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1. INLEDNING 

Termen peacebuilding introducerades år 1992 i dåvarande generalsekreterare Boutros 

Boutros-Ghalis rapport An Agenda for Peace. Termen presenterades som en aktion för att 

identifiera och stödja strukturer som tenderar till att stärka och fastslå freden för att undvika 

en återgång till konflikt.
1
 Fredsbyggande arbete har under de två senaste decennierna 

utvecklats kraftigt och används idag för att beskriva en mängd olika aktiviteter, program och 

på vilket sätt dessa program implementeras såväl som deras potentiella resultat. Detta 

omfattar dessutom åtgärder som vidtas på olika nivåer vid intervention och implementeras av 

olika aktörer.
2
 Kärnan i synsättet kring internationellt fredsbyggande rör sig främst om att 

institutionalisera liberala demokratiska rättsliga myndigheter i ett krigshärjat samhälle för att 

minska sannolikheten för ett återfall till våldsam konflikt. Ett demokratiskt fredsbyggande 

tillvägagångssätt kräver en långsiktigt och resursfyllt engagemang från internationella 

aktörer och det finns inga garantier för en given succé. Dessutom kräver det en hög grad av 

kunskap, färdigheter och politiskt engagemang som är svårt att finna i ett komplett paket i 

dagens läge.
3
 I postkonfliktsamhällen är försök till demokratisering fyllda utav risker och vid 

dålig hantering kan det hela leda till en nedåtgående spiral igen med politisk instabilitet och 

våldsupptrappning.   

 

Inom fredsbyggandet är kravet på en demokratiskt styrd och fungerande säkerhetssektor en 

grundläggande förutsättning kring utvecklingen för den inre säkerheten i länder. Detta har 

kommit att få allt större utrymme på den internationella agendan efter kalla krigets slut, 

framförallt i sviktande stater och post-konfliktländer. I mitten av 1990-talet började konceptet 

kring säkerhetssektorsreformer växa sig allt starkare på den internationella agendan.
4
 SSR är 

fortfarande under utveckling men under årens lopp blev konceptet allmänt accepterad av 

internationella organ och stater som ett helhetskoncept som inkluderar olika discipliner och 

täcker många olika sektorer såsom militär, polis, underrättelsetjänst, paramilitära grupper och 

                                                           
1
 United Nations, (1992) “An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping”, 

paragraph 21,(http://www.un.org/en/sc/repertoire/89-
92/Chapter%208/GENERAL%20ISSUES/Item%2029_Agenda%20for%20peace_.pdf) s. 822  
2
 Llamazares, Monica, (2005), “Post-War Peacebuilding Reviewed – A Critical Exploration of Generic 

Approaches to Post-War Reconstruction”. University of Bradford, Department of Peace Studies, 
(http://www.brad.ac.uk/acad/confres/papers/pdfs/CCR14.pdf)  s. 3 
3
 Ponzio, J. Richard. (2011). “Democratic Peacebuilding - Aiding Afghanistan and other Fragile States”, Oxford 

University Press, s. 13  
4
 de Coning, Cedric (2010), “Clarity, Coherence and Context – Three Priorities for Sustainable Peacebuilding” 

Norwegian Institute of International Affairs 
(http://www.nupi.no/content/download/12071/118785/version/1/file/Web-WP-PBC-de+Coning.pdf), ss.11-12  

http://www.un.org/en/sc/repertoire/89-92/Chapter%208/GENERAL%20ISSUES/Item%2029_Agenda%20for%20peace_.pdf
http://www.un.org/en/sc/repertoire/89-92/Chapter%208/GENERAL%20ISSUES/Item%2029_Agenda%20for%20peace_.pdf
http://www.brad.ac.uk/acad/confres/papers/pdfs/CCR14.pdf
http://www.nupi.no/content/download/12071/118785/version/1/file/Web-WP-PBC-de+Coning.pdf
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juridiska institutioner.
5
 Det finns idag ingen universell erkänd definition av denna term men 

SSR har blivit en central del på den internationella agendan inom fredsbyggande och 

fredsbevarande uppdragen att försöka överkomma svagheter och konflikter i en rad länder 

under det senaste decenniet.
 6

  

 Det traditionella konceptet kring säkerhet har blivit omdefinierat att inte bara inkludera 

statens stabilitet och nationens säkerhet utan även ett tydligt fokus på säkerhet och 

befolkningens välmående.
 

Ett demokratiskt ansvarigt valt och effektivt säkerhetssystem 

hjälper att reducera konfliktrisken och på så vis skapar en gynnsam miljö för att utveckling 

ska kunna ske i landet.
7
 SSR används i svåra lägen där det behövs avgörande övergångar från 

ett slutet till ett mer öppet samhälle; från auktoritärt till demokratiskt styre och behov kring 

vitala politiska och socioekonomiska övergångar i ett post-konfliktsamhälle. Dessa 

övergångar är svåra eftersom de redan tar plats i miljöer som är kännetecknas av bland annat 

instabila politiska institutioner, genomfattande korruption, pågående våld och valfusk.
8
 Under 

de mest svåraste förhållandena som beskrivits ovan så förtydligar det att SSR är en viktig och 

avgörande komponent inom fredsbyggandet där förberedelsen av ett samhälle för SSR och 

implementeringen är en väldigt svår uppgift som snarare kan leda till misslyckande än succé.  

1.1 Problemformulering  

En demokratiskt styrd och fungerande säkerhetssektor är en grundläggande förutsättning 

kring utvecklingen för en inre säkerhet i stater. Detta har kommit att få allt större utrymme på 

den internationella agendan efter kalla krigets slut, framförallt i sviktande stater och post-

konfliktländer.
9
 En stat som befinner sig i en postkonfliktfas är i stort behov av säkerhet och 

stabilitet efter en avslutad konflikt. De beslut och åtaganden de internationella och nationella 

aktörerna väljer för implementeringen av säkerhetsreformer kommer få en stor och avgörande 

betydelse för vilken legitimitet och förtroende regeringen erhåller. Det gäller även för de 

institutioner som ansvarar för säkerhet får för civilbefolkningen. I slutändan kommer de 

policys som ska efterföljas och den legitimitet säkerhetsmässiga institutioner erhåller från 

                                                           
5
 Sedra, Mark (2010). Security Sector Reform 101 –  Understanding the Concept, Charting Trends and 

Identifying Challenges. CIGI, Security Sector Reform Resource Centre. 
(http://www.cigionline.org/sites/default/files/SSR%20101%20Final%20%28April%2027%29.pdf), ss. 3-4  
6
 Global Facilitation Network for Security Sector Reform December(2007),  A Beginner’s Guide to Security Sector 

Reform, (http://www.ssrnetwork.net/documents/GFN-SSR_A_Beginners_Guide_to_SSR_v2.pdf), s. 5 
7
 Organisation for Economic Co-operation and Development (2007),  OECD DAC Handbook on Security System 

Reform – Supporting Security and Justice (http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf), s. 3 
8
 Schnabel, Albrecht. Born, Hans (2011). Security Sector Reform – Narrowing the Gap between Theory and 

Practice. The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), ss. 6-7 
9
 Sedra, Mark (2010) s. 3 

http://www.cigionline.org/sites/default/files/SSR%20101%20Final%20%28April%2027%29.pdf
http://www.ssrnetwork.net/documents/GFN-SSR_A_Beginners_Guide_to_SSR_v2.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/43/25/38406485.pdf
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externa aktörer och den nationella regeringen att avgöra vilken utveckling som kommer att 

följa. Dessutom är det av vital vikt hur institutionerna inom sektorn samverkar med aktörer 

och verkställer upprätthållandet av lag och ordning, detta kan vara högst avgörande om en stat 

kan uppnå en hållbar fred, säkerhet och rättvisa i postkonflikttider.
10

 

Liberia, Kosovo och Östtimor är tre länder vars moderna historia varit präglade av konflikt, 

statskupper, korruption och gränsöverskridande brottslighet. Även fast det idag råder en 

formell fred i dessa länder så har deras moderna historia varit mödosam och fyllda konflikter 

och säkerhetsmässiga problem. I grund och botten är strävan efter att uppnå en legitim, 

demokratisk och fungerande säkerhetssektor i majoritet densamma i post-konfliktländer. 

Länderna dras med stora ekonomiska problem, relationen mellan staten och civilbefolkningen 

är svag samt att säkerhetsläget är i stort behov av att stabiliseras och förbättras för att landet i 

fråga ska kunna uppnå en hållbar fred i framtiden. Varje land som befinner sig i ett post-

konfliktstadium är i behov av att upprätta en nationell säkerhetsstrategi som innehåller 

säkerhetspolicys om hur staten planerar att behandla och agera kring de många 

säkerhetsfrågor och behov som finns efter en avslutad konflikt.
11

 Trots återkommande 

internationellt håll i form av polisiärt, militärt och administrativt stöd som bistår med att 

försöka uppnå en legitim och hållbar säkerhetssituation i landet så det återkommande problem 

som exempelvis korruption, hög arbetslöshet, brist på förtroende hos civilbefolkningen 

gentemot polis och rättsväsende samt en försämrad relation mellan landets 

säkerhetsinstitutioner.
 12

  

 

Alla dessa problem kan försvåra reformeringsarbetet och på sikt försämra säkerhetsläget i 

länderna oavsett den hjälp och understöd länderna erhåller utifrån. Behovet av säkerhet i 

samhällen, stater och regioner i post-konfliktsituationer är en av de absolut grundläggande 

förutsättningarna kring skapandet av en ansvarsfull och effektiv säkerhetssektor som ska 

kunna skapa gynnsamma förutsättningar för utveckling, fattigdomsminskning och demokrati. 

Samtidigt ju större hinder och utmaningar som SSR står inför, desto större är behovet för 

reformer.
13

 

 

                                                           
10

 Global Facilitation Network for Security Sector ss. 6-7 
11

 Sedra, Mark (2010) ss. 68-69 
12

 Ibid ss. 5-6 
13

  Schnabel, Albrecht, Born, Hans (2011) ss. 5-6 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har i syfte att via en jämförande studie förklara likheter inom policyprocessen 

som berör polisiära reformer i postkonfliktländer. Detta ska göras för att kunna identifiera och 

förklara potentiella problem och brister som kan uppstå inom säkerhetssektorsreformer. 

Uppsatsen kommer bestå av tre steg: För det första kommer det ske en beskrivning och 

kartläggning om respektive lands säkerhetskontext och hur de polisiära reformerna sett ut. I 

den andra delen görs en jämförande analys mellan länderna för att lyfta problematik kring 

policyprocesser som berör säkerhetssektorsreformer. I det tredje steget blir det en avslutande 

diskussion om resultatet i uppsatsen och kring de faktorer som kan förklara varför det uppstår 

problem vid reformer av polisväsendet i postkonfliktländer.    

 

Utifrån mitt syfte kommer jag att använda mig av följande frågeställningar: 

 Hur har policyprocessen sett ut i respektive land vid genomförandet av reformer för de 

polisiära institutionerna? 

 Vilka likheter går att finna mellan ländernas polisreformer gällande policys, 

implementering och resultat? 

 Vilka problem har uppstått i processen och vad kan förklara orsakerna till det?  

