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Förord 

 

Den här rapporten presenterar resultat från forskningsprojektet Mänskliga rättigheter borta och 

hemma – om svensk polis i utlandstjänst. Projektet, som inleddes den 1 juli 2015 och avslutades 

den 31 december 2016, har genomförts med stöd från Enheten för polisutbildning vid Umeå 

universitet och från Statsvetenskapliga institutionen vid nämnda lärosäte. Författarna tackar för 

detta stöd och hoppas att resultaten skall uppfattas som relevanta för och kunna användas på 

polisutbildningen. Projektet ingår också i den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av 

forskning i freds- och konfliktstudier vid Statsvetenskapliga institutionen. Resultaten kan bland 

annat användas för att informera några av de delprojekt som ingår i det åttaåriga 

forskningsprogrammet Varianter av fred, som beviljades medel av Riksbankens jubileumsfond 

under hösten 2016. Förutom i föreliggande rapport, har projektets resultat kommunicerats vid 

såväl internationella konferenser som vid forskningsnätverksträffar vid Umeå universitet. 

Dessutom har artikelmanus skickats till  internationella tidskrifter.  

 

Projektet hade inte varit möjligt att genomföra i den form som redovisas i den här rapporten 

utan stöd från Utlandssektionen vid Polismyndigheten. Mats Ljungwald och Malin Widö bistod 

inledningsvis författarna i så måtto att informationsbrev och teman för intervjuer 

vidarebefordrades till poliser som deltagit i missionerna i Liberia, Kosovo och Haiti. För detta, 

och för Utlandssektionens uttryckligt positiva intresse för projektet, är författarna mycket 

tacksamma. 

 

Gemensamt ansvar tas för rapportens innehåll och slutsatser men arbetet författarna emellan 

har varit fördelat på följande sätt: Abrak Saati, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, 

har svarat för genomgången av missioner och mandattexter, genomfört en absolut majoritet av 

intervjuerna och ansvarat för att skriva rapportens andra kapitel som placerar projektet i ett 

större sammanhang, såväl forskningsmässigt som politiskt. Hon har också skrivit merparten av 

kapitel fyra och kapitel fem. Malin E. Wimelius, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, 

har genomfört ett mindre antal intervjuer, skrivit rapportens inledande kapitel, det fjärde 

kapitlet samt delar av kapitel fem. Markus Naarttijärvi, lektor vid Juridiska institutionen, har 

tillsammans med Saati och Wimelius skrivit de analytiska delarna av kapitel fem och formulerat 

slutsatser och reflektioner i kapitel sex. 

 

Vi vill rikta ett varmt tack till de poliser som medverkat i projektet och beskrivit sina 

erfarenheter av att arbeta i de tre missionerna! Era berättelser har givit viktiga och mycket 

intressanta inblickar i hur fredsbyggande kan upplevas och bidragit till djupare reflektion över 

relationen mellan sådana uppgifter och svenskt polisarbete! 

 

Malin E. Wimelius (projektledare) 

December 2016, Umeå  

 

 

 



SAMMANFATTNING 
 

Efter väpnade konflikter och krig ägnas numera stor uppmärksamhet åt genomgripande 

reformer av militär och polis. Sådana reformer anses vara av central betydelse för att 

förutsättningar för hållbar fred och demokrati skall kunna skapas. Detta är viktigt, särskilt mot 

bakgrund av att polisen i många samtida väpnade konflikter och krig är en aktiv part. I 

internationella fredsbyggande missioner ingår därför ofta projekt som skall stödja utvecklingen 

av democratic policing, som bland annat innebär att det är medborgarna och deras rättigheter 

som utgör grunden för polisens uppdrag och att polisarbetets metoder skall vila på demokratins 

grund. Svenska poliser deltar sedan år 2000 i sådana missioner. Frågan är vilka erfarenheter de 

har av att arbeta med detta? 

 

Rapporten undersöker och analyserar svenska polisers syn på och erfarenheter av att arbeta med 

democratic policing i de internationella fredsbyggande missionerna i Liberia (UNMIL), 

Kosovo (EULEX) och Haiti (MINUSTAH). Undersökningen och analysen omfattar 

erfarenheter både av tjänst utomlands och efter hemkomst. Intervjuer, totalt 15 stycken, har 

genomförts med poliser – 7 män och 8 kvinnor – som tjänstgjort i Liberia, Kosovo och Haiti. I 

rapporten jämförs också svenska polisers erfarenheter med australiska och kanadensiska 

polisers. Följande frågeställningar besvaras:  

 

 Vilka erfarenheter av internationella missioner kan identifieras; hur upplever poliserna 

arbetet som fredsbyggare och hur kan dessa erfarenheter analyseras? 

 Hur upplever poliserna att deras erfarenheter har förvaltats av Polismyndigheten efter 

hemkomst? 

 På vilka (om några) sätt påverkas polisernas syn på relationen mellan svenskt 

polisarbete  och mänskliga rättigheter efter hemkomst? 

Flera tydliga slutsatser går att dra. För det första att intervjupersonerna gav uttryck för att poliser 

spelar roll, gör skillnad och bidrar till såväl fredsbyggande som demokratisering. För det andra 

att de, trots stor tilltro till vad poliser kan åstadkomma i fredsbyggande termer, identifierade 

flera utmaningar och hinder i det dagliga arbetet i sina respektive missioner. Dessa rörde sig 

framförallt om bristen på kontinuitet, sega byråkratiska strukturer och möjligheten att vara på 

plats under endast ett år. En tredje slutsats är att intervjupersonernas erfarenheter överlag var 

positiva och i stor utsträckning liknade de erfarenheter som poliser från andra länder gjort. En 

fjärde slutsats (och en ytterligare likhet med andra poliser) är att de poliser som ingått i studien 

generellt sett upplevt att de återkommit hem med förmågor och färdigheter som skulle kunna 

bidra till att utveckla polisarbetet på hemmaplan. Detta har emellertid inte skett i den 

utsträckning som poliserna hade önskat. Vad gäller synen på mänskliga rättigheter och svenskt 

polisarbete efter hemkomst kan en femte slutsats dras; att en klar majoritet av 

intervjupersonerna stärktes i övertygelsen om att svensk polis är bra på och kan mänskliga 

rättigheter. En mindre grupp ansåg dock att förbättringar alltid bör stå på dagordningen och 

några var dessutom av uppfattningen att mänskliga rättigheter i för stor utsträckning tas för 

givna; att svenska myndigheter utgår ifrån att de kan och följer dessa medan verkligheten kan 

se annorlunda ut. 
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1. INLEDNING 
 

Efter väpnade konflikter och krig samt i övergångar från auktoritära till demokratiska styren, 

har under de senaste decennierna allt mer uppmärksamhet ägnats åt det som kallas security 

sector reform (SSR). SSR innebär att genomgripande reformer av militär och polis anses vara 

av största vikt för att goda förutsättningar för hållbar fred och demokrati skall kunna skapas. 

 

Flertalet av de väpnade konflikter och krig som utspelat sig efter det Kalla Krigets slut har varit 

interna. I sådana konflikter är det inte ovanligt att polisen är en aktiv part och systematiskt ägnar 

sig åt att kränka människors rättigheter genom utbredd användning av tortyr, utomrättsliga 

avrättningar, förföljelser, trakasserier och inskränkningar av åsikts- yttrande-, mötes- och 

tryckfriheterna. Att i grunden reformera polisarbetet, arbetsmetoderna och de styrande 

principerna för polisens roll och uppdrag i samhället, har därför av forskare såväl som praktiker 

och politiker ansetts vara fullkomligt centralt. I internationella fredsbyggande missioner ingår 

av den anledningen ofta projekt som skall stödja utvecklingen av democratic policing. Sedan 

år 2000 deltar svenska poliser årligen i sådana missioner och har följaktligen i uppdrag att bland 

annat förmedla de grundläggande principer som democratic policing underbyggs av. Dessa 

principer innebär bland annat att det är medborgarna och deras rättigheter som utgör grunden 

för polisens uppdrag och att polisarbetets metoder skall vila på demokratins grund (Pino och 

Wiatrowski, 2006; Manning, 2010). Frågan är dock vilka erfarenheter svenska poliser har av 

att arbeta med detta? 

