånn: hvor har du vært ute? Jeg 
svarer: Jeg har vært i FN tjeneste. Ja, har du vært borte så lenge, ja vel. Ja, ja. Det er 
mest sånn. Det er nok stor forskjell på sånt, for jeg vet at i andre land så blir det å reise 
ut i FN tjeneste, det er nok mer prestisjefylt.  Altså at man gjør en innsats internasjonalt 
for sitt land. Her i Norge så er det jo ikke det i det hele tatt. 

Å ha vært med i utenlandstjeneste gir ikke status i Norge, heller virker det ikke som om 

kollegaer eller andre er interesserte i høre om erfaringene og opplevelsene. Informantene mine 

slik som også Kleiven (2012) sine, følte ubetydelighet når de returnerte fra utenlandsoppholdet 

(Kleiven 2012:176). Jeg oppfatter det slik at det var svært viktig for mine informanter gjennom 

intervjuene å fortelle om deres erfaringer og opplevelser i utenlandsoppholdet. De har ellers 

ikke fått en arena hvor de kan gi uttrykk for sine erfaringer og dele sin kunnskap.    

 

7.3 En dannelsesreise 

Tidligere er det beskrevet erfaringer og opplevelser, denne siste delen fra intervjuene omhandler 

vurderinger av arbeidet i Kosovo. Internasjonale politireformoppdrag er i følge Kleiven (2012) 

generelt kjent for å ikke å bli evaluert. Dermed mistes mye kunnskap på om hva kan forbedres 

til fremtidige oppdrag. 

Katrine: Det året der var et kanon år, og det er på det medmenneskelige plan. Det er 
ekstremt lærerikt og det er jeg så takknemlig for at jeg fikk være med på, men det er 
klart at det var slitsomt. Vi jobbet mange timer, og det var tøft når det stod på, og det 
var jo med livet som innsats. Så det var mange situasjoner hvor man lurte på hva er det 
egentlig jeg driver med? er det verdt det? I løpet av et sekund så kan du være død, det 
er jo tanker man gjør seg etterpå. Jeg husker at jeg tenkte over det da også, hva er det 
egentlig jeg driver med? 
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Per: Altså jeg som har vært i flere misjoner, har antageligvis fått et relativt realistisk 
forhold til hva man kan oppnå. Altså kan du for det første så ble det jo opphør av krig, 
det er punkt en det må man glede seg over at når man går inn så er det opphør av krig, 
det store antallet drap stopper, så er det olje på vannet, og det er punkt en. Og vis du 
samtidig kan bidra til en positiv prosess og med å bygge opp igjen samfunnsinstitusjoner 
bl.a. politiet, så er det også et pluss og det tror jeg har fungert brukbart i Kosovo. Men 
så var det også et begrenset geografisk område og en begrenset befolkning og så ble det 
satt inn veldig store ressurser fra det internasjonale samfunnet. Det var tross alt en 
befolkning som i motsetning til Afghanistan kan skrive og lese, og som har hatt et 
samfunnssystem før. Det gjør at det har fungert brukbart i Kosovo, selv om det er mange 
skjær i sjøen, og det er mange ting som ikke har gått sånn som det skal, men det tar jo 
generasjoner å få det til å fungere ordentlig. Så sånt sett så syns jeg det er en relativt bra 
suksess. Men veldig store ressurser ble satt inn, forholdsmessig mye større enn noen 
annen misjon jeg har vært i både på Balkan, og i Afrika og i Asia. 

Ut ifra mine samtaler med informantene virker det som om alle har hatt positive opplevelser av 

utenlandsoppholdet. Katrine forteller meg om de mange utfordringer når det gjaldt å forsøke å 

forstå samfunnsforholdene, og peker på at gevinsten ikke ligger i å overføre kunnskap og 

kompetanse tilbake til Norge.   

Katrine: Det er ikke der gevinsten ligger. Jeg er jo kjempe takknemlig og utrolig, 
utrolig fornøyd med at jeg har vært et år ute. Men jeg tenker mer at det er et større 
perspektiv enn jobberfaring. Jeg lovpriser støtt og stadig frisk luft, vann i kranene, 
elektrisitet, så det snakker jeg om veldig ofte med familie og venner, kan stå på 
balkongen og kan trekke inn frisk luft og er sjeleglad for det vi har her. Bare det å være 
norsk, nordmann generelt, bare det å være norsk politi, sammenliknet med veldig mange 
andre nasjoner så ser vi hvor bra vi har det og det er nesten en åpenbaring som jeg tenker 
at alle mennesker skulle hatt fått oppleve noe som er mye verre enn det man har til 
daglig. Det er nesten at jeg får gåsehud av å snakke om det, for vi er så prisgitt som får 
lov å bo her og leve her og der tenker jeg ikke bare Norge, men også Sverige, Danmark, 
Finland, altså de landene som har det bra. Vi har det så bra og vi klager over små ting, 
som det ikke skulle vært lov å klage på. Så det er nok det som har gitt meg den største 
prisen. 

Utenlandsoppholdet har preget mine informanter. Det er tydelig når de forteller om hva de har 

lært, hvilke erfaringer og opplevelser de har hatt både med seg selv og med andre. 

Utenlandsoppholdet har gitt dem perspektiver, kunnskap og kanskje også klokskap med 

henhold til ting som tas for gitt hjemme. Hvor ofte lovpriser vi frisk luft og vann, 

kontrollorganer for politiet eller fri presse? Svaret er kanskje ikke ofte nok, vi innser verdien 

av noe først når det er borte. Mine informanter har gjennomgått det jeg vil kalle en polisiær 

dannelsesreise, med dette sikter jeg til ervervede perspektiver og kunnskap, som har gitt dem 

en utrolig kompetanse, mer på et personlig enn politifaglig plan. Overføringsverdien av deres 
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utenlandsopphold har ikke vært som forventet i form av instrumentelle polisiære verdier og 

metodikker. De har blitt flinkere polititjenestemenn på bakgrunn av læring som gikk dypere og 

som berørte deres menneskelige verdier. Uheldigvis har de vendt tilbake til en hverdag hvor de 

ikke kunne dele denne polisiære dannelsesreisen med sine kollegaer. Kunnskapen, klokskapen 

og kompetansen lever i beste velgående, metoden for å bevare den er gjennom systematisk 

innsamling slik at fremtidige oppdrag blir mer kunnskapsrike (Bayley 2001).  

Vurderingen sett fra mine informanter i Kosovo-politiet er blandet. Alle mine informanter setter 

pris på arbeidet som det internasjonale samfunnet og dets representanter har gjort. Gjennom 

kontakt med mange ulike nasjoner, ulike polisiære virksomheter, ulike organisasjoner og ikke 

minst ulike individer har de styrket sin politifaglige kunnskap. Mens mine norske informanter 

har vært gjennom en polisiær dannelsesreise hvor menneskelig lærdom har vært sentralt, har 

mine kosovoalbanske informanter vært gjennom en polisiær dannelsesreise sentrert på polisiær 

kunnskap. Gevinsten for dem har vært å lære polisiær virksomhet, og mulighetene for å 

observere dette i praksis.     Ardita var blant dem som var med i 

oppstarten av politivesenet, hun har erfaring med politiet fra tidlig 90-tallet og er utdannet jurist. 

Hun forlot Sverige for å være med å bygge opp landet og gi sitt bidrag. I ettertid så har ikke 

forventingene blitt nådd og hun mener at Kosovo-politiet ikke har utviklet seg så mye som hun 

forventet og ønsket. Hun sier at det er behov for å jobbe og utvikle seg mer, men samtidig 

påpeker hun at det har vært viljestyrke til å gjøre dette fram til nå. Hun er skuffet over 

framgangen og ser ikke optimistisk på fremtiden. Som hun sier «jeg har vært optimistisk, jeg 

har blitt skuffet av Kosovo, jeg forventet mer». 

Noen var også misfornøyd med arbeidet som det internasjonale samfunnet gjorde.  

Rinor: Arbeidet som er gjort i Nord Kosovo, det har ikke vært like bra som resten. 
Skaper mye trøbbel nå i ettertid. Dersom du ser på bosteder innenfor Kosovo, men med 
en majoritet av serbere, ser du at de har begynt et nytt liv og at de har akseptert realiteten. 
Mens området i Nord herjes av ulike kriminelle grupperinger, som også gjør livet 
vanskeligere for borgerne i området. Vi forventer mer av EULEX og KFOR og ønsker 
at de legger mer press på Serbia for å fjerne disse kriminelle grupperinger, som også 
forverrer livet til de borgerne som de hevder å beskytte. 

Som også Rinor antyder, er en utfordring for Kosovo-politiet svekkelse av legitimiteten på 

bakgrunn av eksisterende parallelle institusjoner som driver polisiær virksomhet i områder hvor 

politiet selv ikke har tilgang. I disse områdene er internasjonale politienheter fremdeles 



[114] 
 

aktuelle.            