 

1.4 Disposition 

Denna uppsats delas in i fyra övergripande avsnitt. Det första avsnittet presenterar uppsatsens 

metodologiska utgångspunkter och teoretiska ramverk. I det andra avsnittet kartläggs det hur 

respektive lands säkerhetskontext sett ut från konfliktens avslut fram till nutid. Vidare sker en 

genomgång av de mål, medel och verktyg som använts inom reformeringen av de polisiära 

institutionerna i respektive land. I det tredje avsnittet sker en analys via en jämförelse mellan 

policy, implementering och resultat som berört de polisiära institutionerna för att kunna 

undersöka potentiella problem och brister rörande liknande reformeringsprocesser inom olika 

säkerhetskontexter. Analysen efterföljs av det sista avsnittet i form av en avslutande 

diskussion där mina egna reflektioner kommer att vägas in och där en koppling sker mellan 

teori, empiri och analys. Detta för att kunna sammanfatta uppsatsen, diskutera svaren på mina 

frågeställningar och lyfta mitt ämne till en högre forskningsnivå. 
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1.5 Avgränsningar 

Eftersom säkerhetssektorn är ett brett fenomen som sträcker sig mellan det statliga, juridiska 

och säkerhetsmässiga så är det primära fokuset i denna uppsats att jämföra policys som berört 

ländernas säkerhet och polisinstitution; hur implementeringen av policyn har sett ut; de 

efterkommande effekterna, samt vad resultatet har blivit för polisens roll och legitimitet i 

länderna. Noterbart är att en säkerhetssektor består av en rad olika institutioner, därför har jag 

valt att koncentrera mig på den polisiära sektorn och lyfta de reformer som genomförts för 

denna i respektive land. Min ursprungliga tanke var att även studera reformeringen av den 

militära institutionen i respektive land, men arbetet hade då blivit alldeles för stort och 

svårtolkat i slutändan. 

 Valet av länder som ska studeras baseras först och främst på att de skiljer sig regionalt sett 

men har den gemensamma nämnaren att man har genomfört omfattande reformer av den 

polisiära sektorn på nationell och lokal nivå efter avslutad konflikt. Kriterier kring valet av de 

länder som studeras och jämförs grundas på att jag har valt tre länder som varit präglade av 

långvariga konflikter under de senaste tjugo åren och som tvingats genomgå omfattande 

polisreformer. Jag behövde göra ett ställningstagande hur den jämförande studien skulle 

genomföras. Därför valde jag att utesluta en jämförelse mellan grannliggande länder och som 

har ett liknande mönster sett till konflikt och säkerhetskontext. Istället är jämförelsen baserad 

på att länderna skiljer sig åt sett till typ av konflikt och säkerhetskontext. Uppsatsen avser inte 

att göra en djupgående analys om respektive lands historiska bakgrund, socioekonomiska 

faktorer eller politiska kontext.  Istället kommer jag att studera den process som ligger till 

grund för att reformera en staters säkerhetssektor. 

1.6 Definition av centrala begrepp 

Säkerhetssektor:  Begrepp som syftar på de myndigheter och aktörer som direkt 

påverkar och har makten över säkerheten i ett land. Den omfattar 

följaktligen: försvar, polis, rättsväsende och privata 

säkerhetsföretag. 

Säkerhetssektorsreform:  SSR är ett paraplybegrepp för all verksamhet som handlar om 

reformer med syftet att bygga upp en stats säkerhetssektor. 
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Policy: En policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut 

och uppnå önskade mål. Kan upprättas av bland annat regeringar, 

organisationer och internationella samfundet för att visa på vad 

man ska göra genom lagar, domar, beslut eller en kombination av 

dessa. 

Implementering: Processen där de policys som har antagits av en regering sätts i 

kraft av de berörda myndigheterna. 

 

2. METOD 
 

I detta kapitel redovisas uppsatsens metodologiska utgångspunkter. Detta sker till att börja 

med att beskriva den utvalda forskningsdesignen, i den andra delen kommer jag att beskriva 

den analysmetod jag kommer att använda mig av i det analytiska avsnittet. Slutligen sker en 

omfattande beskrivning hur jag har gått tillväga med valet av material och resonemang kring 

källkritik.   

2.1 Komparativ Studie 

Att studera likheter och skillnader av minst två fenomen kallas ofta för komparativa studier . 

Genom att komparativt studera exempelvis organisationer, länder eller politik skapas 

möjligheten att se hur dem förhåller sig till varandra i olika kriterier. Jämförandet grundar sig 

i ett antagande om att finns en eller flera likheter eller olikheter som kan vara intressant att 

studera och som leder till en förklaring.
14

 Denna uppsats är av kvalitativ, jämförande karaktär 

där jag kommer att inrikta mig på tre postkonfliktländer som har genomfört reformer för 

polisväsendet. Jämförelsen kommer att innefatta policys, implementering och efterkommande 

resultatutveckling i respektive land, med ett särskilt avsnitt fokuserat på tillvägagångssättet 

för reformerna av polisväsendet i länderna. Eftersom polisväsendet ingår i den nationella 

säkerhetssektorn så kommer jag även att studera säkerhetssektorn och dess betydelse för att 

kunna få en helhetsbild av säkerhetssektorsreformer i postkonfliktländer. Vidare kommer jag 

även att ta i beaktning andra faktorer som fått betydelse för reformeringsprocessen, detta 

kommer exempelvis att handla om korruption, grad av brottslighet, politisk instabilitet och 

                                                           
14

 Denk, Thomas (2002) Komparativ metod – Förståelse genom jämförelse. Studentlitteratur, s. 7 



 

7 
 

relationen mellan polis och militär i länderna. Den komparativen metoden handlar om att göra 

jämförelser för att kunna studera likheter och skillnader mellan olika fall.
 15

 Utifrån dessa 

jämförelser ska sedan påståenden göras om hur olika fenomen förhåller sig till varandra och 

till olika kriterier. Den typ av komparativ studie jag kommer att använda mig av i studien är 

en fokuserande studie. Denna typ av studie utmärker sig genom att ett fåtal fall studeras och 

att en aspekt står i centrum i undersökningen, inriktat på att förklara en särskild situation.
16

 

Aspekten som ligger i fokus i denna uppsats är reformeringsprocessen innehållande policys, 

implementering och efterföljder.  

Då denna aspekt står i centrum så ska denna försöka förklara varför det kan uppstå problem 

och brister vid reformer av polisväsendet och säkerhetssektorn i post-konfliktsamhällen.  En 

jämförelse mellan tre länder kommer att göras för att kunna kartlägga och förklara om det 

finns problematik i postkonfliktländer där liknande säkerhetspolicys implementeras i vitt 

skilda miljöer. Eftersom jag har valt att använda mig av en jämförande fokuserade studie så 

kommer det
 
dels att finnas möjlighet till generalisering samt finna komplexa samband mellan 

faktorer som förhoppningsvis kan förklara varför eventuella problem uppstår då 

internationella samfundet använder sig av liknande metoder i länder med olika 

säkerhetskontexter och behov.
17

 Det som eftersöks i uppsatsen är att finna sambandet mellan 

ländernas säkerhetskontext, vilka typer av policys som har efterföljts och vad resultatet har 

blivit, det vill säga om det finns problem vid implementering av liknande säkehetspolicys i 

länder som skiljer sig åt sett till kontexten. De tre länderna är utvalda på grund av att de alla 

har varit drabbade av konflikt, politisk instabilitet och oroligheter under de senaste två 

decennierna. Andra kriterier som efterföljs i den jämförande studien är att länderna idag 

befinner sig i ett postkonfliktstadium där reformer för polisväsendet har genomförts med hjälp 

utifrån.   

2.2 Komparativ Analys  

Vanligt förekommande med komparativa analyser är att man jämför länder för att undersöka 

om det finns ett samband mellan minst två undersökta fenomen.
18

 Thomas Denk tar upp i sin 

bok att det finns tre stycken grundkriterier för komparativa analyser; likheter förklaras med 

                                                           
15

 Denk (2002), ss. 7-9 
16

 Ibid., ss. 42-43 
17

 Ibid., s. 43 
18

Ibid., s. 55 
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likheter; skillnader förklaras med skillnader och variationer förklaras med variationer.
19

 Det 

kriterium jag har tänkt använda mig av i denna uppsats är att likheter förklaras med likheter. 

Innebörden med detta är att om länder som är lika i ett eller flera avseenden har ytterligare en 

likhet då är det denna ytterligare likhet som påverkar de övriga likheterna som existerar. Med 

förutsättning att länderna i övrigt är olika.
20

 Denna teknik grundar sig på att leta efter en 

gemensam faktor som är närvarande i alla de fallen där effekter uppstår för att kunna 

identifiera orsaken till den givna effekten. Ett bra exempel som kan ges är då doktorer står 

inför en ny sorts sjukdom. Då undersöker man om människorna som har sjukdomen åt samma 

slags mat, hade samma typ av virus i blodet eller någon annan slags likhet som kan förklara 

förekomsten av den nya sjukdomen. För att klargöra exemplet så har jag valt tre stycken 

länder som skiljer sig åt sett till kultur, geografiskt läge, typ av konflikt, sociopolitiskt etc., 

men som är lika i bemärkelser att det har varit någon form av konflikt i landet; polisreformer 

har genomförts med liknande policys. Den potentiella likheten som min studie ska undersöka 

är huruvida om liknande policys vid intervention skapar problem efter reformeringsprocessen.   

För att kunna få en djupare förståelse och användbarhet för den komparativa analysen så 

kommer jag att använda mig av en mest olika design vars form av komparativ analys utgår 

från det andra grundläggande kriteriet att likheter förklaras med likheter.
21

 Med en mest olika 

design jämförs länder som har skillnader i de flesta aspekterna för att hitta förklaringar till 

likheten i en aspekt. Grundidén med denna typ av design är att identifiera de förutsättningar 

som är lika och som kan förklara en likhet. I denna uppsats rör det sig om de policys som 

berört reformerna av den polisiära sektorn mellan länderna som i övrigt är olika sett till 

geografiskt läge, kultur, religion, politiskt system etc.
22

 Det kriterium jag behöver följa inom 

denna analys är genom att ha den gemensamma nämnaren att länderna ska ha genomgått 

samma typ av policyprocess, det vill säga att reformer har bedrivits för landets polisväsende i 

ett post-konfliktstadium. Trots att länderna skiljer sig åt på många olika plan så ska jag hitta 

identifiera och hitta förklaringar till likheten inom en eller flera aspekter. I denna uppsats 

kommer det främst att röra sig om de policys som implementerats för att reformera den 

polisiära sektorn i tre post-konfliktländer. Det kommer finnas flertalet faktorer som kan 

förklara varför liknande policys anpassat för säkerhetssektorn orsakar problem hos länderna 

                                                           
19

 Ibid., s. 56 
20

 Denk (2002), ss. 56-57 
21

 Ibid., ss. 42, 62 
22

 Ibid., s.64 
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och dessa faktorer kommer att växa fram under det empiriska avsnittet för att sedan 

analyseras och diskuteras kring i senare avsnitt.    