 

Democratic policing är ett av fundamenten i en fungerande rättsstat i vilken makt utövas under 

demokratiskt stiftade lagar som i sin tur ger uttryck för och är förankrade i mänskliga 

rättigheter. I konkret bemärkelse innebär detta bland annat att mänskliga rättigheter (MR) 

begränsar den makt det offentliga kan utöva över individen. När poliser utför inre 

utlänningskontroller, avvisar någon från en allmän plats eller använder våld under ett 

omhändertagande, måste deras åtgärder ha stöd i lag. Människor har med andra ord rätt att få 

veta på vilka grunder inskränkningar i exempelvis deras rörelsefrihet görs. Eftersom polisen 

oftast är det mest konkreta uttrycket för statens våldsmonopol, är polisarbetet av avgörande 

betydelse sett ur ett MR-perspektiv. Hur polisen agerar, bemöter människor och motiverar sina 

ingripanden speglar av det skälet i stor utsträckning hur allmänheten uppfattar att staten beter 

sig (jfr. SOU 2010: 70, 413). 

 

Enligt Polislagen har svensk polis i uppgift att: 

 

1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den 

allmänna ordningen eller säkerheten, 

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har 

inträffat, 

3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal, 

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen 

kan ges av polisen, 

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda 

bestämmelser (Polislagen 1984: 387 2 §). 
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För att kunna lösa dessa uppgifter är det nödvändigt att polisen åtnjuter allmänhetens 

förtroende. Om polisiära arbetsmetoder inte skyddar och respekterar mänskliga rättigheter finns 

en uppenbar risk för att allmänhetens förtroende undergrävs, något som i längden kan leda till 

att hela det politiska systemets legitimitet ifrågasätts. Goda kunskaper om mänskliga rättigheter 

är med andra ord en avgörande förutsättning, både i postkonfliktländer på väg mot demokrati 

och i etablerade demokratier. Vid upprepade tillfällen har emellertid flera av varandra 

oberoende granskare – både internationella och svenska – dragit slutsatsen att MR-kunskaperna 

inom svensk polis behöver utvecklas (Silander, 2011: 94). Svenska granskare har också bland 

annat föreslagit att förändringar måste göras av såväl instruktioner som lagstiftning för att 

polisens skyldighet att respektera mänskliga rättigheter skall bli starkare och tydligare. 

Delegationen för mänskliga rättigheter föreslog exempelvis förändringar av instruktionen till 

dåvarande Rikspolisstyrelsen och av Polislagen (SOU 2010: 70). 

 

I det här projektet har vi intresserat oss för tre centrala frågor. Den första rör svenska polisers 

erfarenheter av att delta i internationella fredsbyggande missioner i vilka democractic policing 

tydligt betonas i mandattexterna. Den andra kretsar kring erfarenheter av mottagandet på 

hemmaplan och den tredje handlar om dessa polisers syn på relationen mellan svenskt 

polisarbete och mänskliga rättigheter efter hemkomst från utlandstjänst. I sammanhanget är det 

viktigt att understryka att Polismyndigheten betonar att det också för det svenska polisväsendet 

är: 

 
“värdefullt att svenska poliser tjänstgör i freds- och säkerhetsfrämjande 

insatser. En polis som tjänstgjort internationellt utvecklas både i sitt yrke 

men även som människa. Arbete i internationell miljö är berikande och 

dessa erfarenheter bidrar även till att utveckla svensk polis i det vardagliga 

arbetet i hemmamyndigheten”. 
(Mattson, u.å.) 

 

Betonas bör också att det i svensk forskning saknas systematiska studier som berör dessa frågor 

och att internationell forskning växer men än så länge inte är så omfattande. Att jämföra svenska 

polisers erfarenheter med de som poliser från andra länder gjort och därmed bidra till 

forskningen om polisers roll i fredsbyggande projekt, är ett viktigt motiv till att projektet 

genomfördes men minst lika viktig är kopplingen till svenskt polisarbete och dess fortsatta 

utveckling. 

 

Syfte och frågeställningar 
Rapportens syfte är att undersöka och analysera svenska polisers syn på och erfarenheter av 

att arbeta med democratic policing i några fredsbyggande internationella missioner. 

Undersökningen och analysen omfattar erfarenheter både av tjänst utomlands och efter 

hemkomst. Följande frågeställningar skall för det ändamålet besvaras: 
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 Vilka erfarenheter av internationella missioner kan identifieras; hur upplever poliserna 

arbetet som fredsbyggare och hur kan dessa erfarenheter analyseras? 

 Hur upplever poliserna att deras erfarenheter har förvaltats av Polismyndigheten efter 

hemkomst?  

 På vilka (om några) sätt påverkas polisernas syn på relationen mellan svenskt 

polisarbete  och mänskliga rättigheter efter hemkomst? 

 

Intervjuer har genomförts med poliser som tjänstgjort i Liberia, Kosovo och Haiti. Ett tungt 

vägande skäl till att vi intresserade oss för just dessa missioner, har med mandattexternas 

utformning att göra; en explicit betoning av democratic policing görs i dessa. En mer detaljerad 

redogörelse för val av missioner och intervjupersoner görs i rapportens metodkapitel.  

 

Inledningsvis är det också viktigt att redogöra för vad som i rapporten avses med “mänskliga 

rättigheter”. Den här rapporten är visserligen inte avsedd att innehålla uttömmande diskussioner 

om mänskliga rättigheters idémässiga ursprung, om olika generationer av rättigheter (civila och 

politiska, sociala, ekonomiska och kulturella samt rättigheter som rör utveckling och hållbar 

miljö), eller om frågor som rör universalism och relativism; men ett par klargöranden är på sin 

plats. Utgångspunkten för polisarbete i demokratiska rättsstater är (som tidigare understrukits) 

människorna och deras rättigheter. Detta betyder att rättigheterna – såsom de definieras i de 

internationella konventioner som Sverige förpliktat sig att följa – sätter gränser för vad som får 

(men även måste) göras och hur i relation till enskilda individer och grupper. Bara i Förenta 

Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna återfinns flera artiklar som har 

direkt bäring på polisarbete: rätten till liv, frihet och personlig säkerhet; förbudet mot tortyr, 

grym och förnedrande behandling och bestraffning; likhet inför lagen; förbud mot godtyckliga 

fängslanden; rätten att få sin sak prövad av en opartisk domstol; rörelsefrihet, yttrande- och 

åsiktsfrihet; rätt till frihet från intrång i privatlivet och rätten att få bli betraktad som oskyldig 

tills dess att motsatsen bevisats (Förenta Nationerna, 1948). I de guideböcker och introduktioner 

som finns till democratic policing betonas ofta att mänskliga rättigheter, betraktade som en 

sammanhängande helhet, bör inspirera allt polisarbete (jfr. OSSE, 2008). I den här studien har 

vi därför inte ställt frågor om någon särskild delmängd av mänskliga rättigheter (tex civila och 

politiska), utan intresserat oss för de intervjuade polisernas generella hållning till rättigheter 

och för deras egna exempel. 

 

Disposition 
Rapporten består av sex kapitel. I det andra kapitlet placeras rapportens syfte i ett vidare 

sammanhang. Inledningsvis beskrivs förändringen av internationella missioner, från 

fredsbevarande till fredsbyggande. Därefter diskuteras den komplexitet som omger 

fredsbyggande uppgifter och på vilka sätt poliser kan bidra därvidlag. Ett resonemang förs 

också om relationen mellan demokrati och fred och om relationen mellan democratic policing 

och fredsbyggande.   
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I kapitel tre redovisas internationell forskning om polisers erfarenheter av fredsbyggande 

missioner och forskning om hur det är att återvända till polisarbete på hemmaplan. I kapitlet 

systematiseras sådana erfarenheter och används senare i rapporten i jämförande perspektiv och 

för att spegla och analysera svenska polisers erfarenheter. Forskningsdesign och metod 

presenteras i det fjärde kapitlet. Urvalet av missioner motiveras och intervjuernas upplägg 

beskrivs. I kapitel fem redovisas resultaten av den intervjuundersökning som rapporten vilar på. 