 Men utviklingen har ikke bare vært negativ. Det påpekes at flere og flere sertifiserer seg 

for bruk av ulike typer våpen og at flere tar opplæring i kurs på høyere nivå, dette gjør at 

kapasiteten og kompetansen blir på et høyere nivå. Det sies også at det er et ønske innenfor 

politiet at det finnes mennesker med ulik utdannelse og ulik kompetanse. På denne måten 

erverver politietaten mer kunnskap, og kan nå idealene om kunnskapsstyrt politiarbeid. Agron 

mener selv at «det hele tiden er muligheter for å jobbe mer, for å gjøre mer. Jeg mener de 

(UNMIK) kunne jobbet mer for å bekjempe korrupsjon». Dette er et viktig poeng som Agron 

trekker frem, alltid er det muligheter for å gjøre en bedre jobb, men de mange utfordringene 

FNs fredsbevarende politioppdrag støter på gjør dette vanskeligere i praksis.  

Det å bedømme både fredsbevarende og politioppdrag bidrar med kunnskap om utfordringer, 

mangler og suksesser som vanskelig kan avsløres i mandater, strategier eller planer. Å fange 

opp menneskers erfaringer og opplevelser gir en unik innsikt i hva et fredsbevarende oppdrag 

eller en politireform egentlig er og hvordan det berører livene til den som deltar.  

 

7.4 En suksessfull politireform 

I kapittelet om Kosovo sin historie ble Kosovo presentert som en «politistat» basert på bruken 

av politiet som et undertrykkingsverktøy av myndighetene i datidens Jugoslavia.  Overgangen 

fra en «autoritær» og til en «demokratisk» politistyrke har vært en målsetning for arbeidet det 

internasjonale samfunnet har utført. En detaljert analyse av politiet i Kosovo kan gi svar på 

spørsmålet om målet er nådd.  

Det «ideelle» politiet har tidligere blitt beskrevet i Hansen (2002) som sivile, apolitiske 

politistyrker sammensatt av ulike politiske og etniske grupper. Denne politistyrken skal videre 

ville beskytte borgerne, opprettholde rettssikkerheten og medvirke til å håndheve loven med 

minimum bruk av makt (Hansen 2002: 94).  Å bidra med politireform har ofte blitt 

sammenkoblet med å skape demokratiske politistyrker. Bayley (2001) argumenterer for at et 

demokratisk styresett er viktigere for politireform enn politireform er for et demokratisk 

styresett (2001: 14). Reformer som anses viktigst i utviklingen av et politi som støtter 

demokratiet er i følge Bayley (2001) «a responsive public-service orientation, adherence to 
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the rule of law, protection of human rights, and transparency with respect to the activities of 

the agency and the people within it» (Bayley 2001: 3).      

 Å reformere politiet krever å gjøre valg av økende spesifisitet når en beveger seg fra 

generelle mål til gjennomføringsplaner. Hvis målet er demokratisk reform, er det relativt 

enkelt å sette kriterier som man gjenkjenner i demokratisk politiarbeid, slik som 

rettssikkerhet, menneskerettigheter, ansvarlighet og offentlig respons. Det neste trinn er 

vanskeligere, nemlig å spesifisere bestemte handlinger som oppnår disse mål. I de fleste 

tilfeller kan mange ting gjøres og de fleste av dem må gjøres samtidig (Bayley 2005: 211). 

For at en politistyrke skal gjenkjennes som et demokratisk politi, må det etter Bayley (2001) 

følge disse fire normene. For det første, politiet må gi høy prioritet til å betjene behovene til 

individuelle borgere og grupper. For det andre må politiet være ansvarlig overfor loven 

snarere enn overfor regjeringen. Politiet må for det tredje beskytte menneskerettighetene, og 

den siste normen innebærer at politiet viser åpenhet om sine aktiviteter. Politistyrker kan ikke 

skape et demokrati på egenhånd, men Bayley hevder at dersom politiet handler i tråd med 

disse normene, er det sannsynlig at demokratiet vil vokse frem (Bayley 2001:17). 

Vellykket reform krever å tenke gjennom sammenhengene mellom hva som er gjort og hva som 

skal oppnås, noe som i sin tur krever en dyp forståelse for lokale forhold (Bayley 2001:69).  

Bayley (2001) går videre på betydningen av interessene til personene involvert i reform, og sier 

følgende:  

The most important lesson for police reform anywhere is that human nature--meaning the 
interests of the people through whom reform will occur--must be taken into account. For reform 
efforts to succeed, human interests, which reflect particularistic attitudes and traditions, must be 
understood and then explicitly accommodated, utilized, redirected, or overridden. Reform 
cannot be done by remote control, by people who are not intimately familiar with the local 
human context. Reform is fundamentally a political undertaking (Bayley 2001: 85).  

Bayley (2005) viser til et viktig intellektuelt arbeid som må gjøres av reformatorer i 

internasjonale politioperasjoner. De må analysere forholdene som bidrar til suksess på den ene 

siden, eller hindrer den, på den andre. Beslutningstakerne må vurdere tidligere erfaringer for å 

fastslå hvilke programmer som gjør den største kvalitative forskjellen i «the character of 

policing» (Bayley 2005:209). Ved å se på mislykkede oppdrag, erfaringer og lærdom fra disse, 

kan man konstatere feil og svakheter som ikke bør gjentas.     Et av 

tilfellene som Hansen nevner som et eksempel på et mislykket oppdrag er FNs oppdrag i 

Kambodsja. UNTAC sitt mandat henviste til at «The civilian police component was asked to 
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supervise and control the SOC36 police on patrol and promote respect for human rights while 

doing so; to support the electoral process; and to provide security to returnees as part of the 

resettlement program» (Hansen 2002:26).  Mandatet ble fort avsporet når forhold ble ustabile 

og SOC-politiet nektet å samarbeide. Selv med disse utfordringer fortsatte oppdraget, og 

fokuset ble flyttet til planlagte valg. FN-politiets rolle under dette valget bestod i å være voktere 

ved valglokalene og forebygge trakassering i forbindelse med valget. Deres arbeid med å holde 

tilsyn og kontroll med SOC led under disse forholdene. Som et resultat av dette fortsatte SOC-

politiet med å opprettholde lov og orden partisk. På grunn av at det internasjonale samfunnet 

ikke kunne tolerere disse overgrepene, ble makten til å arrestere og anholde fordelt mellom den 

militære komponenten og en allerede sterkt nedbemannet sivil politistyrke. Politikomponenten 

av UNTAC gikk over i en utøvende politirolle uten en klar målsetning og uten rettslig 

fundament. Hansen uttrykker ikke overraskelse over oppdragets fullstendige fiasko (ibid.). Den 

utøvende politimyndigheten representerer også en utfordring i Kosovo, men denne gangen 

eksisterte det hvert fall et rettslig grunnlag.  

Hansen skrev i 2002 at det var for tidlig å vurdere om oppdraget i Kosovo var vellykket, men 

mente det var godt på vei. Dette på bakgrunn av at hun hevder oppdraget i Kosovo med 

etableringen av politiet er tatt mer seriøst, og at trening og veiledning etterfulgte. Sopjani (2011) 

uttrykker mer skepsis og kaller oppdaget i Kosovo for en «successful failure». Simonsen (2004) 

bedømmer politioppdraget i Kosovo som en blandet suksess. På hvilket grunnlag kan så 

politireformen i Kosovo bedømmes som en suksess? Ved å se på spørreundersøkelsene og 

dermed konkludere at politiet er en institusjon som befolkningen har tillit til, og derfor var 

reformen en suksess (Bennett, Friedman & Greene 2012: 14)? Ved å se på effektiviteten 

innenfor kriminalitetsbekjempelse, er det tydelig i henhold til FN-målinger at drap, bortføringer 

og brannstiftelse steg etter konflikten, før det i ettertid stabiliserte seg (Bennett, Friedman & 

Greene 2012:15). Men her et det ikke etablert et direkte årsak/virkning-forhold, nedgangen i 

kriminalitet kan ikke direkte forklares med politiets effektivitet. Kosovos rettsvesen mislyktes 

i å oppnå tilsvarende tidlig suksess, det var et enormt etterslep av uløste saker og etterslepet 

vokste umiddelbart (ibid.). Målinger gjort av Forum Civic Initiatives (2007) viser at 39 av 1200 

respondenter rapporterte at de hadde betalt bestikkelser, bare to av disse involverte politiet. At 

det ikke er omfattende korrupsjon er kanskje politiets største prestasjon, gitt regionale polisiære 

normer og lave lønninger (ibid.). Dette avhenger også av forholdet om korrupsjonen oppdages, 

                                                
36 SOC henviser til State of Cambodia. 
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og om den blir rapportert, her kan det tenkes at mørketallene er store. Formålet om mangfold i 

politiet ble oppnådd, selv med etniske problemer i nord. Overføringen fra et FN-styrt politi til 

et lokal-styrt politi kan også ses på som en suksess. Ingen signifikante svakheter eller feil kan 

observeres nå som politiet er lokal styrt. Overgangen skjedde gradvis, med kontinuerlig bistand 

og oppmuntring fra internasjonale observatører (Bennett, Friedman & Greene 2012: 15).  