 

2.3 Material och källkritik 

I en uppsats är det viktigt att kunna uppnå en god validitet mellan teoretiska definitioner, 

operationella indikatorer och att mäta det tilltänkta, detta är av högsta vikt för att kunna 

komma fram till trovärdiga ontologiska slutsatser.
23

 En operationalisering är i grund och 

botten ett tydliggörande för hur materialinsamlingen ska ske, samt den vidare empirianalysen. 

Detta görs för att förenkla hela processen.
24

 Med triangulering menas att de inhämtade 

källorna kollas mot varandra, för att därigenom kunna säkerställa och legitimera innehållet.
25

 

Eftersom det empiriska materialet består av många olika typer av källor som resolutioner, 

litteratur, webbsidor, policydokument och internationella artiklar så har jag sett till att dessa 

källor trianguleras med varandra för att kunna fastställa legitimiteten och säkerheten hos den 

valda källan.  

Eftersom det empiriska avsnittet utgörs till en viss mån av grundläggande bakgrundsfakta 

berörande säkerhetskontexten i respektive land så har jag här valt att använda mig av källor 

där jag kan gå ut god grundläggande fakta. Databasen Landguiden har varit en bra källa då 

den är upprättad av Utrikespolitiska Institutet som uppdaterar både texter och statistik 

kontinuerligt.
26

 Därför anser jag att det finns en god pålitlighet och användbarhet för denna 

typ av källa i min uppsats. En annan källa som känts pålitlig och användbar i mitt sökande 

efter material kring ländernas utveckling och säkerhetssektor är The Center for International 

Governance Innovation (CIGI) som är en oberoende, opartisk tankesmedja som berör de 

internationella styrelseformerna och som består av erfarna praktiker och framstående 

akademiker.
27

 Det empiriska materialet jag har valt att använda mig utav utgörs av både 

primära och sekundära källor. De primära källorna utgörs främst av resolutioner upprättade av 

                                                           
23

 Esaiasson, Peter, m.fl, (2012) s. 56 
24

 Ibid., s. 55 
25

 Svensson, Per-Gunnar, Förståelse, trovärdighet eller validitet?, i Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.), 
Kvalitativa studier i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 1996. ss. 218-219   
26

 Utrikespolitiska Institutet. 2012. ”Landguiden: Länder i fickformat online”, (http://www.landguiden.se/Om-
Landguiden), hämtad 120511. 
27

 The Centre for International Governance Innovation (CIGI). ”About CIGI” (http://www.cigionline.org/about),  
hämtad 120513  

http://www.landguiden.se/Om-Landguiden
http://www.landguiden.se/Om-Landguiden
http://www.cigionline.org/about
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FN:s säkerhetsråd, fakta från FN och EU:s upprättade missioner i länderna samt nationella 

policydokument, främst i Liberia och Östtimor.  

Jag använder mig även utav mer sekundära källor från litteratur och vetenskapliga artiklar. De 

sekundära källorna handlar främst om material från forskare som är involverade inom 

säkerhetssektorsreformer och bidragit med artiklar om FN:s missioner i Liberia och Östtimor 

samt EU:s mission i Kosovo. Denna typ av material har god validitet har hjälpt mig att 

fördjupa mig inom konceptet SSR, polisarbete i postkonfliktsamhällen och den 

sammanhängande policyprocessen. Även realibiteten anser jag är god då det material jag har 

använt har kommit från forskare som är engagerade och etablerade inom utvecklandet av SSR 

och dess framväxt på den internationella agendan. Jag har även använt mig av sekundära 

källor som är hämtade från ett brett omfång av litteratur, internetkällor som innefattar artiklar 

från International Crisis Group, Human Rights Watch. Dessa har jag har behövt ha 

överseende och sparsam användning då organisationernas åsikter riskerar att vinkla 

uppsatsens originalitet för mycket. 

För att undvika risken för vinklat och ensidigt material så försöker jag att använda mig av 

material från forskare och författare som bedömt reformeringsarbetet från ett neutralt och 

kritiskt förhållningssätt. Mina förhoppningar med detta är att jag erhålla bättre realibitet i min 

uppsats. En viktig källa i överlag för mitt empiriska material är en bok om 

säkerhetssektorsreformer i fredsfrämjande insatser, utgiven av Svenska Försvarshögskolan 

och redigerad av Ana Kantor. Utifrån denna bok har jag kunnat hämta mycket användbar 

fakta både kring ländernas säkerhetskontext och vilka åtgärder som har tagit för att reformera 

de polisära institutionerna. Boken är uppbyggd kring en sekundär karaktär där kapitlens 

författare hänvisar till primära källor. Trots bokens sekundära upplägg anser jag att det finns 

en god pålitlighet och användbarhet då den är utgiven av den svenska försvarshögskolan och 

att författarna i boken är erkända forskare och experter inom området för 

säkerhetssektorsreformer.  

 

3. TEORETISKT RAMVERK 

I detta kapitel redovisas uppsatsens teoretiska ramverk i två uppdelade avsnitt. I det första 

avsnittet så förklaras policyimplementering på statlig nivå samt de problem som kan uppstå 

under implementeringsprocessen. Här kommer jag att utgå från Thomas Birklands bok; An 
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Introduction to the Policy Process som tar upp de grundläggande förutsättningarna för 

policyprocessen på statlig nivå. Jag använder mig även av Anne Schneider och Helen Ingram 

bok; Policy Design for Democracy för att understyrka särskilda viktiga aspekter inom 

policyprocessen. I andra avsnittet utgår jag huvudsakligen från David Chuters vetenskapliga 

tidsskriftsartikel From Threats to Tasks: Making and Implementing National Security Policy 

för att förklara innebörden med nationell säkerhetsstrategi och nationell säkerhetspolicy. Jag 

kommer att använda mig av en teorikonsumerande studie som syftar till att ställa ett särskilt 

empiriskt problem i fokus där jag tar hjälp av existerande teorier och förklaringsfaktorer för 

att kunna förklara varför det ser ut som det gör.
28

 I denna uppsats kommer det att röra sig om 

policyimplementering och varför det uppstår problem med genomförandet policys inom den 

polisiära sektorn i ett postkonflikstadium. 

 

3.1 Policy och implementering 

En policy brukar vanligtvis beskrivas som en princip eller regel för att vägleda beslut och 

uppnå rationella resultat. Detta brukar röra sig om uttalande från exempelvis en regering om 

vad man avser att göra, såsom en lag, förordning, beslut, ordning eller en kombination av 

dessa. Bristen på sådana uttalanden kan också vara ett underförstått uttalande av policyn.
29

 

Definitionen kring offentlig policy är bred och kan ta många olika former. I grund och botten 

rör det sig om regeringars och beslutfattares handlingar och de intentioner som bestämmer 

dessa handlingar, och i grund och botten handlar det om vad dessa aktörer väljer att göra och 

inte göra.
30

 Thomas Birkland fastställer att det inte finns någon enskild definition kring 

offentlig policy, istället kan det urskiljas ett antal viktiga olika egenskaper inom offentlig 

policy. Till att börja med kan en policy skapas som svar på någon form av problem som 

kräver uppmärksamhet, dessutom kan den skapas för allmänhetens räkning. Policy är 

orienterad mot ett mål eller ett önskat tillstånd, till exempel en lösning på ett problem som 

existerar, den skapas oftast av staten och dess regering även om idéerna kan komma från 

utomstående länder eller genom växelverkan mellan statliga och icke-statliga aktörer. Policy 

tolkas och implementeras av offentliga och privata aktörer som har olika tolkningar av 

                                                           
28

 Esaiasson, Peter, m.fl, (2012), s. 41 
29

 Birkland, A. Thomas. (2011), ss. 7-8 
30

 Ibid s. 8 
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problem, lösningar och egna motiv. Till sist kan en policy vara vad en regering väljer att göra 

eller att inte göra.
31

  

 

Enligt Schneider och Ingram så framställs policys genom texter, metoder, symboler och 

diskurser som definierar och levererar värden, inklusive varor och tjänster samt föreskrifter, 

inkomst, status och andra positiva eller negativa värderade egenskaper.
32

 Alltså existerar 

policys inte enbart inom lagar och regleringar för när väl en lag eller föreskrift är upprättad så 

fortsätter policys att göras då de personer som genomför politiken, är att de som sätter policyn 

i kraft fattar beslut om vem kommer att gynnas av policyn och som kommer att axla bördan 

som följd. När man studerar offentlig policy så ska man se till det bredare omfattandet av 

politik, och inte enbart skrivna lagar och regler.
33

 När en policy upprättas är det även viktigt 

att välja rätt sorts policyverktyg eller instrument som ska användas för att få ett önskat 

resultat. I vanlig ordning finns det även olika definitioner kring hur policyverktyg ska 

definieras. Schneider och Ingram menar på att dessa verktyg definieras som element inom 

policydesignen som orsakar att aktörer och mottagare att göra någonting de vanligtvis inte 

annars skulle göras eller med avsikt att ändra beteende för att lösa samhälleliga problem eller 

att uppnå politiska mål.
34

  

 

När valet av policyverktyg har fastställs så är nästa steg implementeringen som är den process 

genom policyn som antagits av regering sätts i kraft av de berörda myndigheterna och 

institutionerna. Policyverktyg och implementering är nära sammanlänkade med varandra, 

valet av verktyg influerar implementationen som i sin tur influerar valet av policyverktyg och 

valet av dessa förstärker varandra under implementeringsprocessen.
35

 Genomförandet av en 

policy omfattar ett besluts omvandling till praktisk verksamhet genom en rad administrativa 

åtgärder. Implementering av policys är en grundläggande förutsättning av stor betydelse för 

att förstå policyprocessen och genom att lära från problemen som påträffas inom 

implementationen vilket kan skapa kunskap om bättre vägar att strukturera policys för att 

fastslå att dessa har de effekter som skaparna av policyn söker.
36

 Det är viktigt att påpeka att 

implementering inte handlar om någon fullbordan, istället ska den förstås som en process där 

                                                           
31

 Ibid ss. 8-9 
32

 Schneider, Anne. Ingram, Helen (1997) Policy Design for Democracy. Lawrence: University Press o f Kansas s. 
2 
33

 Birkland, A. Thomas. (2011), s. 10 
34

 Schneider, Anne. Ingram, Helen (1997), s. 93 
35

 Ibid., s. 259 
36

 Ibid., ss. 263-264 
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förseelse med verktyg, förverkligande och genomförande är det centrala. Implementering av 

policys för samman många olika aktörer och krafter som interagerar och samarbetar för att 

uppnå de uppsatta policymålen. Själva implementeringsprocessen startar i och med att 

designer, aktörer, myndighet eller liknande synliggör de första tankarna kring en förändring, 

vision eller utvecklingsaspekt. Det som dokument eller enskilda aktörer uppmanar till sätter 

igång en process där andra måste förhålla sig till detta och därmed har policyprocessen satts 

igång.
37

  

 

3.2 Implementeringsproblem 

Policyimplementering är en svår och komplicerad process för beslutsfattare av policys och i 

vissa fall så uppnår en policy inte sitt uppsatta mål och syfte. Thomas Birkland menar på att 

en policy som misslyckas ofta handlar om att den inte har levererat vad den hade utformats 

för att göra eller misslyckades för att oförutsägbara eller oavsiktliga konsekvenser av policyn 

dök upp. Ibland definieras en policy som misslyckad när den inte har uppnått sina mål. Detta 

kan röra sig om ett misslyckande eftersom policyn inte tjänar tillräckligt många människor 

eller för att tillgången på resurser och service är för dålig för dem som jobbar med 

policyimplementeringen.
38

 Dock är definitionen av ett misslyckade är komplext när man 

pratar om policy, dess implementering och det slutgiltiga resultatet. Det är viktigt att 

specificera vad som exakt menas med ett misslyckande och i vilken kontext den ska 

kategoriseras inom. Ett misslyckande för den ena aktören behöver inte betyda att 

policyimplementeringen anses vara misslyckad för en annan aktör som varit involverad i 

policyprocessen. Skillnaden mellan framgång och misslyckade kan ofta vara ett problematiskt 

koncept beroende mycket på individuella mål och uppfattning om särskilda behov. Med andra 

ord ska fastställandet av ett ”misslyckande” vara i betraktarens öga. En person kan hävda att 

en policy har misslyckats medan en annan person kan se på det som ett trevande första steg 

mot ett större mål.
39

  

 

Birkland beskriver ett flertal förklaringar till varför policys misslyckas vid vissa tillfällen.  