Kapitlet utgår ifrån och besvarar rapportens frågeställningar och resonerar analytiskt om dessa. 

Det sjätte och avslutande kapitlet sammanfattar huvudsakliga resultat, presenterar idéer till 

fortsatt forskning och diskuterar också hur freds- och konfliktforskning och forskning om 

polisiär verksamhet och polisiärt arbete kan dra nytta av varandra. I kapitlet redovisas även 

tankar om hur utlandstjänstgörande polisers erfarenheter av att arbeta utifrån democratic 

policing och med mänskliga rättigheter i internationella missioner kan tillvaratas i 

polisutbildningen.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   

1 Delar av innehållet i den här rapporten ingår i omarbetat skick i ett artikelmanus som skickats till en internationell 

tidskrift. Rapporten är i jämförelse med detta manus mer omfattande (inte minst empiriskt), diskuterar fler 

frågeställningar och innehåller längre och delvis också andra typer av analytiska resonemang (det gäller särskilt 

frågan om synen på mänskliga rättigheter efter hemkomst).  
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2. FRÅN FREDSBEVARANDE TILL 

FREDSBYGGANDE 
 

Förenta Nationernas (hädanefter FN) primära uppgift är att: 

 
To maintain international peace and security, and to that end: to take 

effective collective measures for the prevention and removal of threats to 

the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches 

of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with 

the principles of justice and international law, adjustment or settlement of 

international disputes or situations which might lead to a breach of the 

peace; 

(FN stadgan 1945, kapitel 1, artikel 1)  
 

I dagsläget, arbetar drygt 100,000 personer i totalt 16 FN-ledda fredsbevarande operationer runt 

om i världen. Av dessa drygt 100,000 personer utgörs ungefär 85,000 av militärer, 12,900 av 

poliser och 1,700 av militära observatörer (UN Peacekeeping Fact Sheet, August 2016). 

Eftersom FN inte råder över en egen militär styrka är organisationen beroende av att dess 

medlemsländer bidrar med såväl militärer som poliser och civil personal för olika typer av 

uppdrag. I dagsläget bidrar 123 länder med uniformerad personal till FN för att organisationen 

skall kunna bemanna de pågående fredsbevarande uppdragen (UN Peacekeeping Fact Sheet, 

August 2016).  

 

FN:s fredsbevarande insatser har förändrats väsentligt över tid varför det är vanligt att dela in 

dem i olika generationer (se exempelvis Ramsbotham et al. 2016: 38-68). Mellan dessa 

generationer har det skett en utveckling och/eller en utvidgning av de aktörer som är inblandade, 

de uppgifter som “fredsbevararna” huvudsakligen skall sysselsätta sig med samt omfattningen 

av de mandat som styr missionerna. Denna utveckling, från en generation till en annan, innebär 

emellertid inte att de föregående generationerna och de arbetssätt och det fokus som präglade 

dessa har försvunnit eller spelat ut sin roll. Istället är det snarare så att flera olika generationer 

existerar parallellt med varandra. Nedan följer en kortfattad översikt av de olika generationerna 

av FN:s fredsbevarande insatser, från den första till den fjärde generationen.  

 

Första generationen - traditionellt fredsbevarande  
Den första generationens fredsbevarande insatser brukar benämnas “fredsövervakande”. 

Ursprunget har härletts till de åtgärder som framförallt genomfördes under Kalla Kriget. Den 

första insatsen var UNEF 1 som genomfördes i respons till Suez-krisen 1956. FN:s engagemang 

i denna konflikt bestod främst i att övervaka gränsen mellan Israel och Egypten (Kenkel, 2013).  

 

Centrala principer för den första generationens fredsbevarande insatser var att tvång eller våld 

inte fick användas annat än i självförsvar samt att insatserna skulle vara politiskt neutrala. 

Tanken har således varit att FN, med legitimt mandat från Säkerhetsrådet, skall fungera som en 

opartisk övervakare av en redan underskriven vapenvila och se till att, fysiskt, hålla isär 
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konfliktparterna (Bellamy et al. 2010: 173-174). Till stor del har uppdragen centrerats kring att 

övervaka gränser och att etablera buffertzoner mellan stridande parter. De fredsbevarande 

trupperna i den första generationens insatser har främst bestått av militära enheter, dock endast 

utrustade med lättare vapen för att kunna skydda sig själva samt för att förhindra 

konfliktparterna från att bryta vapenvilan i fråga. För att säkerställa den politiska neutraliteten 

samt för att förhindra eventuella misstankar om att stormakterna skulle använda de 

fredsbevarande operationerna för att främja sina egna intressen, värvades personal i den första 

generationens insatser framförallt från små neutrala medlemsstater. Av det skälet har individer 

från Finland, Irland, Sverige och Österrike ofta deltagit i sådana insatser. Denna typ av 

fredsbevarande har främst nyttjats i mellanstatliga konflikter och har därutöver varit avhängig 

medgivande från konfliktparterna.   

 

Andra generationen - introduktion av civila komponenter  
Den andra generationens fredsbevarande insatser började utformas i slutet av 1980-talet. 

Återigen är det viktigt att understryka att denna utveckling ägde rum parallellt med den första 

generationens insatser som alltjämt existerar. Anledningen till att den andra generationens 

insatser började utvecklas i slutet av 1980-talet står att finna i att FN kring denna tidpunkt blev 

varse om andra nödvändiga uppgifter som organisationen behövde ägna sig åt för att kunna 

säkerställa internationell fred och säkerhet. Den insikten sprang ur att en “ny typ” av konflikter 

började uppenbara sig runt om i världen (Kaldor, 1999; Kenkel, 2013).  

 

I samband med Kalla Krigets slut väcktes en stor optimism för nya möjligheter att lösa globala 

problem och konflikter. Som uttryckts av Francis Fukuyama innebar Kalla Krigets slut ett 

“historiens slut”; kvar fanns endast en väg att gå och den ledde till frihet och demokrati 

(Fukuyama, 1992). Stormakternas positionerande gentemot varandra i Säkerhetsrådet skulle 

från och med Kalla Krigets avslut tillhöra det förflutna, veton skulle inte nyttjas lika frekvent 

och samtliga stater skulle sträva mot samma mål; demokrati. Detta var i alla fall vad som 

förutspåddes. I samband med denna allmänt utredda optimism och framtidsanda blev emellertid 

forskarsamhället samt policymakare, mycket tack vare Mary Kaldors banbrytande bok Nya och 

Gamla Krig: organiserat våld i globaliseringens era (1999), medvetna om de så kallade “nya 

krigen”. Dessa nya krig fördes till skillnad från de “gamla krigen” ofta med etniska förtecken 

och bestod i stor utsträckning av uppror mot regimer. De var således inomstatliga konflikter 

snarare än mellanstatliga konflikter. Mot bakgrund av ökad förståelse för den här typen av krig, 

skedde i början av 1990-talet en snabb ökning av antalet fredsbevarande insatser i världen. 