Bennett, Friedman & Greene (2012) har den oppfatningen at Kosovo-politiet er et eksempel på 

en vellykket operasjon av det internasjonale samfunnet på å skape en multietnisk og 

kjønnsbasert inkluderende politistyrke i en polarisert, post-konflikt tilstand (Bennett, Friedman 

& Greene 2012: 15).  Dobbins et al. (2003) i Somit og Peterson (2005) har undersøkt syv case-

studier, Tyskland, Japan, Somalia, Haiti, Bosnia, Kosovo og Afghanistan. Etter deres 

bedømming betegnes Japan og Tyskland som klart suksessfulle. Haiti, Somalia og Afghanistan 

ses på som mislykkede. Bosnia og Kosovo er muligens suksessfulle. For forfatterne er skillet 

mellom suksess og fiasko innsatsen som det internasjonale samfunnet har brukt på deres 

demokratiske transformasjon. Forfatterne mener at suksessfull nasjonsbygging krever tid og 

ressurser (Somit & Peterson, 2005: 40).  

Suksessen til politireform i Kosovo og andre steder hvor reform av politiet har vært en sentral 

oppgave bør bedømmes etter hvorvidt det internasjonale samfunnet har oppnådd målet om å 

etablere en fungerende politistyrke. Selv om oppdraget i Kosovo kan bedømmes som en 

suksess, forutsetter det ikke at en slik tilnærming vil være effektivt et annet sted. I følge Peake 

(2009) som har undersøkt politireform i Øst-Timor, er det et åpent spørsmål hvorvidt FN-

«modellen»  «of importing a technicolor array of uniforms drawn from all points of the globe 

can ever be effective in carrying out a complex, dynamic and multi-faceted reform process» 

(Peake 2009:142).  

Suksess kan som dette avsnittet har vist forstås på ulike måter. Politioppdraget i Kosovo er av 

noen definert som vellykket og av andre som mislykket. Mine funn viser at Kosovo-politiet har 

utviklet en unik politimodell som tilpasset for lokale forhold ser ut til å fungere. Politiet har 

generelt høy tillit blant befolkningen med variasjoner i etnisitet. Sett fra et annet perspektiv er 

politiet kun en del av rettsstaten, dersom det eksisterer svikt innenfor kriminalomsorgen eller 

justissektoren påvirker dette også politiet. Et voksende etterslep av saker tilsier lang ventetid 

før strafferettslige reaksjoner blir ilagt som et resultat av en rettsak. Sett isolert er dermed 
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politioppdraget en mulig suksess, sett samlet i forhold til oppbygning av rettsstaten et det 

fremdeles en del arbeid som gjenstår.  

 

7.5 Overføringsverdi  
Spørsmålet om overføringsverdi berører overføring fra vestlige land (givere) til stater som 

kjennetegnes som svake eller mislykkede, men også overføring fra et reformoppdrag til et 

annet. Denne andre typen kan være overføring mellom to stater som anses som svake, som for 

eksempel fra Kosovo og til Irak.  

Bayley & Perito (2010) viser til at læreplanen som var skreddersydd for irakiske studenter, var 

basert på tjue-ukeskurset brukt på Politiskolen i Kosovo, programmet i Irak gikk enda lengre 

med å også hente inn administrativ ansatte og instruktører fra Kosovo (Bayley & Perito 

2010:13). Forskjellen var derimot at programmet i Kosovo inneholdt tomåneders teoretisk 

opplæring, og tremåneders oppfølgende feltarbeid, mens programmet i Irak ble redusert til ti 

ukers teoretisk opplæring, og ingen oppfølging i feltarbeid. Andre samfunnsforhold slik som 

kraftige opprør dannet grunnlaget for at Kosovo-basert trening ikke kunne utføres (Bayley & 

Perito 2010:14-15). I følge Hinton & Newburn (2009) avdekker situasjonen i Irak at 

institusjonell transplantasjon er umulig fordi det handler om en «rapid-fire reform in a setting 

ill prepared to absord such changes» (2009:1). Å reformere politiet i konfliktfylte samfunn har 

i nyere tid følge Murphy (2007) blitt en kritisk komponent i internasjonal bistand (Murphy 

2007:243). Hinton & Newburn (2009) legger vekt på manglende vitenskapelig kunnskap om 

polisiær virksomhet i utviklingsland og deres samspill med lokal politisk miljø, spesielt viktig 

sett i forhold til «unge» demokratier. Bakgrunnen for manglende vitenskapelig kunnskap må 

ses i sammenheng med at mye av litteraturen og forskning har tatt for seg polisiær virksomhet 

i den vestlige verden (2009:3).  

Brogden i Hinton & Newburn (2009) påpeker en reell fare for at slik bistand/støtte blir en annen 

form for kolonialisme.  

New missionaries have spread a particular policing creed. A uni-linear perception of police 
development has been assumed, a process occurring largely independently of local police 
mandates, cultures and patterns of organization. What appeared to offer promise in small-town 
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America, and in the prosperous white suburbs, is being exported by a new brand of academic 
and police salespeople to all and sundry (Brogden (1999:179) i Hinton & Newburn 2009:2).       

Eksport av vestlige demokratiske polisiære ideologier og teknologier har blitt en viktig del av 

den internasjonale respons på global konflikt i følge Lind, Last & Murphy (2007). Videre 

hevder Lind, Last & Murphy at disse nye former for transnasjonal polisiær virksomhet og 

sikkerhet, eller «policing above government» stiller en rekke teoretiske spørsmål om endret 

rolle for nasjonalstaten, styringen av internasjonal polisiær virksomhet og sikkerhet, og den 

økende bruk av politiet som «models and models of social and state governance (Lind, Last & 

Murphy 2007:153). Hansen (2002) følger samme tråd og hevder at innblandingen i det lokale 

politiet berører statens suverenitet og dets monopol på vold (Hansen 2002:80). Hansen (2002) 

fastslår videre at en visjon ikke kan pålegges utenfra, lokale myndigheter så fremt de eksisterer 

skal kunne ha mulighet til å uttale seg om politistyrkens modell, og det utvidet lov og orden-

rammeverket som blir etablert. Dersom dette ikke imøtekommes vil rammeverket mangle 

politisk støtte og ikke være bærekraftig (Hansen 2002:83, Casey 2009:193).  

Sett i sammenheng med Kosovo kan det nevnes at FN og OSSE utviklet planer med minimalt 

innspill fra befolkningen i Kosovo, dette kan ses på som en ulempe i strategisk planlegging som 

det internasjonale samfunnet gjorde i 1999 (Bennett, Friedman & Greene 2012:4). Eksterne 

krefter kan også komme opp i motsatt problemstilling hvor bekymring for å være for 

kolonialisme-preget, kan medføre at man unnlater å ta tak i nødvendige endringsbehov. 

Modeller som overføres mellom jurisdiksjoner uansett deres resultater i opprinnelseslandet, vil 

ha vanskeligheter med å realiseres dersom lokale hensyn utelates. Dersom det lokale politiet 

ikke tilpasser modellen til omgivelsene, vil ikke modellen ha en langsiktig levetid (Hansen 

2002, Casey 2009). Denne vil i begynnelsen bli brukt for å tilfredsstille internasjonale 

observatører, og vil fjernes så fort observatørene er forsvunnet. Selv om politireformer er 

utviklet i samarbeid med lokale interesser, trekker de uunngåelig fra andre jurisdiksjoner. 

Reformatorer står overfor utfordringene med å etablere programmer både i forhold til å velge 

ut eksterne strategier og på samme tid sikre at disse er tilpasset lokale behov og forutsetninger 

(Casey 2009:59).  

Peake (2009) ser på reform som en ekstremt vanskelig prosess, reform krever «cutting through 

gnarls of management, leadership, political will, set attitudes, established behaviors and 

negative public perceptions» (Peake 2009:142). For Casey (2010) er kulturelle, sosiopolitiske 

og institusjonelle sammenhenger på mottakersiden av «policy adoption» avgjørende for dens 
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suksess og innflytelse (Casey 2010:60). Politireform har ingen raske løsninger (Harris 2005), 

og bør i følge Decker (2006) utvikle langsiktige planer hvor reform kan oppnå ønskede 

resultater. Dette krever mellom ti og femten år, der opplæring av lokalpolitiet utgjør to til tre 

år. En lengre opplæringsperiode ville ha gitt Kosovo-politiet en bedre bakgrunn og en langt 

bedre forståelse av politiarbeid og forhåpentligvis menneskerettigheter. 