Det kan röra sig om att den nationella regeringen och även internationella aktörer ställer 

alltför höga krav på policyn vilket bidrar till att ett misslyckande blir oundvikligt. Vidare så är 
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ineffektiva policyverktyg en vanlig förekommande orsak till varför policys misslyckas vid 

många tillfällen. Effekten av förändrade omständigheter kan också vara en bidragande orsak, 

då exempelvis en säkerhetspolicy som var tänkt att minska militärens inflytande och ge ett 

större förtroende till polisen i samhället visar sig vara problematisk och motstridd då det visar 

sig att polisen begår grova brott mot mänskliga rättigheter i särskilda regioner av landet.
40

 En 

policy kan även vara misslyckad på grund av att det uttalade syftet med en policy inte är det 

riktiga syftet, det villa säga att en policy kan bli framtagen för att det ska ”se bra ut ” och vara 

symboliska för nationen och omvärlden istället för att vara byggd på substans och att det finns 

motivation att genomföra den för att förbättra tillvaron.
41

 Vidare är det viktigt att belysa på 

vilken samhällsnivå som implementeringsproblemen uppstår, det vill säga om det handlar om 

problemen finns på en lokal, nationell eller internationell nivå.  

3.3 Nationell Säkerhet 

Det bakomliggande antagandet bakom konceptet kring nationell säkerhet är att ett land ska 

vara tillräckligt homogent och enat så att dess medborgare har ett gemensamt intresse att bli 

beskyddande och liknande objektiv som ska eftersträvas.
42

 För att statliga regeringar ska 

kunna erhålla en legitim inre säkerhet så är det av högsta vikt att det utvecklas en nationell 

säkerhetsstrategi och policy utifrån ett lämpligt politiskt ramverk.  Ramverket ska innehålla 

huvudsakliga viktiga sektoriella prioriteringar, grundläggande värderingar, rättslig grund samt 

erhålla nyckelaktörernas roll i skapandet av den nationella säkerhetspolicyn och 

implementeringen. Detta ska vara baserat på demokratiska principer och avgränsar 

förhållandet och hierarkin mellan säkerhetsorganisationer och civila myndigheter. Ramverket 

ska inkludera en policyprocess för säkerhetssektorn och basera policyn kring ansvar och 

delaktighet för att uppnå en legitim process som garanterar öppenhet, effektivitet och 

ägandeskap.
43

 Om ett land lider av brister eller har avsaknad av en övergripande 

säkerhetsstrategi så är det en av de största bristerna i säkerhetssektorn. Därför bör strategiska 
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och operativa planer hos säkerhetsinstitutionerna baseras på en övergripande 

säkerhetsstrategi.
44

  

3.3.1 Nationell säkerhetsstrategi  

Den nationella säkerhetsstrategin (NSS) är en statlig grundläggande plan för att säkerställa ett 

lands säkerhet i form av vägledning för att genomföra ett lands nationella säkerhetspolicy.
45

 

David Chuter menar nationell säkerhetsstrategi kan beskrivas som en process att bibehålla, 

samordna och använda tillgångar för säkerhetssektorn så att den kan bidra optimalt till landets 

uppsatta strategiska mål.
46

 Rent generellt är NSS baserad på vilken hotbild som råder och 

anses vara grundläggande för integreringen och kordnationen av aktiviteter hos olika 

nationella säkerhetsaktörer.
 
NSS definierar den roll nationella aktörer har för att hantera 

nationella säkerhetsbehov, bestämma över processer för att ta beslut när någon form av hot 

eller kris råder samt att strategin planlägger villkor för användning av säkerhetsstyrkor.
47

 I 

den nationella säkerhetsstrategin så kan det även finnas upprättat hur samarbetsmekanismer 

mellan olika säkerhetsaktörer och även bedömningar av staten som har huvudansvaret för 

landets säkerhetssektor. Den nationella säkerhetsstrategin ses i de flesta fall som relativt 

homogen i stabila stater där medborgarna har ett gemensamt intresse att bli beskyddade och 

att detta ska eftersträvas.
 48

 I post-konfliktländer däremot där splittringar mellan folkgrupper 

finns och en mindre grad av nationell samhörighet infinner sig kan liknande antagande inte 

bara vara felaktiga utan kan även skada det fredsbyggande arbetet och förhindra 

försoningsprocessen.  

Att utveckla en nationell säkerhetsstrategi under svåra politiska förutsättningar kräver 

involvering och samråd mellan ett så brett antal grupper, organisationer och aktörer som 

möjligt.
49

 Utveckling och implementering av NSS kräver att det finns tillräckligt med 

administrativt och ekonomiskt stöd. Bistånd i form av både finansiellt och tekniskt stöd 

behövs också, dock så ska inte biståndsgivarna inte utföra arbetet för landets myndigheter. 

Varje involverad aktör ska istället utveckla en klar ståndpunkt kring hur deras institution ska 
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bli strukturerad för att kunna utveckla och leverera den efterfrågade kapaciteten för att 

implementera den nationella säkerhetspolicyn.
50

 

3.3.2 Nationell säkerhetspolicy  

En nationell säkerhetspolicy (NSP) är en statlig analys och beskrivning av de strategiska 

nivåfrågor kring säkerhet som ett land ställs inför. En upprättad NSP kartlägger och förklarar 

sedan hur staten planerar att behandla och agera kring dessa frågor. I många länder är NSP 

bestämd av ett nationellt säkerhetsråd som antingen kan vara rådgivande eller verkställande. 

Rådet som både innehar en roll som utvecklare av säkerhetspolicys och som i dess roll som 

tillsynsorgan kan hjälpa till att upprätthålla integriteten i skapandet av policys inom 

säkerhetssektorn samt hantera själva policyimplementeringen.
 51 

NSP involverar intresse hos 

många olika aktörer och det kräver insatser från dessa aktörer om det hela ska kunna utföras 

på ett effektivt sätt.
52

 Chuter menar på att stater behöver arbeta fram nationella 

säkerhetspolicys med de verktyg som finns till förfogande, verktygen finns inom 

säkerhetssektorn och innefattar militär och försvar; underrättelsetjänst; samt polis-och 

rättsväsende.
53

 Vid framställandet av nationell säkerhetspolicy så är det vanligt 

förekommande att det sker flertalet överlappningar mellan de olika säkerhetsinstitutionerna. 

Vanligt förekommande är det exempelvis att gränserna mellan polis och militär har suddats ut 

i post-konfliktländer något som både kan förbättra och försämra det säkerhetsmässiga läget i 

landet. De båda institutionerna har i grund och botten väldigt olika kunskaper och i prekära 

situationer där exempelvis våldsupptrappning, gränsöverskridande brottslighet eller 

naturkatastrofer bidrar till att de båda institutionerna har svårt att kunna ersätta varandra.
54

  

I sin artikel lyfter Chuter fram att situationen kan vara extra känslig i ett post-konfliktland där 

ett svagt och korrumperat polisväsende kan bidra till att staten tappar förtroende och 

människor istället söker säkerhet inom andra enheter, ofta kan detta involvera gerilla eller 

paramilitära grupper. Samtidigt finns även en potentiell risk att lägga alltför mycket fokus på 

militärens roll då det istället är vanliga människor som löper risk att bli utsatt från kriminella 

gäng som drar fördel av det maktvakuum som uppstår i efterkrigstider.
55

 Att etablera roller 

och göra tydliga avgränsningar är en vitalt viktig fråga berörande säkerhetspolicys och det 
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behövs hanterat centralt av den berörda statliga regeringen och vid behov med hjälp av det 

internationella samfundet för att undvika konkurrens och dubbelarbete i framställandet av 

policyn. Här ska det bestämmas vilken typ av problem som har uppstått och vem som ska 

göra vad för att hantera problemet. För polis och rättsväsendet så handlar det främst om våld 

från väpnade grupper och hur man ska hantera den organiserade kriminaliteten i landet. En av 

de stora och återkommande frågorna på agendan för nationell säkerhet är hur pass 

militariserat ett land anser att dess polisväsende ska vara. Medan vissa länder väljer att 

etablera polisenheter med militär status så väljer andra länder att tillämpa så lite militära 

egenskaper som möjligt inom sina polisiära institutioner.
 56

  

Att organisera säkerhetspolicys i länder är en omfattande process då det involverar intresse 

från många olika grupper och kräver bidrag från dessa grupper om säkerhetspolicys ska kunna 

utföras så effektivt som möjligt. Mycket bottnar i vilken typ av politisk kultur som råder i 

landet.
 57

 För att exemplifiera så är det troligt att en redan hög centraliserad stat väljer att 

upprätta ett stark centralt säkerhetssystem medan en stat med ett svagt centralt styre troligen 

snarare väljer ett lösare system mer baserat på kompromiss och förhandlingar. I post-

konfliktstater där FN:s fredsbevarande uppdrag stödjer reformer av väpnade styrkor så kan 

implementeringen av den nationella säkerhetsstrategin behöva en omfattande renovering, 

nyrekrytering samt prövning och träning av landets säkerhetsstyrkor. Att använda de verktyg 

som innefattar säkerhetssektorns olika komponenter för att bygga legitimitet hos de nya 

styrkorna är ett nyckeluppdrag som behöver genomfattad planering hos de fredsbyggande 

aktörerna i post-konfliktsituationer.
58

 I situationer där nationella säkerhetssyften är att 

använda väpnade styrkor i regionala eller internationella fredsbevarande uppdrag är det viktigt 

att ha i åtanke att nyligen ombyggda säkerhetsstyrkor kan år av träning och operationer innan 

man är redo att bemöta den mer utmanande miljön av internationella uppdrag.
59

 

4. EMPIRI 

I detta kapitel redovisas uppsatsens empiriska material. Till att börja med så presenteras en 

överblick kring Kosovo, Liberia och Östtimors säkerhetskontext i ett postkonfliktstadium. 