Insatserna växte också i omfattning och blev alltmer världsomspännande. I samband med detta 

blev operationerna även mer mångsidiga. Som en direkt följd av att konflikterna uppfattades 

som allt mer komplexa, ansågs att dessa krävde mer engagemang från FN på flera olika plan 

samtidigt. Utöver de traditionella uppgifter som under den första generationens insatser i 

huvudsak bestod av att övervaka och upprätthålla vapenvilor, inkluderade den andra 

generationen uppgifter som humanitär assistans och att skapa miljöer för säkra och 

demokratiska val. Den andra generationens fredsbevarande insatser kan därför beskrivas som 

multidimensionella på så sätt att organisationen började ge sig i kast med humanitära 
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operationer på ett sätt som inte förekommit under den första generationens insatser. Exempelvis 

inkluderas inte längre endast militära enheter i insatserna utan även poliser, civila observatörer 

och katastrofhjälpsexperter. Utöver den multidimensionella karaktären på den andra 

generationens insatser, kännetecknas dessa även av att vara mer multilaterala i jämförelse med 

den första generationens fredsbevarande operationer. I den andra generationens insatser har det 

varit, och är fortfarande, fler stater som engagerat, och engagerar, sig i insatserna. I slutet av 

1980-talet bidrog strax under 30 stater till olika fredsbevarande missioner; idag är siffran, som 

nämndes tidigare, strax över 120 stater. Bland de stater som bidrar med mest personal finner vi 

inte längre heller små europeiska länder utan asiatiska och afrikanska stater.  

 

Tredje generationen - fredsframtvingande  
Det är återigen relevant att understryka att den andra generationens fredsbevarande insatser, 

med ökade befogenheter och tilltagande omfattning, ägde rum i ljuset av den stora optimism i 

världen som rådde i början av 1990-talet. Optimismen och de högt uppskruvade 

förväntningarna på FN förbyttes dock snabbt mot besvikelse, inte minst på grund av hur 

folkmordet i Rwanda 1994 hanterades (eller snarare inte hanterades) av organisationens 

fredsbevarande insats.  

 

Fallet Rwanda blev en väckarklocka för världssamfundet samt för FN; plötsligt blev det tydligt 

att politisk neutralitet och icke-användande av våld (annat än i självförsvarssyfte) dvs. de 

ledstjärnor som guidat framförallt den första generationens insatser, var oerhört problematiska 

när situationen på marken är ett pågående folkmord (Kenkel, 2013). I Rwanda, där det så tydligt 

var en befolkningsgrupp (hutu) som systematiskt genomförde en utrotningskampanj mot en 

annan befolkningsgrupp (tutsi), blev neutralitetsprincipen ett stort moraliskt dilemma för 

fredsbevararna under FN-flagg (Donald, 2002). Även den fredsbevarande insatsen i Somalia 

1993 (UNISOM II), där 18 amerikanska soldater förolyckades, sådde tvivel gällande de 

fredsbevarande missionerna i stort, dels vad gällde dessa insatsers målsättning att bevara en 

fred som inte tycktes existera till att börja med, och dels att erhålla uttryckligt samtycke från 

regeringen i landet  för att få genomföra insatsen i fråga. Det senare har visat sig särskilt 

bekymmersamt i fallerande stater, s.k. failed states, där regeringen många gånger saknar 

legitimitet att sanktionera eller att låta bli att sanktionera en insats (Kenkel, 2013: 

130).  Kritiken gentemot fredsbevarande insatser tilltog i kölvattnet av dessa missioner; deras 

faktiska effektivitet ifrågasattes och frågor restes också kring huruvida missionerna 

genomfördes med en dold agenda. Kritiker menade att denna dolda agenda handlade om att 

missionerna i realiteten var ett uttryck för stormaktsintressen och ett ogenerat försök att 

påtvinga andra länder västmakternas ideal. I ljuset av dessa skeenden förändras FN:s 

fredsbevarande insatser ännu en gång och i retoriken började det därmed refereras till den tredje 

generationens insatser.  

 

Den tredje generationens fredsbevarande insatser har, generellt sett, ett utökat mandat i 

jämförelse med de mandat som styrde den första och den andra generationens insatser. Här har 

det, i mångt och mycket, handlat om fredsframtvingande åtgärder som kännetecknas av en ökad 
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tillåtelse att använda våld för att säkerställa att missionens mål faktiskt uppnås. Dessa är således 

missioner som sker under kapitel VII i FN:s stadga – där organisationen, för att säkerställa 

internationell fred och säkerhet – tillåts använda våldsmedel efter att fredliga alternativ uttömts 

och visat sig vara ineffektiva. I början av 2000-talet genomfördes ett antal större missioner, 

bland annat i Demokratiska Republiken Kongo och Östtimor, vilka innefattade 

fredsframtvingande åtgärder. Fallet Rwanda gav också upphov till ytterligare återverkningar 

som har speglats i den tredje generationens fredsbevarande insatser, nämligen en ökad 

medvetenhet och inkludering av specifika internationella normer i missionerna; närmare 

bestämt normer gällande mänsklig säkerhet i kontrast till staters säkerhet. Den sedan länge 

dominerande synen på staters suveränitet som det rättesnöre vilken till en högre grad än någon 

annan norm och internationell lag avgör hur stater förhåller sig till varandra i sina 

internationella relationer, har skakats i grunden. Sedan 2000-talets början har vi sett en 

tilltagande debatt gällande vad som är viktigast; att stater skall få bevara sin suveränitet även 

om detta innebär att de begår massiva illdåd mot den egna befolkningen, eller att människors 

säkerhet är viktigast att skydda? Det är i ljuset av denna, både normativa och moraliskt präglade, 

debatt som den tredje generationens fredsbevarande insatser med fredsframtvingande mandat 

för att skydda människor i interna konflikter, när landets egen regering inte kan eller inte vill 

göra det, ägt rum.  

 

Fjärde generationen - fredsbyggande  
Den fjärde generationens fredsbevarande insatser karaktäriseras, utöver den utökade 

befogenheten att använda våldsmedel (fredsframtvingande åtgärder), av genomgripande, och 

ibland, ett allomfattande ansvar att (återupp)bygga postkonflikt-stater (Bellamy et al. 2010: 

231). Det är med andra ord fredsbyggande som kännetecknar den fjärde generationens 

fredsinsatser och hit räknas missionerna i Liberia, Kosovo och Haiti. 

 

Termen fredsbyggande, som numera utvecklats till en egen doktrin, har sitt ursprung i 

FN:s  förre (1991-1996) generalsekreterare Boutros Ghalis tongivande rapport An Agenda for 

Peace, från 1992. I rapporten slog Ghali fast att de traditionellt fredsbevarande, och sedan en 

tid tillbaka, fredsframtvingande insatserna även behövde kompletteras med insatser specifikt 

inriktade mot fredsbyggande. Om än något svävande gällande en precis definition av vad 

fredsbyggande innebar, slog den förre generalsekreteraren fast att fredsbyggande i grunden 

handlar om att:  

 
“...support structures which will tend to strengthen and solidify peace in 

order to avoid a relapse into conflict” 
(Ghali 1992: 5) 

 

Fyra år senare, 1996, författade Ghali ännu en inflytelserik rapport; An Agenda for 

Democratization. I denna vävdes trådarna samman. Om det tidigare var oklart vad 

“fredsbyggande” faktiskt innebar, blev det nu tydligt att Ghali såg en tydlig relation mellan 

demokrati och fred. I rapporten skriver han:  
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“Democracy contributes to preserving peace and security, justice and human 

rights, and promoting economic and social development” 
(Ghali 1996: 6) 

 

Denna uppfattning stöds av omfattande forskning som i samlat namn beskrivs som litteratur om 

“den demokratiska freden”. Essensen i vad som förmedlas i denna litteratur är att demokrati är 

oumbärligt för fred. Experter inom området har till och uttryckt det i termer av att det i det 

närmaste är en empirisk lag inom studiet av internationella relationer, detta att demokratier inte 

går i krig mot varandra (Levy 1989: 88). Med andra ord; det empiriska underlaget för en 

“demokratiernas fred” är tämligen robust, och på liknande sätt förutsätts att demokratiska stater 

agerar fredligt även inom sina egna gränser; risken för inbördeskrig är med andra ord låg i 

demokratiska samhällen (se tex Hegre et al. 2001). Demokrati är således nödvändigt för att en 

bestående fred skall kunna uppnås. En av de mest bärande komponenterna i en demokrati är, i 

sin tur, rättsstaten (O’Donnell, 2004). Diamond och Morlino uttrycker det på följande sätt:  