Overføringsverdien til politimodeller kan direkte kobles opp mot forskningsspørsmålet 

hvorvidt politimodeller kan overføres mellom jurisdiksjoner. Forskningslitteraturen på området 

tilsier at overføringen av politimodeller mellom jurisdiksjoner kun kan oppnå ønsket resultat 

dersom det tas hensyn til lokale forutsetninger, og kun dersom lokale myndigheter har 

medbestemmelse i valg av politimodell.  

 

7.6 FN, «god styring» og «governmentality»  

Dette avsnittet tar for seg koblingen mellom makt og internasjonale politioperasjoner, og prøver 

å danne en forståelse av dette gjennom bruk av begrepet regjering eller «governmentality» på 

engelsk. Kan FN ses på som en organisasjon som arbeider med «regjering», og spredningen av 

«god regjering»? Hvordan kan internasjonale politioperasjoner forstås i lys av 

«governmentality»?  

«Governmentality» eller regjering i Iver Neumanns oversettelse er et begrep som for første gang 

ble introdusert av Michel Foucault i 1978 i en forelesning han holdt ved College de France. 

Begrepet er utviklet av Foucault for å forstå hva som er spesifikt for maktutøvelse i det moderne 

samfunn. «Governmentality» som et begrep er en neologisme, sammensatt av «government» 

(styring) og «mentality» (mentalitet). Ordspillet får fram at den styringen det er snakk om, er 

knyttet til måten de styrende og styrte tenker på, til deres mentalitet 

Foucault (2002) sier:  

Med regjering forstår jeg den helheten som dannes av institusjonene og prosedyrene, analysene 
og refleksjonene, oversalgene og taktikkene som gjør det mulig å utøve den spesifikke, men like 
fullt komplekse maktformen, og som har befolkningen som sitt fremste siktemål, den politiske 
økonomien som sin viktigste form for viten, og sikkerhetsanordningene som sin grunnleggende 
instrumentelle teknikk. Med regjering forstår jeg for det andre den tendens, den kraftlinje som i 
hele Vesten uopphørlig og over lang tid leder til at den formen for makt som man kan kalle 
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«styringen», blir viktigere enn alle de andre maktformene så som suverenitet og disiplin 
(Foucault 2002:68).  

Den sene Foucault opererer med tre hovedformer for maktrelasjonen: dominans, strategi og 

regjering37. Fokuset rettes her mot regjering. Regjering er en type maktrelasjoner som kommer 

mellom dominans og strategi, og som er knyttet til det refleksive, hvordan selvet regjerer seg 

selv (Neumann 2003:13). I og med at regjering som maktteknikk er helt sentral for moderne 

samfunnsmaktutøvelse generelt, blir en undersøkelsen av dets historiske opphav og nåværende 

virkemåte også en måte å forstå makt som fenomen her og nå (Neumann 2003:14).  

Foucaults utgangspunkt var og forble at makt må forstås om en relasjon, en strategisk og 

produktiv relasjon og utfordringen blir da å forstå relasjonens mulige former (det Foucault 

kaller dens modaliteter) – spesielt de formene som fremtrer i den vestlige tradisjon (Neumann 

2003:14). For Foucault oppstår den nye maktformen regjering som en hybrid av borgerånd og 

hyrdemakt, som en maktform spesifikt knyttet til den nye realiteten som har lagt seg mellom 

suverenen og hans undersåtter, nemlig samfunnet. Borgerånd innebærer enkelte subjekter som 

har internalisert polis’ interesser i en slik grad at byens liv blir deres liv. Hyrdemakten derimot 

består av fire sentrale deler. For det første utøver hyrden makt over en flokk snarere enn over 

et stykke jord. Dermed blir det befolkningen innenfor et visst territorium som skal «styres» og 

ikke bare et territorium.  For det andre så samler, styrer og leder hyrden sin flokk, flokken har 

bestandig behov for hyrden. For det tredje er hyrdens rolle er å sikre sin flokks frelse. For det 

fjerde har hyrden en plikt til å kontinuerlig lede og frelse flokken (Foucault 2002:77-80). 

Hyrdemakt perspektivet er ikke territorielt, men fokuserer snarere på hyrden og hans flokk – på 

subjekter.  

«Governmentality» tar for seg nasjonal staten, jeg ønsker å bruke begrepet til å se hvordan 

internasjonale organisasjoner, slik som FN kan forstås med tanke på maktutøvelse av typen 

regjering. Nettopp fordi det ikke foreligger noe overnasjonal myndighet38, omtaler mange av 

dem som skiver om styringsproblemer på globalt nivå denne type styring som governance, 

hvilket ikke er lange biten fra governmentality eller regjering i følge Neumann (Neumann 

2003:43).  Globalisering er en utfordring mot regjeringsperspektivet, fordi globaliseringen er 

                                                
37 Dominans er den direkte maktrelasjonen, der det ikke hersker tvil om hvem, som er herre. Strategi er et spill 
mellom viljer, hvor det eksisterer uklarhet om hvem som er herre. Strategi kan forstås som en løpende 
forhandling mellom subjekter. Begrepene blir forklart i kapittel 2.5.1. 
38 Neumann bruker begrepet «government», her er begrepet oversatt til overnasjonal myndighet. 
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en påminnelse om at den enheten som regjeringsbegrepet starter med, nemlig samfunnet, ikke 

kan behandles som en sluttet enhet. Globaliseringen innbyr også til å anvende et 

regjeringsperspektiv på den nye sosiale realiteten som vokser frem foran øyene på oss, der disse 

grensene er i ferd med å falle bort.  Analysen trekker i en mindre klar og tydelig retning i at 

menneskeheten forstått som et hele, og ikke bare statens befolkning blir forsøkt gjort til 

styringsobjekt (Neumann 2003:43) Neumann (2003) påpeker at «for å fremstå som 

fyllestgjørende, må en sammenfattende analyse av makt i Norge derfor være en analyse av 

Norge som en del av en potensielt verdensomspennende politisk og økonomisk orden» 

(Neumann 2003: 10-11).  

Neumann og Sending (2007) bruker i artikkelen ‘The International’as Governmentality 

Foucaults begrep av «governmentality» i forståelsen av det internasjonale samfunn. I sin 

konklusjon sier Neumann & Sending følgende: 

A conceptualisation of the international as a socially embedded realm of governmentality sees 
the international as a structure (defined by relations of power) that generates different and 
changing practices of political rule (defined as governmental rationality) (Neumann & Sending 
2007:700).  

Governmentality kan altså brukes til å forstå det internasjonale samfunn som en struktur 

definert av maktrelasjoner som skaper forskjellige og skiftende praksis av politisk styring. 

Neumann og Sending (2007) sier videre:     

Today, there exists a dense network of liberal norms that shapes the identities and behavioral 
patterns of states. It may be seen as a global system of indirect forms of power that operates to 
guide, shape and foster specific types of not only states, but also other polities, as well as 
individuals. It sets up standards of behavior for individuals and models of institutions to be 
implemented and followed by all good members of the international community (Neumann & 
Sending 2007:699). 

For Foucault er liberalismen en bestemt styrende logikk, en form for makt som er karakteristisk 

for moderne samfunn, som opererer indirekte ved å forme og fremme selvstendige og ansvarlige 

individer gjennom «’conduct of conduct’ and the ensemble of ‘governmental techniques’» 

(Neumann & Sending 2007:694). Men ikke bare individer formes, som sitert tidligere viser 

Neumann og Sending at også stater og andre statsdannelser slik som organisasjoner formes via 

dannelse av standarder. Maktteknologier er de «technologies imbued with aspirations for the 

shaping of conduct in the hope of producing certain desired effects and averting certain 

undesired ones» (Rose, 1999:52). Sett fra dette perspektivet kan det kanskje kobles opp mot FN 



[123] 
 

som en aktør som deltar i spredningen av «good governance» gjennom den indirekte 

maktutøvelsen som er å finne i Foucaults begrep om «governmentality». Gjennom opprettelsen 

av strategier og standarder om hva et godt politi er, og implementering av demokratisk 

politiarbeidsmodellen fra lokale myndigheter i land der FN har oppdrag, vises også det 

komplekse forholdet mellom makt og kunnskap. Forbindelsen mellom makt, kunnskap og 

governmentality kommer tydelig fram i dette sitatet fra Foucault:  

A constant interplay between techniques of power and their object gradually carves out in 
reality, as a field of reality, population and its specific phenomena. A whole series of objects 
were made visible for possible forms of knowledge on the basis of the constitution of the 
population as the correlate of techniques of power. In turn, because these forms of knowledge 
constantly carve out new objects, the population could be formed, continue, and remain as the 
privileges correlate of modern mechanisms of power. Hence the theme of man, and the «human 
sciences» that analyze him as a living being, working individual, and speaking subject, should 
be understood on the basis of emergence of population as the correlate of power and the object 
of knowledge (Foucault 2007:79).   