Säkerhetskontexten ger ett översiktligt perspektiv på respektive lands säkerhetsutveckling från 

konflikt till ett post-konfliktstadium. För varje land görs det sedan en detaljerad beskrivning 

                                                           
56

Ibid., ss. 17-18 
57

 Chuter, David (2007), s. 18-19 
58

 Ibid., s. 6 
59

 Ibid., s. 13 



 

18 
 

av de polisära reformer som har genomförts i länderna. Här ligger fokuset på vilka mål och 

strategier som reformerna har föregåtts av och slutligen vilka konsekvenser det har fått för 

länderna.  

4.1 Kosovo 

4.1.1 Säkerhetskontext  

Efter år av låg-skalig politisk konflikt och civil olydnad så växte konflikten i slutet av 1990-

talet mellan kosovoalbaner och kosovo-serber ut till mer omfattande våldsutövning mellan de 

båda folkgrupperna. Våldet var en bieffekt av de tidigare konflikter som hade varat på Balkan 

mellan Serbien, Bosnien och Kroatien och detta fick stor uppmärksamhet hos det 

internationella samfundet. Efter upprepade motsättningar från den serbiska sidan att skriva på 

en vapenvila för att stoppa våldet i Kosovo så genomförde Nato ett antal bombningar för att 

skicka ut serbiska myndigheter från Kosovo.
60

 Serbien instiftade då en grov kampanj med 

våld mot kosovoalbaner, vilket resulterar i att över en miljon kosovoalbaner tvingades fly till 

grannländerna Makedonien och Albanien.
61

 De militära påtryckningarna gav tillslut med sig 

och i juni år 1999 så accepterade Serbiens president Slobodan Milosevic tillslut NATO:s 

planer på att fullfölja sina militära aktioner och en fredsplan kom till stånd där åtgärder 

uppmanade till att skapa en internationell FN administration som skulle utgöras av fyra olika 

pelare; tillfällig civil förvaltning, humanitära frågor, återuppbyggnad och 

institutionsuppbyggnad.
62

  

 

Trots att kriget var över så ställdes Kosovo inför många svåra säkerhetsutmaningar i 

efterspelet av den långvariga konflikten. De seriösa brotten mot mänskliga rättigheter, 

missanvändandet av makt hos polisen och andra statliga säkerhetsgrupper i Kosovo under och 

efter konflikten lämnade ett arv som skulle bli svårt att glömma för befolkningen. Efter kriget 

var officiellt avslutat så antog FN: s säkerhetsråds resolution 1244 vars uppdrag skulle ledas 

av en civil administration (UNMIK) och där en internationell militär närvaro skulle utgöras av 
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Nato-ledda Kosovo Force (KFOR) som satte in 50 000 trupper i landet under samma år.
63

 När 

UNMIK anlände till Kosovo efter krigets slut så var situationen på marken väldigt dålig då 

mord, plundring och organiserad kriminella nätverk tagit över mer och mer i ett krigstrött och 

sönderslitet samhälle. Tidigare säkerhetsinstitutioner hade upphört att existera under 

konflikten och de som fanns kvar var oprofessionella och involverade i våldsamma aktiviteter 

samt hög grad av korruption. Människohandel, tillgången på vapen, framväxten av kriminella 

gäng och den ökade organiserad brottsligheten var ytterligare stora problem som fanns 

inbäddade i det kosovanska samhället efter den avslutade konflikten.
64

 SSR processen i 

Kosovo har varit en internationellt driven process som har fokuserat på reformer av 

rättsväsende, polis, militär samt återintegrering av före detta kombattanter.
65

 Kosovo 

förklarades självständighet den 17 februari 2008 och har blivit erkänt av 62 länder runtom i 

världen, däribland USA, Frankrike och England. Dock så har även självständigheten blivit 

betraktad som illegal av bland annat Serbien och Ryssland. Trots självständigheten så 

fortsätter Kosovo att vara under FN administration vilket man har varit sedan krigets avslut.
66

 

4.1.2 Polisiära reformer 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE) blev efter fredsavtalet tilldelat att 

leda insitutionsbyggandet i Kosovo. I och med detta så blev man ansvarig för upprättandet av 

nationella polisstyrkan Kosovo Police Service samt skapandet av en akademisk 

polisutbildning i landet.
67

 Från det att våldsamheterna tog slut och fram till självständigheten 

har polisen i Kosovo erhållit större delen av den allmänna säkerheten i landet istället för 

underrättelsetjänsten och andra säkerhetsinstitutioner.  I jämförelse med många andra länder 

på Balkanhalvön har inte KPS varit en del av SSR då institutionen byggdes helt och hållet upp 

från grunden efter konfliktens avslut 1999. Trots att det återkommande har funnits krav på att 

KPS har varit i behov att genomgå mer omfattande reformer så framställs institutionen som 

relativt lyckad, välorganiserad och har blivit en av de mest förlitligaste institutionerna hos 

allmänheten i Kosovo.
68
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Landets polisreformer lutar sig främst mot Kosovo Center for Public Safety Education and 

Development (KPSCED) som sedan grundandet 1999 har utbildat mer än 7000 poliser och har 

en kapacitet att tillhandahålla kort- och långsiktig träning för upp till 14000 människor varje 

år. Den kosovanska staten driver främst denna utbildning men OSCE erbjuder fortfarande 

stöd till träning inom mänskliga rättigheter och avancerade träningsprogram för landets 

poliser.
69

 EU:s nuvarande mission i landet EULEX upprättades år 2008 under överseende av 

Förenta Nationernas mission UNMIK som skapades genom säkerhetsrådets resolution 1244  

år 1999.
70

  EULEX mandat är att assistera Kosovos polis med arbetet för en multietnisk 

polisstyrka som skall skydda och finnas tillgängliga för befolkningen i Kosovo och vara fri 

från politiska störningar. Detta görs genom övervakning, lärande och rådgivning till KP. Trots 

att EULEX har mandatet att direkt intervenera i polisärenden så gör man enbart i särskilda 

utsatta fall som kräver omfattande resurser, istället låter man den inhemska polisen att ta hand 

om operationer och göra arresteringar.
71

  

 

Den timorianska polisen har genom reformeringen genomgått två viktiga faser under det 

senaste decenniet. Den första fasen omfattar perioden från 1999-2008, med reformer som 

fokuserades mer på behov då de väl dök i fält och dessa utvecklades under ett ad hoc-system, 

det vill säga att reformer var tillsatta för ett särskilt ändamål. Dock fanns det ingen tydlig 

strategisk vision vid denna period. Den andra fasen tog vid år 2008 och frågan om reformer 

har blivit ansedd som en systemisk viktig dynamik inom den kosovanska polisens utveckling 

och framåtskridande.
72

 I EULEX årliga rapport från 2011 så beskrivs den pågående 

utvecklingen av polisen som en välgenomtänkt omstrukturering där den inhemska 

polisstyrkan utvecklas i rätt riktning med utökade arbetsuppgifter, större ansvar och där EU:s 

standard kring polisarbete efterföljs.
73

  

 

I början av 2008 efter landets självständighet så implementerades en ny struktur för landets 

polis, det hade skapats ett nytt behov för nödvändiga reformer inom landets polisstruktur på 
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grund av att landet fick en ny unik roll som suverän stat i Europa. Denna nya struktur skulle 

framförallt försäkra den civila kontrollen över polisen, att den skulle styras och förvaltas av 

inrikesministeriet och rättigheter för kosovanska poliser att uppnå EU:s standard för 

polisarbete. Lagen pekar även på att ge en tydlig befälsordning och den lyfter särskilt fram 

betydelsen av funktionalitet hos lokala polisstationer i de områden där människor från 

minoritetsgrupper är bosatta.
74

 De framtida förutsättningarna för Kosovos polisiära institution 

hänger mycket på att man både från statlig och internationell sida ser betydelse av att hålla ett 

stabilt och metodiskt tempo med implementering av genomarbetade policys inom strategiskt 

viktiga områden som resurshantering, modeller för närpolisverksamhet, underrättelsebaserad 

orienteringstjänst, förmåga att störa organiserad brottslighet verksamhet samt at bygga upp 

kapacitet kring vittnesskydd.
75

  

4.2 Liberia  

4.2.1 Säkerhetskontext 

År 2003 avslutades Liberias fjorton år långa och brutala inbördeskrig genom ett övergripande 

fredsavtal vid namn Comprehensive Peace Agreement (CPA). Konflikten präglades av 

omfattande grymheter som drevs av spänningar mellan etniska grupper och en fullständig 

kollaps av rättsstaten och hos landets säkerhetsinstitutioner.
76

 Liberia har tillhört ett av 

världens fattigaste länder under en längre tid och trots att man från nationellt och 

internationellt håll har genomfört nödvändiga åtgärder för den inre säkerheten efter 

inbördeskrigets slut så fortsätter det säkerhetsmässiga läget i landet vara sårbart. Trots att 

själva konflikten i Liberia är officiellt avslutad så har det skett en uppseendeväckande 

upptrappning av väpnade rån, våldtäkter, våld i hemmet samt droghandel i landet efter 

fredsavtalet.
77

 Säkerhetssituationen i landet har efter inbördeskrigets slut varit karaktäriserad 

av svagt och korrupt styre från statligt håll samtidigt som den överhängande risken varit 

återkommande att våldsupptrappningen och konflikten ska blossa upp på nytt.
78

  

                                                           
74

 Republic of Kosovo Assembly (2008), “Law on Police, article 2”,(http://www.assembly-
kosova.org/?cid=2%2C122), hämtad 120419 
75

EULEX Kosovo (2011). ”EULEX Programme Report – Bolstering the Rule of Law in Kosovo: A stock take”, 
(http://www.eulex-kosovo.eu/docs/tracking/EULEX%20ProgrammeReport%202011.pdf). s. 6 
76

 Utrikespolitiska Institutet. 2012. ”Landguiden: Liberia”, 
(http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Liberia/Modern-Historia), hämtad 120514 
77

  Kantor, Ana (2009) Examining the Possibilites for Security Sector Reform: The Role of International Police in 
Peace Support Operations. Elanders Sverige AB ss., 118-119 
78

 Ibid., s. 119 

http://www.assembly-kosova.org/?cid=2%2C122
http://www.assembly-kosova.org/?cid=2%2C122
http://www.eulex-kosovo.eu/docs/tracking/EULEX%20ProgrammeReport%202011.pdf
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Liberia/Modern-Historia


 

22 
 

Medan det i fredsavtalet var tänkt att armén skulle omstruktureras så valde den liberianska 

regeringen att istället att upplösa den nationella armén helt och bygga upp den från grunden. 