 
“The rule of law is the base upon which every other dimension of democratic 

quality rests” 
(Diamond och Morlino, 2004: 23) 

 

För en demokratisk rättsstat är naturligtvis ett polis- och domstolsväsende absolut centralt 

(Ramsbotham et al. 2016: 256). För att uppnå stabil och uthållig fred i postkonflikt-stater är 

följaktligen en av de mest betydelsefulla insatserna i många av dagens fredsbyggande missioner 

att just bidra till att bygga upp en demokratisk och rättvis poliskår. En kår som kan ställas till 

svars för sina handlingar gentemot medborgarna i staten och som agerar i enlighet med 

principerna för democratic policing såsom har beskrivits i denna rapports inledande kapitel. En 

del forskare menar att en poliskår som förstår, identifierar sig med, och i det praktiska utövandet 

av yrket agerar i enlighet med principerna för democratic policing är helt avgörande för att 

konsolidera demokrati och fred (se tex Kantor, 2009: 10). Denna syn har även betonats i ett 

antal vägledande internationella policydokument. Vikten av att upprätta en demokratisk polis 

är naturligtvis än mer angeläget i samhällen där landets polis under tiden som den väpnade 

konflikten pågått, istället för att uppfylla sina skyldigheter gentemot medborgarna snarare 

kränkt deras mänskliga rättigheter och begått andra typer av brott gentemot dem (Ansorg et al 

2016; Marotta, 1999; Celador, 2005; Brown et al. 2015).  

 

Allt sedan Ghali formulerade sina tankar kring fredsbyggande i början på 1990-talet har 

fredsinsatserna som genomförts i FN:s regi blivit mer komplexa (Ramsbotham et al. 2016; 

Autesserre, 2014; Goldsmith och Harris, 2009). Om än de tre tidigare generationernas 

fredsbevarande insatser lever vidare i olika hög grad beroende på mission och kontext, är det 

ett faktum att många av dagens fredsmissioner har ett huvudfokus på att just bygga fred snarare 

än att fysiskt hålla isär stridande parter och övervaka vapenstilleståndsavtal. Att bygga fred, i 

sin tur, innefattar en oerhörd mängd aktiviteter som måste hanteras parallellt. Bland annat 

handlar det om att skapa nya institutioner; genomföra en omfattande reformering av 

säkerhetssektorn; bygga upp och stödja system som verkar för en god förvaltning och för 

försoning mellan före detta stridande parter; stödja olika slags projekt som stimulerar ekonomin 
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i postkonflikt-tillståndet, osv. Ibland kan fredsbyggande till och med innebära att internationella 

aktörer, under en viss period, tar över den verkställande makten i en stat tills dess att 

ovannämnda aktiviteter genomförts och makten kan lämnas tillbaka till inhemska aktörer 

(Ramsbotham et al. 2016: 266). Givet dessa exempel på aktiviteter som inryms under det som 

kallas för “fredsbyggande” kan det ganska snabbt konstateras att fredsbyggande i mångt och 

mycket liknar statsbyggande.  

 

I en process som är så pass allomfattande och komplex som att (återupp)bygga en stat i 

efterdyningarna av en väpnad konflikt, har det blivit allt mer tydligt att de traditionellt 

utplacerade “blå hjälmarna”, det vill säga militär personal under FN flagg som främst är på 

plats för fredsbevarande och/eller fredsframtvingande ändamål, behöver kompletteras med 

annan typ av personal som har andra kompetenser. När det kommer till frågor som har med 

allmänhetens säkerhet att göra har det visat sig att särskilda poliskomponenter inom 

fredsbyggande insatser är mer lämpade och mer kvalificerade för att hantera just denna typ av 

uppgifter vilket också är förklaringen till varför poliser numer utgör en given och väsentlig del 

av fredsbyggande missioner i FN:s regi men också när EU eller OSSE är huvudmännen bakom 

fredsbyggande insatser (Kantor, 2009; Tanner och Dupont, 2015: 663). Utöver deras uppgift 

att tillförsäkra allmän säkerhet under en period då landets egen poliskår inte är förmögen att 

göra detta, är internationella poliser ofta även inblandade i olika träningsprogram för att bistå 

med kapacitetsutveckling hos den lokala polisen så att dessa, så småningom, själva kan svara 

för den allmänna säkerheten i sin egen stat (Goldsmith och Dinnen, 2007: 1092; Harris och 

Goldsmith, 2009: 50-51). Ett av de allra främsta syftena med sådana träningsprogram är att 

assistera värdlandet att inrätta en poliskår vars syfte dels är att arbeta för att komma till rätta 

med de grundorsaker som ledde till att konflikten blev väpnad, och dels att vara den främsta 

agenten och beskyddaren av det rättssamhälle som utgör fundamentet i den nya demokratiska 

ordningen (Call och Barnet, 1999: 44).  

 

I detta kapitel har redogjorts för hur FN:s fredsbevarande insatser har förändrats över tid. Från 

den första generationen till den andra, tredje och fjärde generationens insatser har vi kunnat se 

hur missionernas mandat kontinuerligt blivit mer omfattande och arbetsuppgifterna mer 

komplicerade. Detta förklarar också varför det inte längre är tillräckligt att endast engagera 

militär personal; civil personal och poliser behövs också för att lösa de uppgifter som ingår i 

olika missioner. I kapitel tre redovisas internationell forskning om just polisers erfarenheter av 

att delta i fredsbevarande/fredsbyggande missioner. 
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3. FORSKNING OM POLISERS ERFARENHETER 
 

På ett övergripande plan kan det förhållandevis snabbt konstateras att en betydande del av 

tidigare forskning som studerat polisers deltagande i fredsbevarande/fredsbyggande missioner 

fokuserat på frågor som berör organisatoriska utmaningar. Sådana har framförallt handlat om 

relationerna mellan olika FN-organ och andra internationella organisationer som arbetar i en 

given mission och hur dessa påverkar polisers möjlighet att genomföra sina uppdrag. Otydliga 

arbetsfördelningar mellan diverse organisationer, vaga och svävande mandat samt vad som 

tycks vara de ingående organisationernas behov av att visa auktoritet och makt snarare än 

tydlighet, har många gånger gjort det både problematiskt och svårt för poliser att genomföra 

sina uppdrag på bästa möjliga sätt (se tex Greener, 2009; Call och Barnett, 1999).  

 

Annan, relaterad forskning, visar också att även om democratic policing och främjande av 

respekt för mänskliga rättigheter är självklara delar av flertalet mandatbeskrivningar för 

framförallt FN:s missioner, så stämmer inte dessa självklarheter alltid överens med de 

bidragande ländernas polisers uppfattningar om vad poliser i huvudsak ska sysselsätta sig med 

(Brown et al. 2015). Till följd av detta finns också en del studier om betydelsen av och metoder 

för att upprätta gemensamma standarder för poliser som deltar i sådana missioner så att samsyn 

kring vikten av att agera i enlighet med principer för democratic policing uppnås (Marotta, 

1999; Bayley, 2005). På samma tema, det vill säga kontradiktionen mellan 

mandatbeskrivningar och vad poliser i fråga själva anser att deras huvudsakliga uppgift är, har 

Autesserre nyligen publicerat en uppmärksammad bok; Peaceland: Conflict Resolution and the 

Everyday Politics of International Intervention (Autesserre, 2014). Autesserres studie är en 

omfattande etnografisk sådan. Hon visar att många av de praktiker, vanor och förståelser som 

“vi”, det vill säga de som är operativt inblandade i fredsbyggande missioner däribland även 

poliser, har gällande fredsbyggande ofta är kontraproduktiva. Detta kommer sig av att de inte 

finner resonans hos den lokala befolkningens förståelse för, och önskan om, hur deras land skall 

återuppbyggas i efterdyningarna av den väpnade konflikten.  