Kunnskapens rolle kan ses både i form av viten om mennesket og menneskelig atferd. For denne 

avhandlingen er kunnskap i forhold til kriminalitetsbekjempelse og institusjonsbygging av 

interesse. Den av partene som har kunnskap om politiet, vil ha et annet utgangspunkt til å kunne 

innføre sine perspektiver, metoder og modeller. Dermed vil den som har kunnskap også ha makt 

til å påvirke valg av perspektiver og modeller. Denne påvirkningen kan også gjelde 

kriminalitetsområdene som innsatsen bør fokuseres på. En forsterket innsats på internasjonale 

kriminalitetsområder påvirker også Kosovo-politiet, og gjør krigen mot narkotika og terror en 

del av dets nasjonale agenda. Internasjonale politioperasjoner i den form som avhandlingen har 

presentert tidligere, innebærer en overføring av et sett med verdier/normer om politiarbeid 

gjennom møte med politiansatte fra ulike nasjoner. I Kosovo gav dette utrykk i over 60 

deltakende nasjoner i et FN-ledet politioppdrag. Resultatet har vært en politimodell unik alle 

andre. Denne politimodellen kaller jeg hybridmodellen, og er et resultat av verdier og normer 

om politiarbeid som Kosovo-politiet har blitt eksponert for. I dag kan det eksistere et tett 

nettverk av liberale normer som former identiteten og atferdsmønstre av stater. Bistand og 

utviklingsarbeid med utgangspunkt i politiet kan dermed analyseres ut ifra tenkesettet om 

dannelsen av et politi med lik utforming på tvers av landegrenser (Hindess 2005 i Neumann & 

Sending 2007:699).  

Aksu (2003) argumenterer for at FN stadig oftere nå enn før blir oppfordret til å påta en rolle 

hvor «styring» av hva ellers blir kategorisert som «ungoverned» eller «ungovernable» stater 
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utgjør en del av dets virkefelt. Han påpeker videre at dette kan tyde på institusjonalisering av 

nye ideer, verdier, forventninger og handlingsmønstre. I forbindelse med dette sier Aksu 

(2003):  

The UN’s evolving governance function, however, does not fit neatly into traditional 
frameworks of governance. Rather it assumes complex territorial as well as non-territorial 
qualities, and proceeds on the basis of painfully difficult normative ‘resolutions’, or at least, 
‘syntheses’ that constantly interact with changing power configuration on the world stage. 
Placed in historical structural setting, this may me suggestive of the slow but continuing 
institutionalization of new ideas, values, expectations, and patterns of behavior (Aksu 2003: 
218).  

Han sier videre:  

The UN was given the task of dealing with ‘complex emergencies’ in a number of ‘failed states’. 
Arguably, the ‘complex emergencies’ and ‘failed states’ rhetoric was itself part and parcel of 
the emerging hegemonic power configuration of the 1990s, and reflected as much a particular 
(hegemonic) ‘image of reality’ as the ‘reality in itself (Aksu 2003: 216).  

En av disse komplekse krisene er Kosovo, og kategoriseringen av Serbia som en mislykket stat 

er som også Aksu påpeker med på å danne «et bilde av virkeligheten» som «virkelighet i seg 

selv». Denne dannelsen av virkeligheten i seg selv reflekterer direkte på maktrelasjonene 

globalt. FN ble i følge Aksu fort ansett «as a source of authority that could legitimately 

pronounce on the standards which governance had to observe - a trend implicit in the very 

notion of «good governance» (Aksu 2003: 215). Neumann og Sending (2007) er inne på mye 

av det samme, kategorisering av hvem som er i stand til å styre seg selv, og hvem som ikke er 

det, de sier videre:  

Inside liberalism, then, there is a contingency and an indeterminism with respect to how to 
categorize and thus also how to govern different types of populations and individuals in time 
and space. Political agency is thus involved in the formulation and choice of who are regarded 
as capable of governing themselves and who are not (Neumann & Sending 2007:699) 

Ratner i Murphy (2007) sier følgende: «This generation peacekeeping is a new form of global 

policing, one that requires the reform and re-construction of indigenous societal and political 

institutions, like the police, so that they can sustain long term peace and security» (Ratner 1995, 

i Murphy 2007:245).  Murphy sier videre  

Societal and political reconstruction is made compatible with western political values, by 
promoting the adoption of western democratic institutional models and practices. Thus 
democratic police reform is more than a simple exercise in foreign aid, international training 
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and technology transfer, it is also part of a broader process of global democratization and 
governance (Murphy 2007:245).   

FN-pakten som det nærmeste vi kommer til global grunnlov, utfordrer FN til å bli et forum for 

å ta opp utfordringer eller eventuelle problemstillinger som går over landegrenser, og som ikke 

kan løses av et land alene. Blant disse globale utfordringene er AIDS, demokrati, mat, utvikling, 

helse, menneskerettigheter, fred og sikkerhet, terrorisme og styring sammen med flere oppført. 

Delen om «governance» opplyses det om følgende:   

The UN system promotes good governance through many avenues. The UN Development 
Programme (UNDP), for example, actively support national processes of democratic 
transition.  In the process, it focuses on providing policy advice and technical support and 
strengthening the capacity of institutions and individuals. It engages in advocacy and 
communications, supports public information campaigns, and promotes and brokers dialogue. 
It also facilitates «knowledge networking» and the sharing of good practices 
(http://www.un.org/en/globalissues/governance/).  

Også IMF (The International Monetary Fund), UNDEF (The United Nations Democracy Fund) 

og UNPAN (The United Nations Public Administration Network) I tillegg til UNDP deltar i 

FNs arbeid med styring. Videre opplyses det på FN sin nettside «Through such measures as 

these, the promotion of good governance now runs like a thread through all UN system 

activities» (http://www.un.org/en/globalissues/governance/). En av de globale utfordringene 

som er listet opp av FN er da også fred og sikkerhet, og en del av dette arbeidet inkluderer 

fredsbevarende politioppdrag. Arbeidet som gjøres i fredsbevarende politioppdrag er ikke 

nødvendigvis separat fra FNs arbeid for «god styring». For Weiss et al. (2010) er det lite som 

tyder på et FN som midtpunktet i global styring, og hevder videre at en slik omstrukturering 

ville krevd mer overføring av lojalitet, makt og myndighet fra stater til FN. En slik endring er 

etter deres mening fortsatt fjernt (Weiss et al. 2010:363). 

Transnasjonal polisiær virksomhet stiller spørsmål ved internasjonale politiske styresett, men 

stiller seg også kritisk til bruken av politiarbeid som en form for styresett. Johnston (1998) i 

Linden, Last og Murphy (2007) påpeker at politiets bidrag til styring i utgangspunktet er ved å 

sikre orden som gjør bredere styring mulig, og fortsetter ved å støtte og håndheve innsatsen til 

andre etater og programmer for regjeringen og styring. Å sikre orden for styring er i følge 

Ratner (1995) i Linden, Last og Murphy (2007) sentralt i de internasjonale politiske mandater. 

Det internasjonale politiet er en del av den militær-baserte prosessen med å skape og 

opprettholde fred, og er dermed involvert i en fredsbyggende prosess som innebærer 
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rekonstruksjon av etter-konflikt samfunn. Internasjonal politi deltar direkte i styring i form av 

opplæring, oppfølging og støtte til nasjonal politireform, en viktig del av det Linden, Last og 

Murphy kaller det store prosjektet med å gjenoppbygge regjering og samfunn i post-konflikt 

områder (Linden, Last & Murphy 2007:154). Neumann og Sending (2007) er i den oppfatning 

at en analyse som tar utgangspunkt i governmentality «adds an explicit focus on relations of 

power to the norm-literature by analyzing the types of (governmental) practices and techniques 

that produce certain types of identities and behaviour as appropriate, legitimate, effective, etc.» 

(2007:697-698). 