Efter konfliktens avslut har över 100 000 före detta kombattanter blivit demobiliserade, men 

likt många andra post-konfliktländer så har arbetslösheten förblivit hög i landet. Därför är 

risken överhängande att många av dessa ex-kombattanter inklusive barnsoldater löper en stor 

risk att bli rekryterade på nytt dels i Liberia och även i grannliggande länderna Sierra Leone, 

Guinea och Elfenbenskusten som var involverade i inbördeskriget.
79

 År 2003 så fastställde 

FN:s säkerhetsråd genom resolution 1509 tillåtelse med uppbyggnad av en fredsbevarande 

FN-operation med en trupp styrka på upp till 15 000 man, inklusive 250 militära observatörer, 

160 stabsofficerare, och 1115 civila poliser samt bildade enheter för att hjälpa till med att 

upprätthålla lag och ordning i Liberia.
80

 

Den internationella tankesmedjan RAND publicerade år 2006 en rapport om behovet kring en 

transformering av säkerhetssektorn i Liberia. Året därpå antogs denna rapport av Liberias 

regering med avsikt att lägga grunden och påbörja reformeringsarbetet av säkerhetssektorn i 

landet.
81

 År 2008 såg godkände president Ellen Johnson Sirleaf Liberias nya nationella 

säkerhetsstrategi. Denna säkerhetsstrategi skulle sträva efter att öka samordningen i 

tillhandahållandet och styrningen av säkerhet; omstrukturering av den statliga armén och 

polisens roll som regeringen åren efter konfliktens avslut hade vidtagit åtgärder med att 

förbättra.
82

 Dokumentet framställer visionen av nationell säkerhet i landet och de frågor som 

hotar denna vision.
83

 Strategin definierar roller för olika säkerhetsaktörer, mekanismer för att 

styra deras aktioner och de medel som ska användas för deras tillsyn och hantering. För att 

öka legitimiteten hos säkerhetssektorn så blev strategin framtagen och utvecklad genom 

rådfrågning av landets civilbefolkning berörande åsikter om säkerhetsbehovet i landet. Det 

nya nationella säkerhetsrådet ville försäkra att säkerhetsorganen skulle beskydda befolkningen 

istället för att enbart beskydda de som har makt och rikedom i det rådande post-

konfliktsamhället.
84

 Landets nationella säkerhetsstrategi definierar Liberias säkerhetsråd som 

den högsta säkerhetskordinatorn för policys som opererar i nationell, regional och global 
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kontext som påverkar Liberias nationella säkerhetshetsagenda. Dessutom belyses rollen hos 

den nationella säkerhetstjänsten och behovet av att bygga upp en underrättelsetjänstenhet 

inom Liberias polisinstitution.
85

 

Liberias inre säkerhetomgivning har på sikt förbättrats mycket tack vare närvaron av UNMIL 

och demobiliserandet av de före detta stridande parterna under konflikten. Landets inre miljö 

innehåller mer säkerhets- och direktfaror än vad de yttre hoten i form av gränsöverskridande 

brottslighet och närliggande stater gör. Mycket är detta en faktor av den återkommande risk 

att före detta stridande kombattanter i brist på arbetstillfällen skall rekryteras och organiseras 

av fraktioner eller krigsherrar som ställer sig i opposition gentemot staten.
86

 Trots en stärkt 

tilltro kring hållbar fred och stabilitet så vilar landets framtida säkerhet på huruvida den inre 

säkerheten kan upprätthållas i framtiden utan stöd från UNMIL och externa aktörer. Med en 

historia fylld av laglöshet, militanta grupper och våldsanvändning som genomsyrat ett helt 

samhälle så skulle en försämrad säkerhetssituation i landet kunna förvärra regionala 

säkerhetsvillkor. Antingen genom att spilla över till grannliggande länder på nytt eller genom 

möjligheteter för utomstående aktörer och fiender att kunna utnyttja en ny upptrappning av 

våld och laglöshet i Liberia.
87 De största och viktigaste delarna av Liberias säkerhetssektor 

består av den liberianska nationella polisen (LNP) och Liberias försvarsmakt (AFL).  Den 

förstnämnda ska vara landets viktigaste interna säkerhetsstyrka, den senare bör förkroppsliga 

landets viktigaste funktioner för militär strid och skydd av landets yttre gränser. Storleken och 

kapaciteten för LNP och AFL bestämmer i stort kostnad och effektivitet hos Liberias 

säkerhetssektor. Institutionernas roller och uppdrag samt relationen mellan dem kommer i hög 

grad avgöra kring vilken skepnad landets säkerhet kommer att få i framtiden .
88

 

Den liberianska regeringens beslut om att upprätta en helt nystrukturerad statlig armé har visat 

sig på längre sikt ha missat att ta hänsyn till de praktiska utmaningar som detta skulle 

innebära. Följderna har blivit oroväckande då beslutet att upplösa en stående armé som var 

uppskattad till ungefär 17 000 soldater efter inbördeskrigets slut har oundvikligen blivit att 

förutsättningar till sysselsättning i det civila samhället är väldigt begränsade. Därmed utgör de 

före detta kombattanterna en potentiell risk för säkerheten i landet.
89

 På grund av hög grad av 
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korruption och den svaga ekonomin i landet har det visat sig vara svårt att hitta jobb genom 

återanpassningsprogrammen för den tidigare personalen inom polisväsendet, 

säkerhetsmyndigheterna och för de uppemot 100 000 ex- kombattanterna i landet.
90

  

4.2.2 Polisiära reformer 

Den liberianska polisen LNP:s huvudsakliga uppgift är att förhindra och bekämpa brottslighet 

samt att upprätthålla den allmänna säkerheten i landet. Dessa uppgifter kräver en lätt men 

betydande samhällsvänlig polisstyrka som ska erhålla förtroende och samarbete med den 

liberianska civilbefolkningen.
91

 År 2003 angav FN:s säkerhetsråd genom resolution 1509 

UNMIL uppgiften att stödja säkerhetssektorsreformer genom att övervaka och omstrukturera 

Liberias nationella polisstyrka. Detta skulle överensstämma med demokratiskt polisarbete och 

genom utvecklandet av ett civilt polisträningsprogram, dessutom skulle UNMIL assistera i 

träningen av civilpolis i samarbete med ECOWAS, internationella organisationer och 

involverade stater.
92

 Trots mandatet så UNMIL hade vid denna tid ingen budget att bygga upp 

en ny polisstyrka. Resolutionen gav inte heller Förenta Nationernas polisstyrka UNPOL 

någon makt att arrestera förbrytare, istället behövde man förlita sig på det begränsade antalet 

poliser som fanns inom LNP. Med åren efter fredsavtalet har dock UNMIL tillsammans med 

den liberianska regeringen att tränat upp över 3500 polisofficerare. Men detta till trots så har 

delar av den liberianska polisen även efter inbördeskrigets slut fortsatt att engagera sig i 

oprofessionellt och ibland kriminellt beteende, bland annat utpressning, mutor, och även 

väpnade rån. Brist på medel för transport, kommunikation och kriminalteknisk utrustning 

undergräver ytterligare effektiviseringen av den nationella polisen, framförallt är detta ett 

återkommande problem på landsbygden.
93

 

 

Det har förekommit insatser att placera ut poliser i områden på landsbygden där 

säkerhetsnärvaron är högst nödvändig, dock har utmaningar i form av brist på infrastruktur, 

begränsningar inom logistik och samt brist på tillräcklig budget. Därför har UNPOL en 

fortsatt viktig roll för både reformeringen av LNP men även genom fortsatt direkt 
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operationellt stöd ute i fält till det nationella polisväsendet.
94

 Försämringen av professionalism 

och det relaterade befälet samt den övergripande kontrollen över polisen har över åren sedan 

reformprocessens början efter fredsavtalet varit en återkommande utmaning. Särskilt då det 

gäller polisens förmåga att hantera disciplinära problem och olämpligheter inom den egna 

kåren. För att motarbeta detta har UNPOL arbetat för att etablera professionella divisioner 

som ska föregå med särskilt gott exempel och visa vägen för övriga polisväsendet i landet. 

Mycket beror detta problem på de otillräckliga testerna som görs av poliser i ett tidigt skede 

under och efter den grundläggande utbildningen. En annan faktor är att det inte har funnits 

tillräckligt med resurser som har orsakat alldeles för låga och oregelbundna löner hos LNP. 

Ett stort hinder till en mer effektiv brottsbekämpande och åtalsbeprövande polisinstitution är 

det avhängda sättet som polisreformen har genomförts på utan någon form av koppling till 

rättsväsendet som helhet. Ett återkommande problem i Liberia blir därför att många 

människor väljer att inte föra ärenden vidare till rätten för rädslan av eventuella 

hämndaktioner.
95

 

 

Knappt tio år efter att resolution 1509 trädde i kraft har cirka 4000 poliser blivit utbildade 

inkluderat räddningsinsatsenheten ERU och den specialiserade polisunderstödsenheten PSU.
96

 

Trots det så råder det fortsatt många fortsatta problem inom LNP med upprepad korruption 

och brott mot mänskliga rättigheter, dessutom har det förekommit rapporter att poliser hyr ut 

sina uniformer till väpnade rånare, krävandet av mutor vid checkpoints och även våld mot 

människor som arbetar inom media.
97

 Trots att reformeringsarbetet i Liberia har framhävt 

mycket kritik och delar av LNP tycks vara ineffektiva så är polisväsendet under fortsatt 

uppbyggnad och har gjort viktiga framsteg sedan inbördeskrigets slut. Dessutom så handlar 

det om mindre enheter och enskilda aktörer inom kåren som utför illegitima handlingar, 

majoriteten av landets polisstyrka utför dagligen ett demokratiskt polisarbete och bidrar inte 

till att frambringa rädsla i samhället. Landets polisväsende befinner sig än i uppbyggnad och 

många svagheter består från konfliktens dagar. Men tack vare att Liberia idag är 

förhållandevis stabilt i jämförelse med andra grannländer såsom Elfenbenskusten och Guinea-
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Bissau så har förtroendet för den liberianska poliskåren förbättrats avsevärt i civilsamhället 

vars säkerhetssituation tidigare grundades kring skräck, korruption och övervåld.  

 

4.3 Östtimor 

4.3.1Säkerhetskontext 

Efter 24 år av indonesisk ockupation mellan 1975-1999 så förklarades Östtimor formellt 

självständigt den 20 maj 2002.
98

 År 1999 tillät ett FN-stött avtal mellan Indonesien och 

Portugal den östtimorianska befolkningen rätten att rösta om sitt lands framtid. Resultatet blev 

en överväldigande majoritet för självständighet. Som svar från oppositionen så förstördes 

större delen av landets infrastruktur som inkluderade statliga institutioner och dess 

administrativa register.
99

 I efterspelet av oroligheterna hade upp emot 70 procent av alla 

byggnader, bostäder och skolor blivit förstörda i landet samt hade uppskattningsvis 75 procent 

av befolkningen fördrivits.
100

 Landets säkerhetsinstutioner skapades under de tidiga FN- 

uppdragen (UNAMET, INTERFET, UNTAET) i landet i slutet på 1990-talet och början på 

2000-talet, men de nybildade institutionerna skulle visa sig vara alltför sårbara när Östtimor 

drogs in i en sociopolitisk kris år 2006.  