 

Det kanske mest aktuella forskningstillskottet till det fält som intresserar sig för just polisreform 

i postkonflikt-stater är, till skillnad från den överväldigande delen av tidigare forskning i fältet, 

en kvantitativ insats. Det rör sig om ett dataset, PRPA (Provisions for Police Reform in Peace 

Agreements) (Ansorg et al. 2016). Detta dataset är ett välbehövligt bidrag till ett forskningsfält 

som, precis som författarna bakom PRPA lyfter fram, till stor del uppehållit sig vid diskussioner 

kring nödvändigheten av säkerhetsreformer i allmänhet, och reformeringen av poliskåren i 

synnerhet i postkonflikt-stater, utan att genomföra systematiska analyser av orsak-verkan 

samband mellan olika typer av polisreformer och utfallet av dessa vad avser fredlig utveckling. 

Finns det vissa komponenter av reformeringen av poliskåren som visar sig vara mer 

lyckosamma än andra vad gäller just en uthållig fred? Detta är huvudfokus för skaparna bakom 

detta dataset samt den fråga som bidragit till utvecklandet av de faktorer som utgör dess 

oberoende variabler (Ansorg et al. 2016, 598-599). Detta bidrag kommer säkerligen att vara till 

stor nytta för forskare i detta fält. 
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Trots att internationella organisationer, såsom FN, EU och OSSE, både regelbundet och i hög 

grad alltsedan 1990-talet bidragit med polis i mycket komplexa fredsbevarande och 

fredsbyggande missioner, så är dessa polisers erfarenheter av att delta i missioner där en tydlig 

democratic policing komponent ingår, fortfarande ett relativt outforskat fält (Brown et al. 2015; 

Goldsmith, 2009). Under senare år har ett antal personliga skildringar publicerats, bland annat 

om enskilda polisers erfarenheter av att arbeta i Irak och Östtimor (se tex Cole, 2007, och 

Savage, 2002) men systematiska studier om polisers erfarenheter av att arbeta utomlands i olika 

fredsbyggande uppdrag, i kontexter som är väsensskilda från deras normala vardag, och hur 

deras erfarenheter tillvaratas av poliskåren i deras respektive hemländer, saknas fortfarande i 

hög utsträckning. Den framstående polisforskaren David Bayley har till och med uttryckt det i 

termerna:  

 
”At the moment…the people who do (police) assistance work, both at 

home and abroad, know a great deal about what works and what doesn’t, 

but this knowledge isn’t being captured”  
(Bayley 2001: 76).  

 

Det finns emellertid viss tidigare forskning som har försökt fånga både de erfarenheter som 

poliser i olika fredsbyggande missioner har förvärvat och hur dessa poliser upplever att deras 

erfarenheter har mottagits av det egna landets polismyndighet efter hemkomst. I detta avseende 

sticker särskilt tre studier ut från mängden. Till att börja med genomförde Goldsmith 2009 en 

intervjustudie med cirka 40 australiska poliser vilka hade deltagit i fredsbevarande missionen 

“Operation Serene” i Östtimor under 2006. Studien omfattar två specifika teman; dels att förstå 

hur de australiska poliserna hanterade gäng och gängbildningar i den Östtimorianska 

huvudstaden Dili, dels att förstå hur poliserna arbetade för att skapa förtroende i de områden 

som de i huvudsak arbetade i. Resultatet från studien och de genomförda intervjuerna visar på 

en bredd av olika typer av erfarenheter. Dessa innefattar bland annat känslor av djup frustration 

över att förutsättningarna för att arbeta med ”fredsbevarande”-insatser stundtals visat sig vara 

omöjliga då det inte funnits någon fred att bevara, något som också bekräftas i Greeners studie 

(2009) och som även diskuterats i kapitel två i denna rapport. Andra erfarenheter berör den 

enskilda polisens känsla av glädje och upprymdhet när han/hon funnit innovativa lösningar för 

att kunna genomföra sitt uppdrag. Bland de förmedlade upplevelserna och erfarenheterna 

återfinns också redovisningar av känslor av hopplöshet; av att ha varit dåligt förberedd innan 

avfärd i termer framförallt av bristfälliga instruktioner kring uppdragets mandat; frustration 

över att inte ha erhållit tillräckligt mycket träning och inte heller erhållit tillräckligt bra 

utrustning för vad uppdraget sedermera visade sig kräva.  

 

Den andra studien som också tagit sig för att undersöka polisers erfarenheter av att ha deltagit 

i fredsbevarande/fredsbyggande missioner är Dupont och Tanners studie, även den från 2009. 

Denna studies huvudfokus skiljer sig dock från ovan nämnda studie av Goldsmith. Fokus i 

Dupont och Tanners studie är förvisso fortfarande polisers erfarenheter, men främst deras 

erfarenheter av att återvända hem för att återintegreras i hemlandets polisverksamhet. 

Författarna har intervjuat cirka 20 kanadensiska poliser med syfte att just undersöka 
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utmaningarna av att utplacera och sedermera återintegrera dessa poliser som deltagit i 

fredsbevarande/fredsbyggande missioner, och de är särskilt intresserade av att förstå om, och i 

så fall hur, den kanadensiska Polismyndigheten tillvaratar de erfarenheter som poliserna 

förvärvat under perioden som de genomfört sina uppdrag. Resultatet är, som författarna 

inledningsvis också misstänker, nedslående i så måtto att många personliga skildringar från 

poliser som deltagit i fredsbyggande missioner bekräftar att de efter hemkomst upplevt att de 

mötts av ett bristande intresse från det egna landets polismyndighet vad gäller att tillvarata deras 

erfarenheter, eller att ens intressera sig för att lyssna till deras berättelser. Detta skulle kunna 

uppfattas som olyckligt, just på grund av att många av de intervjuade poliserna i Dupont och 

Tanners (2009) studie delar uppfattningen om att utlandsmissionen faktiskt bidragit till att de 

har blivit skickligare i sin yrkesutövning på så sätt att de upplever sig ha blivit mer flexibla, 

mer självständiga och mer vidsynta som en konsekvens av att de arbetat i miljöer som är både 

främmande och stundtals mycket påfrestande. Ovanpå detta gör en del redogörelser också 

gällande att poliserna överhuvudtaget inte känner sig värdesatta efter hemkomst (Dupont och 

Tanner 2009: 142). Därtill har en del av de intervjuade poliserna också upplevt att det inte är 

en alldeles enkel uppgift att alls komma i beaktande för att få delta i fredsbyggande missioner. 

För att kunna ansöka om att få delta i sådana uppdrag måste nämligen den enskilde polisen 

erhålla sin chefs godkännande; något som kan vara problematiskt då den sistnämnda många 

gånger inte vill släppa ifrån sig kompetent personal, men också för att det verkar finnas en 

utbredd uppfattning om att utlandstjänstgöring inte är något annat än en subventionerad 

semester (Dupont och Tanner, 2009: 142).  

 

Den tredje studien som även den fokuserar på poliser som har deltagit i 

fredsbevarande/fredsbyggande missioner och deras erfarenheter av att ha deltagit i dessa är 

Harris och Goldsmiths studie, också den från 2009. Deras forskningsfrågor, om än centrerade 

kring erfarenheter på liknande sätt som Dupont och Tanners studie samt Goldsmiths studie, 

försöker fånga ett delvis annat perspektiv. Huvudfokus i denna studie är att, genom att intervjua 

australiska poliser, nå ökad kunskap om hur dessa poliser upplever att deras egna kompetenser 

har förändrats som en följd av att de har arbetat med kompetensutveckling av poliskåren i olika 

postkonflikt-stater som en del av deras fredsbyggande uppdrag. Detta benämns i litteraturen 

som “reversed capacity-building”, eller “omvänd kapacitetsuppbyggnad” översatt till svenska. 