Gjennom å bruke hybridmodellen til Kosovo-politiet kan governmentality bli brukt som en 

forståelse av internasjonale organisasjoners styring. De mange politimodeller som Kosovo-

politiet ble eksponert for kom til syne i etableringen av en politimodell som veksler på 

eksempler fra mange ulike nasjoner. Inkorporeringen av mange ulike nasjoners politimodell til 

hybridmodellen kan direkte kobles opp mot styringen som FN eksponerer overfor svakere 

parter. Hybridmodellen skiller seg fra andre politimodeller ved at ikke er lik noen annen 

politimodell, men den er fremdeles en samling av vestlige politimodeller. Er det et ønske fra 

FN om å etablere en felles politimodell som speiler vestlige idealer om politiarbeid? Gjennom 

å eksponere Kosovo-politiet for ulike politimodeller, kan det virke som om hybridmodellen er 

selvvalgt, noe som ikke nødvendigvis er tilfellet. Politimodellene fra vestlige nasjoner har 

gjennomgående blitt presentert som gode, og dermed fått en gjennomslagskraft. Hensynet til 

forskjeller mellom nasjoner har bare i den grad forskjellene er for store hatt en virkning. 

Politibetjenter i Kosovo-politiet sier at opprinnelsesstedet til en modell ikke er av viktighet, 

samtidig som de har inkorporert et utenfra syn på gode/dårlige politimodeller. Gjennom å 

presentere noen politimodeller som gode legger FN til rette for at mottakerlandet også tar i bruk 

disse definisjonene. FN-politiet deltar dermed direkte i styring gjennom opplæringen og 

oppfølgingen, og er med på å videreføre globalt aksepterte politimodeller. 

7.7 Konklusjon 
Mine informanter forteller om deres innflytelse og betydningen utenlandsoppholdet har hatt for 

dem. Både de norske så vel som de kosovoalbanske polititjenestemenn som jeg intervjuet har 

vært gjennom en polisiær dannelsesreise. Fra møtet med hverandre har de fått erfaringer, 

kunnskap og ervervet kompetanse, men og her spesielt i henhold til mine norske informanter - 

er gevinsten mer på et personlig enn politifaglig nivå.  
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Både informantene og forskningslitteraturen etterlyser systematisk samling av denne 

kompetansen, slik at det blir enda tydeligere hva et utenlandsopphold går ut på og hva man kan 

bidra med. Overføringen av kunnskap berører også problematikken hvorvidt overføring av 

politimodeller kan skje fra en jurisdiksjon til et annet. Litteraturen her viser til hensynet som 

må tas i forhold til lokale omstendigheter, slik som kultur, økonomi, politikk og forhistorie. Og 

selv om et oppdrag gjennomføres i samarbeid med lokale myndigheter, garanterer ikke dette 

alene for dets suksess. Suksess kan bedømmes i forhold til flere faktorer. Oppdraget i Kosovo 

vil av noen klassifiseres som en suksess, andre vil være uenige.  

Casey (2009) fremmer påstanden om at suksessen til internasjonalt politiarbeid avhenger av 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger til enkeltpersoner som arbeider med rettshåndhevelse 

(Casey 2009:201). Evalueringer av utenlandsopphold kan derfor kaste lys over utfordringer, 

mangler, men også gevinster før, under og etter et utenlandsopphold.  

Bruken av Foucaults governmentality teori presenterer en ytterligere teoretisk perspektivering 

hvor det trekkes linjer til FN og deres arbeid med politioppbygningen i Kosovo som en del av 

«god styring» tankegangen.    

Neste og siste kapittel tar opp avsluttende kommentarer om politioppdraget i Kosovo, og 

oppsummerer lærdommen som fremtidige oppdrag kan innhente.    
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8 Avsluttende ord 
Denne avslutningen tar stilling til betydningen av internasjonale aktører i arbeidet med å bygge 

opp institusjoner i Kosovo, viktigheten av godt samarbeid og kommunikasjon i fredsbevarende 

oppdrag og opplevelsene og erfaringene til mine informanter. Videre går jeg nærmere inn på 

hvilken lærdom som det internasjonale samfunnet kan ha fått fra Kosovo og eventuelt hvordan 

dette kan ha implikasjoner for fremtidige oppdrag. Avslutningsvis trekkes det linjer til videre 

forskning. Teknologisk utvikling har gjort kommunikasjon og informasjonsdeling lettere 

mellom politi fra ulike jurisdiksjoner (Sheptycki 2007, Bowling og Sheptycki 2012), hvordan 

dette påvirker forståelsen av politiet og polisiær virksomhet sett i lys av globaliseringen er et 

interessant forskningsspørsmål. 

8.1 Politioppbyggingen i Kosovo 

«I liken our experience with UNMIK to being in a plane in which the windows are 

closed, we do not know who the pilot is and we have no idea where we are going, let 

alone how long it will take to get there» (Rees 2005:199).  

Denne beskrivelsen får Rees fra en politibetjent i Kosovo i mars 2004. I Kosovo finnes to 

politistyrker, den ene er lokalpolitiet. Den andre er internasjonale politisammensetninger, enten 

gjennom FN eller EU39. Etter gjennomgang av de mange utfordringer som finnes i 

fredsbevarende politioppdrag og etter en gjennomgang av oppdraget i Kosovo er en ting klart, 

politioppdrag er vanskelige. Hvor enn i verden de starter, vil de fra begynnelsen av ha mange 

utfordringer. Noen vil når de avsluttes kategoriseres som vellykket, andre som mislykket. 

Politioppbyggingen i Kosovo kan dermed plasseres i begge kategoriene avhengig av hvordan 

suksess bedømmes. Avhandlingens utgangspunkt har vært å beskrive oppbyggingen av politiet 

i Kosovo gjennom intervjuer med norske og kosovoalbanske politibetjenter. Å intervjue både 

politibetjenter fra Norge og Kosovo har gitt avhandlingen en perspektivering som svært få 

forskere tar i bruk, nemlig tilbakemeldingen fra mottakersiden. Også internasjonal polisiær 

virksomhets forskning er tydelig preget av å studere perspektivet til bidragsyterne. Dette er et 

område hvor behovet for ny forskning er stort, spesielt med tanke på fremtidige internasjonale 

politioperasjoner. Femten fredsbevarendeoppdrag er i gang pr. august 2013, lite tilsier at dette 

                                                
39 FN-politiet og EULEX.  
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tallet vil bli redusert i fremtiden. Mer kunnskap om problemområder og utfordringer kan bidra 

til endringer både på innholdet i internasjonale politioperasjoner og i vår forståelse av polisiær 

virksomhet i andre omgivelser. En undersøkelse av giver og mottaker er ikke kun begrenset til 

politioppdrag, og kan bringe kunnskap om maktforhold og overføringsverdi i henhold til 

bistands –og utviklingsarbeid.  

Internasjonale politioperasjoner mangler oftest evalueringer noe som medfører en 

gjentagelsesfare. Kleiven (2012) oppsummerer dette poenget tydelig: 

Such is also the general reality within the field of police reform in post-conflict states: a clear 
lack of focus on lessons learned and a scarcity of project evaluations result in a repetitive cycle 
of doing the same things over and over without any development or knowledge transfer (Kleiven 
2012: 13).   

Hvordan kan så gjentagelsesfaren begrenses? Et mulig tiltak er å utføre evalueringer av 

internasjonale politioppdrag. Et annet alternativ er rett og slett mer kunnskap om internasjonale 

politioppdrag til de som utarbeider mandater, retningslinjer, planer og mål. Politioppdraget i 

Kosovo kan dermed benyttes til at fremtidige oppdrag oppnår bedre muligheter for langsiktig 

suksess.  

 

8.2 Kunnskapen fra Kosovo 
Å skrive denne avhandlingen har vært en lærerik prosess, denne delen kommer til å gjengi noen 

lærdommer som kan trekkes frem gjennom arbeidet med å besvare problemstillingen. Politiet i 

Kosovo ble opprettet i september 1999, 13års jubileet ble nylig markert. Det er forfatterens håp 

at poengene som er fremstilt i denne avhandlingen kan bidra til utvidet forståelse innenfor 

transnasjonal polisiær virksomhet.  

1. Klare mål og strategier: Oppdraget i Kosovo viste klare mangler hva gjaldt mål og 

strategier for oppdraget. Mine informanter tillegger dette punktet særlig viktighet på 

bakgrunn av konsekvensene som kan oppstå ved mangler. 

2. Gode forberedelser: Forberedelsene til fredsbevarende politioppdrag varierte mellom 

deltakende nasjoner, både mine norske og kosovoalbanske informanter gir uttrykk for at 
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norske politiansatte var godt forberedt. Deltakere fra noen nasjoner manglet generell 

kunnskap om både fredsbevarende politioppdrag og Kosovo. 

3. Kvalifisert personell: På bakgrunn av manglende kunnskaper og forskjellige måter å 

drive polisiær virksomhet på er det et viktig poeng at fremtidige politioppdrag tiltrekker seg 

kvalifisert personell. 

4. Møtet mellom deltakende nasjoner: Når FN skal gi mulighetene til medlemsland for 

deltakelse på internasjonale politioppdrag, bør det tas hensyn til hvordan alle disse 

nasjonene skal samarbeide mot et felles mål. Derfor bør også punkt. 1-3 være oppfylt for å 

sikre at politioppdraget innledes med et godt utgangspunkt.  