 

I juni 2006 befann sig landet på gränsen till ett nytt inbördeskrig, politisering av militären 

genom högst uppsatta regeringstjänstemän resulterade i att cirka 40 % av den nationella 

armén F-FDTL blev uppsagda vilket skapade offentliga demonstrationer samt konflikt mellan 

fraktioner inom polis, militär samt väpnade civila.
101

 Politisk instabilitet och grovt våld 

orsakade att cirka 150 000 människor hamnade på flykt från huvudstaden Dili och de 

omgivande områdena. Regeringen tvingades att begära militär hjälp från grannländerna samt 

humanitär och polisiär hjälp från FN för att kunna återställa säkerheten i landet.
102 Krisen 
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2006 och efterföljande våldsscener 2008 har bidragit till att det än idag råder en viss osämja 

mellan militär och polis i landet och även misstankar mellan olika politiska grupper. De 

senaste åren har den nya regeringen strävat efter att skapa ett enat departement av säkerhet 

och försvar.
103

 

 

 I augusti 2006 upprättade FN:s säkerhetsråd resolution 1704 som innebar att en 

fredsbevarande mission (UNMIT) upprättades som med ett långsiktigt mandat skulle hjälpa 

landet att överkomma de konsekvenser och underliggande orsaker till krisen år 2006.
104

 

UNMIT är berättigat med att stödja den östtimorianska regeringen och dess 

säkerhetsinstituioner, inkluderat den nationella armén: F-FDTL och nationella polisen F-

FDTL. Utkastet för landets nationella säkerhetspolicy (NSP) upprättades i slutet av 2009 i 

syfte att reglera mekanismer för samordning mellan statliga institutioner och civil kontroll 

över säkerhetsorgan i landet. NSP är även uppriktig i erkännandet av sektoriella svagheter och 

där man bland annat ser behovet av att stärka samordningen och samarbetet mellan F-FDTL 

och PNTL och behovet av att stärka den civila kontrollen över säkerhetstjänster.
105

 Landets 

nationella säkerhetspolicy är framställd för att styra utvecklingen av säkerhetssektorn på kort 

och medellång sikt. I mars år 2010 så godkände Östtimors parlament lagen för nationell 

säkerhet och försvar vilket garanterat Östtimors nationella polis och armé att agera och ta 

ansvar för de incidenter som kan förekomma framåt i tiden. Denna nationella säkerhetslag har 

klartgjort tydligare roller för respektive PNTL och F-FDTL i landets säkerhetsstruktur.
106

  

 

4.3.2 Polisiära reformer 

Eftersom Östtimor var i avsaknad av en organiserad och legitim polisstyrka vid 

självständigheten så upprättade dåvarande FN-styrkan UNTAET den östtimorianska 

nationella polisstyrkan PNTL år 2000.
107

 Reformeringen av landets polis skedde helt från 

grunden och inom en kort tidsperiod rekryterades män och kvinnor till den nya nationella 
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polisstyrkan där de nya rekryterna genomgick tre månaders grundträning som innefattade 

instruktioner kring demokratiska polisvärderingar, patrull-och utredningsprocedurer, juridiska 

frågor och polisfärdigheter.
108

 Utbildningen avslutades med tre månader ute i fältträning där 

officerare från FN:s polisstyrka UNPOL hjälpte till att slussa in polisrekryterna i samhället. 

Dock led fältträningen av att de polisofficerare som arbetade inom UNPOL inte utgick från en 

och samma utbildningsmodell. Detta orsakade att utbildningen i slutändan blev beroende av 

den motivation och kvalité som fanns hos varje enskild UNPOL officer istället för att ha en 

sammanhängande polismodell som såg likadan ut för alla rekryter. Ett återkommande 

problem för utbildningen var även den språkbarriär som fanns mellan UNPOL och de lokala 

poliskadetter som genomgick utbildningen. Handledning och utbildning blev försvårat 

eftersom UNPOL officerare och kadetter hade svårt att kommunicera.
109

 Efter krisen år 2006 

som orsakade djupa splittringar mellan landets polis och militär så fanns det ett stort behov av 

reformering inom dessa två institutioner. Genom en rapport av FN:s dåvarande 

generalsekreterare Kofi Annan tillkännagav FN:s säkerhetsråd resolution 1704 som innebar 

ett nytt FN-uppdrag vid namn UNMIT som blev tilldelade uppgiften att försäkra genom 

UNPOL att kvarhålla och underhålla den allmänna säkerheten i Östtimor genom 

tillhandahållandet av stöd till PNTL som inkluderade verkställandet av interim lagar och 

allmän säkerhet tills PNTL hade rekonstruerats helt och hållet. Dessutom så skulle man bistå 

med träning, institutionell utveckling och stärkandet av PNTL och inrikesministeriet.
110

 

Inom polisreformerna är det två punkter som är särskilt viktiga; För det första handlar det om 

granskning och certifiering för PNTL. Detta är en kartläggning och mentorskapprocess som 

inleddes av UNMIT för alla landets poliser efter krisen 2006. Det syftar till att bygga upp 

kraft, stärka och utveckla institutionella ramverk och underlätta utbildning. En accepterad 

kandidat skulle få preliminär certifiering. Full certifiering beviljas efter slutförandet av en 6-

månaders utbildning med en UNPOL officer. Den andra punkten handlar om återupptagande 

av ansvar hos PNTL. Detta är en process som tillkännagavs av premiärminister Xanana 

Gusmão och FN:s särskilde representant Atul Khare i mars 2009, vilket skulle lämna över 

primära polisiära ansvaret till den lokala polisen från UNPOL på ett distrikt med distrikt basis. 

För att PNTL skulle kunna återuppta polisiärt ansvar i ett distrikt behövde 80 procent av 
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PNTL officerarna har sin slutliga certifiering har tillräckligt logistiskt stöd och förtroende från 

samhället.
111

  

 

Trots tydliga mål inom dessa polisreformer har den östtimorianska polisen i många distrikt 

ofta har opererat utanför FN:s styre och kontroll. Så sent som 2011 har UNMIT en polisstyrka 

på 1500 man på plats i landet, målet som eftersträvas är att uppnå en fullständig övergång av 

polisansvar till PNTL och det finns en gemensam överenskommelse från de inblandade 

parterna att det krävs mer utvecklad träning för landets polisstyrka men det finns ingen klar 

plan för hur den ska ges.
112

 Efter krisen 2006 så har det inte funnits en gemensam plan för 

reformer av landets polis och den östtimorianska regeringen har dessutom haft svårt att göra 

institutionella utvecklingar inte bara inom den polisiära institutionen men utan även i andra 

sektorer.  

Internationell Crisis Group har i sin rapport från december 2010 pekat ut att FN behöver dra 

tillbaka hälften av sin polisnärvaro i landet. Trots att det nuvarande läget är stabilt där 

brottssiffrorna är relativt låga och säkerhetssituationen för tillfället anses vara stabil så har 

FN:s senaste mission i landet dragit ut på tiden och trots att man har hjälpt att stabilisera 

landet efter krisen 2006 så har UNMIL uppdrag skapat många frågetecken ju längre åren har 

gått. ICG bygger sin motivering på att en fortsatt stark polisnärvaro i landet där oklara roller 

råder inte enbart är slöseri på resurser utan även håller tillbaka utvecklingen av den lokala 

polisen genom maskering av operationella brister och brist på resurser som i själva verket 

behöver korrigeras av regeringen.
113

 UNTAET lade i början på 2000-talet grunden för den 

östtimorianska polisenheten. De efterföljande FN-uppdragen och även de bilaterala 

satsningarna har återkommit under åren för att ytterligare träna och utveckla PNTL. Den 

senaste missionen (UNMIL) har också fokuserat till tidigare försummade delar av 

utbildningen, utvecklingen av PNTL samt civil kontroll. Östtimor är än idag i starkt behov av 

utländsk hjälp för att kunna upprätthålla säkerheten i landet. Polisinstitutionen är fortsatt 

splittrad, dåligt disciplinerad och väldigt beroende av enskilda aktörer och politiska relationer 

för att kunna hålla ihop institutionen och ensam kunna ansvara för säkerheten i landet.
114
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5. ANALYS 

I detta avsnitt så knyts metodavsnittet samman med det teoretiska ramverket och empirin 

vilket möjliggör en analys. Här kommer det att ske en jämförelse mellan de länder som 

presenterades i det empiriska avsnittet. För att återkoppla till syfte och frågeställningar så går 

jämförelsen ut på att analysera de likheter som går att identifiera från det empiriska avsnittet 

med hjälp av metod- och teoriavsnitten. Analysen kommer att via jämförelse lyfta fram de 

likheter i policy, implementering och resultat som inneburit problem och brister inom 

polisinstutionernas reformeringsprocess. Detta görs för att kunna lyfta problemen som 

uppstått inom reformeringsprocesserna till en högre nivå för att kunna förklara de 

bakomliggande orsakerna till svårigheterna med säkerhetssektorsreformer. 

Det har varit genomgående påtaligt i var och en av tre fallstudierna att förebyggande åtgärder 

har tagits från internationellt håll för att kunna förebygga bakslag och effektivisera 

säkerhetssektorn och polisinstitutionen i sig. Men i alla de tre länderna är det en tydlig 

gemensam faktor som har gjort att reformeringsprocessen har stött på svårigheter och bakslag, 

denna faktor handlar om ineffektiva policyverktyg. De ineffektiva policyverktyg som 

framkommit i det empiriska avsnittet rör sig om; kommunikationsbrist mellan lokal och 

internationell polis; budgetbegränsningar; brist på infrastruktur och organisering; 

begränsningar inom logistik samt brist på en tillräcklig budget för att kunna upprätthålla en 

god nivå för utbildning och patrullering. Brist på effektiva policyverktyg försvårar det 

omfattande arbetet med att bygga upp en effektiv och hållbar säkerhetssektor och kan 

innebära ökad korruption och brottslighet, minskad legitimitet i samhället, splittring mellan 

inhemsk och internationell personal och politisk instabilitet. 

Dilemmat som är genomgående i dessa postkonfliktsamhällen är huruvida insatserna för att 

använda en större mängd poliser snabbt i samhället offrar den kvalité som behövs hos de 

poliser som genomgår utbildning för att sedan placeras ut i samhället. Detta är också relaterat 

till frågan om huruvida brottsbekämpning kräver en uppoffring av standarder och tillsyn. I 

alla de tre länderna har internationella samfundet med FN och EU samt multilaterala 

organisationer, främst i form av OECD:s biståndskommité DAC haft nyckelroller kring 

utvecklingen av policymodeller för SSR och den implementering som ligger till grund för 

reformeringsarbetet som bedrivits hos respektive lands polisinstution. Dock har de 

grundläggande planerna kring demokratiska polisreformer visat sig vara problematiska att 
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uppnå på många olika plan. I Kosovo har UNMIK varit illa tvunget att skapa en ny 

polisinstitution från grunden, därav har UNMIK försökt att kopiera sina egna strukturer och 

procedurer till den kosovanska polisinstitutionen KPS. Detta har på sikt visat sig vara ett 

lönlöst utövande som har fått dålig respons från den lokala polisen. De komplicerade 

förutsättningarna i Kosovo med etnisk oenighet och i Östtimor där den politiska instabiliteten 

har varit återkommande har betytt att man från internationellt håll har behövt skapa en helt ny 

polisinstitution från grunden. Liberia har inte behövt genomgå denna genomfattande process 

men istället är landets polisinstitution hårt drabbad av korruption och kriminella gärningar 

trots FN:s långvariga stöd och närvaro. 