Författarna redovisar spännande resultat som visar att de australiska poliserna dels hade skilda 

erfarenheter av hur de upplevde att den australiska Polismyndigheten varit intresserad av att 

lyssna till deras erfarenheter av att ha deltagit i utlandsuppdrag, dels hade skilda erfarenheter 

av hur de själva upplevde att deras kompetenser hade utvecklats/förändrats som en konsekvens 

av att ha deltagit i uppdraget. Exempelvis lyfter författarna fram att en positiv effekt bland 

många av de intervjuade poliserna var att dessa upplevde att de blivit mer toleranta och mer 

medvetna om andra kulturer än den australiska; detta något som de själva menade har hjälpt 

dem i deras polisarbete hemma i Australien när de har interagerat med individer med 

invandrarbakgrund (Harris och Goldsmith, 2009: 51). En negativ effekt, å andra sidan, som 

framträdde under intervjuer var att vissa poliser tillstod att deras acceptans för användande av 

våld faktiskt hade ökat som en direkt följd av att ha deltagit i fredsbevarande/fredsbyggande 
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missioner i kontexter som kännetecknas av avsevärt mer osäkerhet och våld än den australiska 

vardagen (Harris och Goldsmith, 2009: 51). 

 

Vad gäller möjligheten till omvänd kapacitetsuppbyggnad finns anledning att i sammanhanget 

också kort diskutera forskning om polisarbete ur ett lärandeperspektiv. Polisutbildningen i 

Sverige vilar i relativt hög utsträckning på problembaserad pedagogik, integration mellan teori 

och praktik och på premissen att lärandet aldrig får avstanna. I nu gällande utbildningsplan 

betonas vidare att reflektion, analys och hög grad av studerandeaktivitet är centralt i 

förberedelserna inför ett komplext och krävande yrke (Polishögskolan, 2014). Enligt Bergman 

(2016) kan detta kontrasteras mot det som i internationell forskning identifierats som en se-och-

lär pedagogik i poliskulturen; dvs. att polisarbetet av yrkesverksamma poliser själva har 

betraktats som något som man lär sig utanför polisutbildningen, företrädesvis av äldre kollegor 

som visar hur det egentligen går till. Liknande mönster, menar Bergman, har även gått att 

urskilja i Sverige, bland annat i  Karps och Stenmarks, studie från 2011 (Bergman, 2016: 20-

21, jfr. Chan et al. 2003; Campbell, 2009 och Tyler och McKenzie, 2014). Yrkeskulturen har 

också återkommande beskrivits i termer av att vara sluten och konservativ (Granér, 2004). Både 

svensk och internationell forskning beskriver dock hur synen på lärande gradvis förändras och 

hur poliser som förmår agera som reflekterande praktiker kan motverka stagnation och cynism 

inom kåren och bidra till förändring som sett ur ett demokratiskt perspektiv är positiv (Bergman, 

2016). Hur förutsättningarna i praktiken ser ut för nya kunskaper och perspektiv är dock föremål 

för diskussion (jfr. Andersson Arntén, 2013). Givet den officiella hållningen från 

Polismyndighetens sida – att tjänstgöring utomlands också gagnar och utvecklar svenskt 

polisarbete – (Mattsson, u. å), blir det i den här rapporten intressant och relevant att undersöka 

hur intervjupersonerna upplever detta. 

 

I Tabell 1 har vi, utifrån de tre studier som vi kortfattat redovisat i detta kapitel, skapat ett 

ramverk som hjälper oss att särskilja positiva och negativa erfarenheter av att som polis delta i 

fredsbevarande/fredsbyggande missioner.  
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Tabell 1. Summering av forskning kring erfarenheter av fredsbyggande och av att återvända hem   
 
 

Negativa erfarenheter Positiva erfarenheter 

Fredsbyggande  Missnöje Framgång 
 

Frustration Innovation 
 

Uppgivenhet Känsla av bragd/bedrift 
 

Känsla av hopplöshet 
 

 
Sårbarhet  

 

 
Inaktivitet 

 

Återvända hem Känsla av att inte värdesättas av den egna 

myndigheten 
Känsla av att värdesättas av den egna 

myndigheten 
 

Frustration över att nya kunskaper och 

erfarenheter inte tas tillvara på hemmaplan 
Nya kunskaper och erfarenheter används 

på hemmaplan 

 

 

Avsaknad av motivation 
 

 

Kulturell medvetenhet som hjälper i 

arbete med individer från andra länder 
 

 

 
Detta ramverk har varit användbart för oss då vi har närmat oss och analyserat de svenska 

polisernas erfarenheter. Ramverket har också varit värdefullt i ett jämförande perspektiv.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                   

2 Tabellen återfinns också (på engelska) i ett artikelmanus (Saati och Wimelius) som ännu inte publicerats. 
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4. FORSKNINGSDESIGN OCH METOD 
 

Utlandssektionen etablerades år 2000 vid dåvarande Rikspolisstyrelsen. Alltsedan dess har 

svenska poliser varje år tjänstgjort i internationella missioner världen över. Det totala antalet 

per år har varierat mellan 70 och 110 (se Bilaga 1). Varierat mellan missioner har också den 

svenska kontingentens storlek gjort; från en eller ett par stycken i exempelvis Ukraina och 

Sierra Leone till 18 i Afghanistan och ibland över 60 i Kosovo. Polisernas tjänstgöring har ägt 

rum under såväl FN, EU som OSSE flagg. 

 

Efter en genomgång av samtliga missionsmandat under perioden 2005-2015 identifierades  

EULEX (Kosovo), UNMIL (Liberia) och MINUSTAH (Haiti) som särskilt intressanta givet 

studiens syfte och frågeställningar. I mandattexterna uttrycks nämligen democratic policing 

som explicit mål (vilket inte är så vanligt som man kan tro). Dessutom representerar 

missionerna en god spridning rent geografiskt. I Kosovo ingår i uppdraget att upprätthålla:  

 
‘Civil law and order, including establishing local police forces and 

meanwhile through the deployment of international police personnel to 

serve in Kosovo, protecting and promoting human rights’  
(UNSCR 1244) 

 

I Liberia skall internationell personal: 

 
‘Assist the transitional government of Liberia in monitoring and 

restructuring the police force of Liberia, consistent with democratic 

policing, to develop a civilian police training programme, and to 

otherwise assist in the training of the civilian police, in cooperation with 

ECOWAS, international organizations and interested States’  
(UNSCR 1509) 

 

På Haiti, slutligen, inkluderar mandatet att: 

 
‘Assist the Transitional Government in monitoring, restructuring and 

reforming the Haitian National Police, consistent with democratic 

policing standards, including through the vetting and certification of its 

personnel, advising on its reorganization and training, including gender 

training, as well as monitoring/mentoring members of the Haitian 

National Police’  
(UNSCR 1542)  

 

Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med svenska poliser som har 

relativt färska erfarenheter av att tjänstgöra i de tre missionerna. Polismyndigheten redovisar 

dock inte öppet vilka som tjänstgjort eller tjänstgör utomlands. Av det skälet kontaktades 

Utlandssektionen under våren 2015. Sektionen informerades om projektets syfte och kom att 

bistå rapportförfattarna med att vidarebefordra ett informationsbrev om projektet till svenska 

poliser med erfarenhet från de aktuella missionerna. Brevet uppmanade de som var intresserade 

av att delta att kontakta författarna. Intresse anmäldes först av 12 personer; dessa ombads sedan 

tillfråga kollegor från missionerna om intresse för att delta i studien. Intervjuer, totalt 15 
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stycken, genomfördes fram till den punkt då mättnad bedömdes ha uppträtt i materialet. Av 

intervjupersonerna var 7 män och 8 kvinnor. Fördelningen mellan missioner var förhållandevis 

jämn. Samtliga intervjupersoner informerades inför intervjuerna åter om projektets syfte, att 

medverkan i intervjun skedde på frivillig basis och närsomhelst kunde avbrytas, att inga namn 

skulle förekomma i rapporter eller artiklar och att ingen – utöver forskarna själva – skulle ha 

tillgång till intervjumaterialet. Med intervjupersonernas samtycke spelades alla intervjuer, som 

omfattade omkring en timme, in. Intervjuerna genomfördes på grundval av en tematisk 

intervjuguide. De teman som intervjuerna kretsade kring var förberedelser för uppdraget, 

uppdraget i sig och att återvända hem. Inom ramen för det första temat ställdes frågor om hur 

intervjupersonerna hade förberett sig för att tjänstgöra utomlands, vilka kurser man genomgått 

och hur man överlag såg på de organiserade förberedelserna. Det andra temat centrerades kring 

hur intervjupersonerna själva tolkade sina uppdrag, vilka erfarenheter de hade, hur de såg på 

democratic policing och på möjligheten för poliser att bidra till fredsbyggande. Det tredje temat, 

slutligen, handlade om hur det var att återvända hem till svenskt polisarbete. Vilka erfarenheter 

hade intervjupersonerna av detta? Ansåg man att man bar med sig insikter och lärdomar som 

kunde användas för att utveckla och informera svenskt polisarbete, särskilt så ur ett MR-

perspektiv? Hur ansåg man att organisationen hade förhållit sig till de erfarenheter man gjort 

utomlands? 