5. Verdien av behovsanalyse: En kartlegging av behovene til lokalsamfunnet bidrar til 

bedre ressursbruk og flere fordeler for mottaker.  

6. Godt samarbeid: Mellom mange deltakende internasjonale organisasjoner kan 

samarbeid og koordinering bli en spesielt vanskelig oppgave, derfor er det også av særdeles 

viktighet at arbeidsinndeling og kommunikasjonsmuligheter etableres tidlig. Tett samarbeid 

mellom politiet og militæret er i noen situasjoner nødvendig. 

7. En forståelse av vilkår for lokalpolitiet: Spesielle hensyn må tas til lokale 

økonomiske, kulturelle, historiske forskjeller mellom land med tanke på overføring av 

politimodeller mellom jurisdiksjoner. Politiet har i post-konflikt områder andre type 

utfordringer enn politistyrker i samfunn preget av fred og vilkår for lokalpolitiet må tas til 

beregning når suksessen til politireform skal bedømmes.  

8. Bedre innhenting av ervervet kompetanse: Internasjonale politioppdrag er kjent for å 

mangle evalueringer og for å ikke ta i bruk ervervet kompetanse. Mine norske informanter 

har i liten grad kunnet fortelle om sine opplevelser fra utenlandsopphold til kollegaer, deres 

kunnskaper har heller ikke blitt gitt noe spesiell oppmerksomhet.  

9.  En polisiær dannelsesreise: Oppholdet i Kosovo har vært noe mer enn politifaglig for 

mine norske informanter. Gjennom oppholdet har de ervervet menneskelig kompetanse 

sentrert rundt ervervet perspektiver og kunnskap. For mine kosovoalbanske informanter har 

lærdommen vært på et politifaglig plan. Et utenlandsopphold kan ha flere gevinster enn 

først antatt. 



[132] 
 

 

8.3 Veien videre  
Norsk kriminologi har i liten grad utført forskning utenfor Norges grenser, med tanke på 

globalisering vil det ikke være utenkelig at dette endres de neste årene. En utvidelse innenfor 

norsk kriminologi til å bli mer internasjonalt orientert kan fange opp mange spennende og 

interessante forskningsspørsmål. Katja Franko Aas (2006) sitt bidrag til fagkonferansen 

22.januar 2005 tydeliggjør dette poenget. Aas skriver at globaliseringsbølgen ikke ser ut til å 

ha nådd kriminologien, og selv om norsk kriminologi studerer globale temaer, bli de sjelden 

satt i en bredere teoretisk kontekst «av global transformasjoner». Aas hevder at norsk 

kriminologi fortsetter å konsentrere seg hovedsakelig innenfor nasjonalstaten. Dette inntrykket 

deler også forfatteren av denne avhandlingen. Norsk kriminologi bør i større grad omfavne 

globaliseringsbølgen og forsterke studiet i retning av mer internasjonal orientert forskning. 

Denne avhandlingen har hatt innslag av å ta opp globale temaer samtidig som den ikke har 

løsrevet seg fra det norske. Fokuset har vært politioppbyggingen i Kosovo med innslag fra 

norske politibetjenter som har oppholdt seg i Kosovo. Fremtidig forskning kan bygge videre på 

mange av problemområdene som er fremstilt i denne avhandlingen.   

Videre forskning kan fordype seg i: Hvordan politikulturer kan forstås i en internasjonal 

sammenheng ved å se på politioppdrag i regi av FN, andre internasjonale eller regionale 

organisasjoner. Denne avhandlingen har så vidt berørt forholdet mellom politiet og militæret i 

fredsbevarende oppdrag, og en videreutvikling av dette kan bidra med økt forståelse for politiets 

rolle i oppdrag hvor politiet og militæret ikke har et tydelig skille. Et annet mulig 

forskningsspørsmål er: Hvordan forholdet er mellom publikum og politiet i et nylig etablert 

politikorps i post-konflikt områder og hvordan dette kan ses i forhold til lokal eierskap. Et 

utvidet perspektiv kan også anvendes på reform, hvor reform av rettsvesenet studeres i sin 

helhet, uten en avgrensning til og kun gjelde politiet. Også undersøkelser på maktforholdet 

mellom ulike internasjonale organisasjoner drøftet i lys av felles måloppnåelse vil utvide 

forskningslandskapet og gi nye perspektiver i forståelse av internasjonalt arbeid.  

Jeg overrekker herved stafettpinnen videre til andre forskere på et aktuelt og interessant 

forskningsfelt.  
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Vedlegg 1: Kosovos historie40: En kronologisk oversikt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Fremstillingen utarbeidet med bakgrunn i Malcolm (2002) samt: 
http://www.interfaithkosovo.org/kosovo/?lang=En# 
2. Kosovo Polje 
3. Austro-Hungarians  
4. The International Steering Group for Kosovo (ISG) består av 25 land, inkludert Storbritannia og USA, og har 
hatt tilsyn til Kosovos uavhengighet siden den tidligere serbiske provinsen ensidig erklærte den 17. februar i 
2008. Mer informasjon kan leses her: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/thirteen-years-after-the-
end-of-the-war-international-supervision-of-kosovo-ends-8121164.html 
5. Ahtisaaris plan kan finnes her: http://www.unosek.org/docref/report-english.pdf 
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Vedlegg 2: NSD godkjenning 
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Vedlegg 3: Infoskriv og samtykkeerklæring norske informanter 

Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med en masteroppgave 

 

Jeg er masterstudent i kriminologi ved Universitetet i Oslo og holder nå på med den 

avsluttende masteroppgaven. Temaet for oppgaven er transnasjonal politiarbeid, med 

hovedvekt på overførbarheten av politimodeller og samarbeidet mellom ulike aktører i 

Kosovo.   

 

For å finne ut av dette, ønsker jeg å intervjue 10-12 personer. Utvalget består av norske 

politifolk som har vært i Kosovo og politibetjenter som jobber for Kosovos politi.  Utvalget 

består av både norske og kosovoalbanske/serbiske statsborgere. Spørsmålene vil dreie seg om 

samarbeidet mellom de ulike internasjonale organisasjoner og lokale politidistrikter. Jeg 

ønsker å vite mer om erfaringer, meninger, utfordringer og holdninger de ulike partene har til 

hverandre. Jeg vil bruke båndopptaker og ta notater mens vi snakker sammen. Intervjuet vil ta 

omtrent en time, og vi blir sammen enige om tid og sted.  

 

Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å 

måtte begrunne dette nærmere. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen 

enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den ferdige oppgaven. Opplysningene anonymiseres 

og opptakene slettes når oppgaven er ferdig, innen utgangen av 2013.  

 

Dersom du har lyst å være med på intervjuet, er det fint om du skriver under på den vedlagte 

samtykkeerklæringen og sender den til meg, samtykke kan også gis muntlig før intervjuet 

begynner. 

 

Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg på xxx, eller sende en e-post til xxx. Min 

veileder professor Liv Finstad kan også kontaktes, på tlf: xxx, e-post: xxx , eller postadresse: 

PB 6706 St. Olavs plass, 0130 OSLO. 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste A/S.  
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Med vennlig hilsen  

 

Shermine Aliti  

Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi 

PB 6706 St. Olavs plass 

 0130 OSLO  

 

 

Samtykkeerklæring:  

Jeg har mottatt informasjon om studien av politisamarbeid og ønsker å stille på intervju.  

 

 

Signatur …………………………………. Telefonnummer ……………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[150] 
 

Vedlegg 4: Infoskriv og samtykkeerklæringen: informanter fra Kosovo-

politiet 

Request to participate in the interview in connection with thesis 

I am a graduate student in criminology at the University of Oslo and am now working with 

My final thesis. The theme of the thesis is transnational policing, with emphasis on the 

applicability and transportability of policing models between jurisdictions and the cooperation 

between different actors in Kosovo. 

To determine this I want to interview 11-12people. The committee consists of police officers 

who have been in Kosovo (Norwegian) and police officers working for the Kosovo Police. 

The committee consists of Norwegian and Kosovo Albanian / Serbian Citizens. The questions 

will focus on cooperation between the various international organizations and local police 

districts. I want to know more about their experiences, opinions, challenges, and attitudes the 

different parties to each other also of great interest is their training provided by the 

internationals.. I would like to use a tape recorder and take notes while we talk. The interview 

will take about an hour and we will agree on the time and place. 

It is voluntary to join and you have the opportunity to withdraw at any time along the way, 

without having to explain this further. The information will be treated confidentially and no 

individuals will be recognized in the completed task. The information is anonymous and the 

recordings are deleted when the task is completed by the end of 2013. If you would like to be 

part of the interview, it's nice if you sign the enclosed consent form and send it to me. 