I Östtimor har den nationella strategiska visionen har inte visat sig vara hållbar utan istället 

har den använts för politiska ändamål i ett splittrat land. I Liberia var den strategiska planen 

utvecklad för den nationella polisstyrkan LNP, men detta skedde först så sent som år 2008 

med assistans från FN:s utvecklingsprogram vilket gör den svårbedömd med bara fyra år på 

nacken. De policys som har implementerats för reformeringen av polisväsendet har i Kosovo 

handlat om att landets polisinstitution har byggts upp helt från grunden efter konfliktens 

avslut utan att vara en del i SSR vilket har varit fallet i de övriga länderna. De mål som 

anlades i och med Kosovos självständighet år 2008 har inneburit helt nya förutsättningar för 

landets säkerhetssektor. Eftersom man nu förväntas att leva upp till EU:s standard för 

polisarbete har det satt tuffa men potentiella gynnsamma krav då högre målsättningar inför ett 

framtiden Kosovo har inneburit ett nära samarbete med EULEX. Situationen har varit 

liknande i Liberia och Östtimor där internationellt stöd i form av FN:s fredsuppdrag och 

polisstyrka UNPOL har haft huvudansvaret för att återställa säkerhet och reformera 

polisväsendet.  

De grundläggande målsättningarna med säkerhetssektorsreformer är desamma i Kosovo, 

Liberia och Östtimor, det vill säga att sträva efter långsiktighet för att skapa hållbara 

säkerhetsinstitutioner. Men även fast de involverade lokala, nationella och internationella 

aktörerna strävar efter långsiktighet så är vikten av att generera kortsiktiga framgångar ett sätt 

att bygga trovärdighet, fart och stöd för reformer hos människor som har levt i ett påfrestat 

samhälle är i behov av att se omfattande ansträngningar på nationell och lokal nivå som lönar 

sig i slutändan.. Som det har visats i denna uppsats så upplever många postkonfliktsamhällen 

ett dilemma huruvida man ska mönstra ett stort antal poliser till offring för kvalitén inom 

poliskåren. Det stora behovet att få ut större antal poliser på gatorna resulterar på så vis i 

kortare utbildningsprogram och otillräcklig träning som varit fallet i Kosovo och Liberia 
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medan Östtimor har haft en mer långsiktig och omfattande utbildningprocess då det knappt 

funnits några inhemska poliser innan självständigheten.  

En policy är endast så bra som dispositionen och kompetens hos de personer som ansvarar för 

att genomföra den, trots förbättringar så har det över tid visat sig att kvalitén hos de 

omfattande internationella uppdragen i Kosovo, Liberia och Östtimor är ojämna och 

svårbedömda där vissa mål ses som en framgång på nationell medan uppfattningen är en helt 

annan på lokal nivå. Som tidigare är nämnt i mitt teoretiska ramverk är definitionen av ett 

misslyckade komplext när man pratar om policy, dess implementering och det slutgiltiga 

resultatet. Tydliga exempel går att finna i alla de tre länderna där grundläggande mål inom 

säkerhetssektorn har uppfyllts men där situationen på marken (lokal nivå) har utvecklats i fel 

riktning. Här går det först anmärka att den policy som angav demobiliseringen av de 

hundratusentals före detta stridande soldaterna i Liberia gav en enorm ökning av arbetslöshet i 

landet med ökad brottslig som resultat. I Kosovo har den policy som fastställt att den 

kosovanska polisinstutionen på sikt ska kunna uppnå EU:s standard inom polisarbete har 

skapat möjligheter för staten att komma närmare EU och uppnå ökad legitimetet ute i Europa.  

Men samtidigt har denna policy satt ett tufft mål att uppnå då landets polis ännu inte på långa 

vägar ansvarar för säkerheten själv i landet. Dessutom så bidrar de fortsatta etniska 

motsättningar och sammanstöttar mellan människor från olika folkgrupper i landet till att 

polisen inte ännu kan erbjuda trygghet och säkerhet till hela landet. Därmed kan man i 

Kosovos fall urskilja en tydlig klyfta mellan den nationella policyn och resultatet på den 

lokala nivån. Gällande polisinstitutionen i Östtimor så hålls den ihop av politiska relationer 

och ännu kan inte kan ansvara för den allmänna säkerheten i landet. Därför har landets 

regering sett sig fortsatt tvunget att fortsätta på den inslagna vägen med policyn att förlita sig 

på utbildad polis och personal från utlandet för att kunna ansvara för säkerheten i samhället. 

Dock har detta på sikt endast visa sig till ett ökat missnöje i det timorianska samhället som 

haft internationell närvaro i över ett decennium. Alla dessa tre studier är tydliga exempel på 

situationer där policys på internationell eller nationell nivå kan anses vara framgångsrika för 

vissa aktörer (regering, FN etc.) men där effekterna blir negativa på den lokala nivån vilket 

slår tillbaka på staten i slutändan på grund av exempelvis ett allmänt missnöje i samhället eller 

hos särskilda folkgrupper. 
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6. SLUTDISKUSSION 

Trots att det internationella samfundet bedrivit säkerhetsmässiga uppdrag i Kosovo, Liberia 

och Östtimor i snart två decennier så har insatserna stött på många problem och brister kring 

policys som är tänkta att främja säkerhetssektorsreformer men som istället lämnar många 

frågetecken och påtagliga brister inom säkerhetssektorn. I alla dessa tre länder är det påtagligt 

att det kan ta decennier för en säkerhetsinstitution som polisen att utveckla de kunskaper och 

etiska normer för att kunna träda in i rollen som en ansvarsfull, fungerande och effektiv 

service i samhället. Dessutom kommer allmänheten behöva tid för att kunna utveckla en 

trovärdighet gentemot polisväsendet, den nationella säkerhetssektorn och staten i sig. Det 

råder inga tvivel om att polisreformer med internationellt stöd är en viktig beståndsdel för att 

säkerhetsställa övergången från konflikt till stabilitet i konfliktdrabbade länder och områden. 

Utan ett pålitligt polisväsende som utgör en del av ett ansvarigt och funktionsdugligt 

säkerhetssystem kommer övergången från stridigheter till hållbar fred vara väldigt svår att 

genomföra. 

De tre länderna som jag har studerat i denna uppsats har uppenbarat de begränsningar och den 

komplexitet som finns inom konceptet SSR och att policys som har genomförts med syfte att 

reformera polisväsendet inte bidrar till förväntade resultat som var påtänkta hos de aktörer 

som var involverade i utformningen av policyn. Det är av högsta vikt att dessa aktörer som 

exempelvis FN, EU, bilaterala givare, statsbyggare och organisationer måste ta hänsyn till den 

historiska, kulturella och även teoretiska kontext som de opererar inom. Om detta inte 

genomförs så blir resultatet bara lösa antaganden och politiska insatser med endast kortsiktiga 

lösningar. I grund och botten handlar det om att få rätt kapacitet och kunskap i rätt plats för att 

stödja reformer. Under det senaste decenniet har det internationella samfundet återkommande 

övervägt att skicka uniformerande män och kvinnor för att reformera, omstrukturera och 

återuppbygga säkerhetsinstitutioner.  

Utbytet av erfarenheter mellan internationella och lokal förmågor är värdefullt och fullt 

nödvändigt. Men antar man att utbildade polisofficerare från Berlin, Johannesburg eller Lagos 

automatiskt ska vara en skicklig tränare, mentorer eller rådgivare för reformer så underskattar 

man den kompetens som dessa uppgifter kräver. Den misslyckas även att erkänna att arbeta 

effektivt i ett väl etablerat system skiljer sig mycket från att försöka skapa ett system från 

grunden och med begränsad kapacitet och resurser, såsom de tre fallstudierna har visat på. Nu 

ska såklart inte det internationella polisstödet exkluderas från dessa uppdrag, trots allt så är 
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erfarenheten ovärderlig som UNPOL, CIVPOL och andra enheter erbjuder. Istället behöver 

det komma ett större erkännande att en mångfald av färdigheter och en variation av kunskap 

krävs för att reformera ett säkerhetssystem med olika institutioner. Det är klart och tydligt att 

den lokala kontexten ska bestämma hur säkerhetssektorsreformer ska implementeras. Trots att 

länderna befinner sig i ett tidigt stadium rent säkerhetsmässigt så är det av högsta vikt att 

polisen i demokratiska stater skall sträva efter legitimitet för att uppnå ett aktivt samarbete 

och förtroende från civilsamhället. Ansvaret som växer fram i och med att säkerheten 

förbättras bidrar i sin tur till legitimitet hos polisen.  

Det finns även en överhängande risk att västvärldens föreställning att målet alltid bör vara 

liberala värderingar bidrar till att mottagarlandet ser interventionen påtvingat av västvärlden 

vilket skapar stora svårigheter. Tydliga exempel på detta kan man se med insatserna för 

reformer i Irak där stora säkerhetsproblem kvarstår som är karaktäriserade av brister hos den 

nationella polisen. Motsträvan i postkonfliktsamhällen för västerländsk assistans kan komma 

att växa ytterligare om man inte har känsla för det lokala sammanhanget eller är mottaglig för 

lokala intressen och behov. De många olika problem och brister som lyfts fram i denna 

uppsats visar på att policys upprättade för säkerhetssektorn är svåra att genomföra och 

kompliceras av inkonsekventa polisiära metoder. Säkerhetssektorsreformer i dess kontext i ett 

postkonfliktsamhälle handlar om integrationen av SSR principer i pågående verksamheter och 

att de institutionerna med teknisk erfarenhet (militära och polisiära komponenter) bidrar till 

att skapa grunden för långsiktiga reformer och förstärka behovet av ökad styrning och 

ansvarsutkrävande. Det handlar även också om att involverade aktörer (internationella, 

nationella, lokala) behöver gemensamt ge stöd till en sammanhängande nationell 

säkerhetsstrategi för att skapa enighet och erhålla förtroende från civilsamhället.  

Det är påtagligt att reformer för såväl polisinstitutioner som för hela säkerhetssektorn i sig 

kräver involvering av en bred skara olika aktörer för att institutionen ska bli så effektiv som 

möjligt i sitt arbete. Att se över ett polissystem och implementera nya metoder för polisarbetet 

i syfte att säkerställa utveckling är ett huvudmål för samhällen som är under transformation 

och utveckling, därför är det återkommande viktigt för de involverade aktörerna att se 

övervaka så att effekterna av reformeringsarbetet inte endast håller i sig under en kortare 

tidsperiod. Istället ska hela processen ses som ett stort åtagande som kräver samordning och 

samarbete mellan alla sektorer i samhället för att kunna uppnå lyckade och legitima polisiära 

reformer. Denna uppsats har påvisat att det är svårt, om nästintill omöjligt att kunna uppnå 

fullkomliga framgångar inom säkerhetssektorsreformer i dagsläget då konceptet fortfarande är 
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i sin vagga och under utveckling. Men i slutändan är produkten av en framgångsrik SSR 

implementering resultatet att en omfattande dialog sker mellan involverade aktörer på lokal 

och nationell nivå så att man gemensamt väljer ut de rätta verktygen för den kontext man 

opererar inom. Till sist är det viktigt att påpeka trots att konceptet SSR troligtvis alltid 

kommer vara ifrågasatt och få kämpa i motvind i postkonfliktsamhällen så är det mot 

bakgrund av de potentiella fördelarna med säkerhetssektorsreformer att de minsta 

framgångarna ska väga över de mest frustrerande bakslagen.  
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