If you have any questions please call me on xxx or send an e-mail to xxx. My supervisor 

Professor Liv Finstad can also be contacted on tel: xxx, email: xxx, or mailing address: PO 

Box 6706  St. Olav's place, 0130 OSLO. 

The study is reported to the Norwegian Social Research, Norwegian Social Science Data 

Services A / S. 

Sincerely,  

Shermine Aliti 

Department of Criminology and Sociology 
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PO Box 6706 St. Olav's place 

0130 Oslo 

 

Consent Statement: 

I have received intonation about the study of police cooperation and would like to participate 

in an interview.  

 

Signature:……………………              Phone:………………………… 
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Vedlegg 5: Intervjuguide Norge 

Intervjuguide til intervju med norske politibetjenter  

Innledende spørsmål 

Kjønn: 

Alder:  

År i politiet/tjeneste (Norge):  

Arbeidet i Kosovo via org./når: 

Arbeidsoppgaver/stilling i Norge: 

Forhåndsinfo 

1. Hvilket inntrykk hadde du av Kosovo før du selv reiste dit? 

2. Hva fikk du av forhåndsinformasjon om Kosovo?  

3. Hva fikk du av forhåndsinformasjon om arbeidet du skulle gjøre i Kosovo? 

Første møte med stedet 

1. Hvordan opplevde du reisen dit? 

2. Hvordan var førsteinntrykket ditt av Kosovo? Samsvarte det med hva du hadde trodd 

på forhånd? 

Første møte med befolkningen 

1. Hvordan var første møte med befolkningen? 

2. Hvordan be du mottatt av befolkningen?  

3. Var det noe du opplevde som en utfordring, når det gjaldt kontakt med befolkningen? 

Arbeidsoppgaver 

1. Hva gikk dine arbeidsoppgaver ut på? 

2. Beskriv en vanlig arbeidsdag (i Kosovo) 
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3. Utførte du noen andre arbeidsoppgaver som ikke var bestemt av org.? (frivillig arbeid) 

4. Hvilke meninger har du om arbeidsoppgavene ut utførte? 

Hierarkiet i organisasjonen 

1. Hvor i hierarkiet befant du deg i forhold til den organisasjonen du var i? 

2. Hvor var org. Plassert i forhold til andre org? 

Samarbeid med andre internasjonale org. 

1. Hvordan var samarbeidet med andre internasjonale org. 

2. Fantes det internasjonale org. Som dere spesielt samarbeidet med? Hvorfor? 

3. Fantes det internasjonale org. Som dere ikke samarbeidet med? Hvorfor?  

Samarbeid med nasjonale myndigheter 

1. Hvordan var samarbeidet med nasjonale myndigheter (dersom disse fantes)? 

2. Hvordan var samarbeidet med lokale politidistrikter? 

3. Hvilke utfordringer fantes når det skulle samarbeides med nasjonale organer.  

Erfaringer og meninger om arbeidet 

1. Hvilke erfaringer har du fått av å være i Kosovo? Hvordan har disse erfaringene 

påvirket deg? 

2. Hvilke meninger har du om arbeidet du har utført i Kosovo? Hvordan ville du vurdere 

ditt arbeid og din innsats? 

Benyttelse av erfaringer/ideer fra Norge til ulike utfordringer i Kosovo 

1. Hvilke kompetanse kunne du bruke fra Norge? 

2. Fantes det spesielle når dette kunne gjøres? 

3. Hvilke utfordringer møtte de internasjonale aktørene? 

4. Hvordan ble utfordringer løst? 

Gjenopprettingen/nyopprettingen av Kosovo-politiet 

1. På hvilken måte bidro din org. Til opprettingen av Kosovo-politiet 
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2. Hvordan kunne du bidra i denne oppgave? Hvilke erfaringer kunne du bruke? 

3. Hvordan vil du vurdere dette arbeidet? 

Evalueringer 

1. Hvordan opplevde du kontakten med politiet i Kosovo? 

2. Hva kunne de bli bedre på? Hvordan? 

3. Hvordan vil du si at oppbyggingen av Kosovo-politiet har vært? 

4. Hvordan vil du beskrive din opplevelse i Kosovo? 

5. Hva virker, hva virket ikke? 

Nytte for arbeidet i Norge 

1. Hva har du tatt med deg fra Kosovo? Hvilke erfaringer kan anvendes i Norge? 

2. Får du benyttet den ervervede kompetansen? 

 

Er det noe annet du vil legge til? Noe du ønsker å ta opp som vi ikke har vært inne på? 
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Vedlegg 6: Intervjuguide Kosovo 

Intervju med ansatte i Kosovo-politiet 

 

Innledende spørsmål 

Kjønn: 

Alder:  

År i politiet/tjeneste   

Arbeidsoppgaver/stilling: 

Arbeidsoppgaver 

1. Hvilke arbeidsoppgaver inneholder din stilling? 

2. Beskriv en vanlig arbeidsdag 

Samarbeid med internasjonale org. 

4. Hvordan var/er samarbeidet med internasjonale org. 

5. Fantes det internasjonale org. Som dere spesielt samarbeidet(er) med? Hvorfor? 

6. Fantes det internasjonale org. Som dere ikke samarbeidet(er) med? Hvorfor?  

Samarbeid med nasjonale myndigheter 

4. Hvordan var/er samarbeidet med lokale og nasjonale myndigheter? 

5. Hvordan var/er samarbeidet med lokale politidistrikter? 

6. Hvilke utfordringer fantes/finnes når det skulle samarbeides med nasjonale organer.  

Erfaringer i forhold til samarbeid med internasjonale org.  

1. Hvilke opplevelser hadde du i samarbeid med representanter fra internasjonale org.? 

2. Hvilke meninger har du om arbeidet det internasjonale samfunnet har gjort i Kosovo? 

3.  Hvordan ville du vurdert deres innsats? 
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Kosovo-politiet 

1. Hvordan opplevde du opplæringen på politiskolen? 

2. Hvordan var den teoretiske opplæringen?  

3. Hvordan opplevde du din praktiske opplæring? 

Vurdering 

1. Hvordan opplevde du kontakten med representanter fra de internasjonale org.? 

2. Hva mener du kunne forbedres i fremtidige oppdrag? Fantes det noe som ikke ble 

utført bra? 

3. Hvordan vil du vurdere arbeidet med å opprette Kosovo-politiet? 

Bidrag fra Norge 

1. Har du hatt kontakt med norske politibetjenter? 

2. I så fall: hvordan vil du vurdere bidraget fra Norge? 

3. Kan du identifisere noe særegent med norske politibetjenter? 

 

Er det noe annet du vil legge til? Noe du ønsker å ta opp som vi ikke har vært inne på? 
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Vedlegg 7: Eksempel analyse 

Sitat Tema  Kapittel 
"For du hadde så mange bilaterale interesser, 
at der var amerikanere verst med ICTAP, for 
de kunne komme med program og de spurte 
ikke noen om dette passet Kosovo politiet og 
bare sa at dette må dere ha. Ikke sant. Noe av 
problemene og det gjaldt forså vidt OSCE 
også, man tar ikke noe analyse av hva Kosovo 
trenger, man tar med seg ideer hjemme ifra og 
prøver å implementere det" 

Behovsanalyse: 
Utfordringer knyttet 
egeninteresse, og 
implementering av 
ideer hjemmefra. 

6 

"Arbeidet som er gjort i Nord Kosovo, det har 
ikke vært like bra som resten. Skaper mye 
trøbbel nå i ettertid. Dersom du ser på 
bosteder innenfor Kosovo, men med en 
majoritet av serbere, ser du at de har begynt et 
nytt liv og at de har akseptert realiteten. Mens 
området i Nord herjes av ulike kriminelle 
grupperinger, som også gjør livet vanskeligere 
for borgerne i området. Vi forventer mer av 
EULEX og KFOR og ønsker at de legger mer 
press på Serbia for å fjerne disse kriminelle 
grupperinger, som også forverrer livet til de 
borgerne som de hevder å beskytte" 

Evaluering av den 
internasjonale 
politioperasjonen: 
Arbeidsvilkår for 
Kosovo-politiet. 

6 

"Hun var veldig flink og vi jobbet hele tiden 
med å få henne opp i posisjon. For hun var 
ikke påvirket av noe politisk parti, og så 
hadde hun ikke noe tilknytning til organisert 
kriminalitet. Så vi fant ut at her var et 
menneske som vi kunne prøve å drive fram og 
få opp i systemet, og som var rein. Og i dag er 
hun jo president" 

Innflytelse innad i 
Kosovo-politiet: 
Opprykk i hierarkiet 
for en politibetjent 

7 

 

 

 

 

 