 

Direkt efter varje intervju skrevs summeringar som delades mellan forskarna i projektet. 

Summeringarna utgjorde tillsammans med inspelningarna grunden för att identifiera centrala 

mönster i intervjumaterialet och att mejsla ut ett analytiskt förhållningssätt till detta. Tidigt 

upptäcktes exempelvis att mäns och kvinnors erfarenheter överlag var mycket lika. Att det 

förhåller sig på det sättet kan givetvis vara kopplat till studiens urvalsprocedur; kanske tilltalade 

upplägget och frågorna en viss kategori poliser med relativt liknande erfarenheter och 

synpunkter. Internationell forskning har också visat att kvinnor som tjänstgör utomlands ibland 

möter särskilda utmaningar just för att de är kvinnor (Harris och Goldsmith, 2010). Vi 

återkommer till och diskuterar detta närmare i kapitel fem, viktigt att understryka i det här 

sammanhanget är att citat ur intervjumaterialet redovisas utan koppling till kön. Citat används 

för att illustrera mönster men också för att visa avvikande uppfattningar och erfarenheter. 

 

Vad gäller de 15 intervjuer som genomförts kan vi visserligen inte göra gällande att de är 

representativa för respektive mission eller ens för svenska poliser med erfarenhet av 

utlandstjänstgöring – en betydligt större studie med en annan design skulle ha krävts för det 

ändamålet. Däremot, och som kommer att framgå av kapitel fem, är det slående hur lika de 

erfarenheter som redovisas i den här rapporten är de erfarenheter som poliser från andra länder 

gjort i fredsbyggande missioner. Detta indikerar att det finns en del generella drag i viktiga 

erfarenheter som poliser gör, alldeles oavsett varifrån de kommer och var de tjänstgör. Detta är 

mycket intressant i sig och också något som vi återkommer till i kapitel fem och sex. 

Avslutningsvis bör betonas att även om studien inte haft ett strikt komparativt upplägg (i 

meningen att systematiskt jämföra exempelvis svenska och kanadensiska polisers erfarenheter 

eller erfarenheter mellan olika missioner) så har ambitionen varit att diskutera svenska polisers 

erfarenhet med hjälp av internationell forskning. Ambitionen har också varit att ta ett första 
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systematiskt grepp om den här frågan, fler både svenska och internationella studier kan 

förhoppningsvis följa och bidra till fortsatt utveckling av detta forskningsfält. 
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5. SVENSKA POLISERS ERFARENHETER AV ATT 

TJÄNSTGÖRA UTOMLANDS OCH ATT ÅTERVÄNDA 

HEM 
 

I det här kapitlet redovisar vi resultaten av intervjuundersökningen som alltså syftar till att 

undersöka och analysera svenska polisers syn på och erfarenheter av att arbeta med democratic 

policing i Liberia, Kosovo och Haiti. Undersökningen och analysen omfattar – som framgick 

inledningsvis – erfarenheter både av tjänst utomlands och efter hemkomst. Kapitlet utgår ifrån 

och besvarar de tre frågeställningar som presenterades i rapportens inledande kapitel:  

 

 Vilka erfarenheter av internationella missioner kan identifieras; hur upplever poliserna 

arbetet som fredsbyggare och hur kan dessa erfarenheter analyseras? 

 Hur upplever poliserna att deras erfarenheter har förvaltats av Polismyndigheten efter 

hemkomst?  

 På vilka (om några) sätt påverkas polisernas syn på relationen mellan svenskt 

polisarbete  och mänskliga rättigheter efter hemkomst? 

 

Inledningsvis görs ett antal observationer som rör övergripande mönster, därefter diskuteras 

dessa mer i detalj och underbyggs av citat ur intervjumaterialet. 

 

Poliser spelar stor roll i internationellt fredsbyggande 
Till att börja med kan konstateras att samtliga intervjuade poliser underströk att de verkligen 

ansåg att internationell polis befrämjar fredlig utveckling i postkonflikt-stater och därmed har 

en central plats i fredsbevarande och fredsbyggande missioner. Som en garant för säkerhet och 

rättvisa och som ett essentiellt element för att tillförsäkra rättssäkerhet, betonades polisens roll 

som en oumbärlig komponent för långsiktig fred och demokratisering vid flera tillfällen i de 

olika intervjuerna. En av de deltagande poliserna uttryckte det i termer av att: 

 
“Poliser är viktiga för att kunna bygga fred. Fungerar inte polisen, finns 

en militäraktig polis som inte pratar med sina med medborgare, så har du 

ju en längre väg att gå innan det är fred i landet. Du får ingen demokrati i 

dessa länder eller utveckling då”.  

(Respondent 4) 

En annan uttryckte det som: 

 
“Poliser kan absolut vara delaktiga i att bygga fred. Genom att arbeta i 

enlighet med FN:s tre grundläggande begrepp; professionalitet, integritet 

och respekt för olikheter. Arbetar vi efter det och är ‘role models’ så tror 

jag faktiskt att vi kan göra ett intryck...då ser dom hur man skulle kunna 

gå tillväga; hur man behandlar folk; hur man behandlar med respekt för 

varandra…”. 

(Respondent 6) 
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En tredje polis sa: 

 
“Jag tycker att man kan påverka och göra nytta i många avseenden” 

(Respondent 14) 

Några av de intervjuade poliserna ansåg att även om fredsbyggande är en lång process och att 

en enskild polis inte kan förvänta sig så stora framsteg under den korta period som han/hon 

deltar i missionen, så kan den enskilde åtminstone bidra till att “så ett frö” till fred (Respondent 

1). Detta frö kunde sås genom att utbilda och handleda lokal polis att arbeta i enlighet med 

principerna för democratic policing. Detta åstadkoms i sin tur genom att de svenska poliserna 

lutade sig på sina egna erfarenheter av polisarbete i Sverige. En av deltagarna i studien 

formulerade det i termer av att: 

 
“...vi kan påverka polisen i Kosovo och i Liberia att agera mer som man 

gör i Sverige...I Sverige är det en demokratisk polis; vi vet att vi är till för 

allmänheten, och inte tvärtom. Man ska kunna ta kontakt med polisen 

utan att vara rädd för repressalier. Polisen ska behandla alla lika...det kan 

vara en utmaning [i dessa länder]. Kan man lära poliserna att agera som 

en demokratisk polis, då har man nått framgång”. 

(Respondent 10) 

Trots denna i överlag optimistiska inställning till möjligheterna för internationell polis att 

konstruktivt bistå andra länder i deras utveckling, förmedlades under intervjuerna även ett antal 

utmaningar. Dessa utmaningar gällde framför allt de faktiska möjligheterna att bygga fred på 

plats och känns igen från de erfarenheter som redovisats i Tabell 1 i kapitel tre. På ett 

övergripande plan kan sägas att positiva erfarenheter av fredsbyggande flätades samman med 

mer negativa sådana.  

Internationella erfarenheter spelar mindre roll på hemmaplan 
När det gäller upplevelser av att återvända till Sverige kan för det första konstateras att många 

deltagare har upplevt att deras egna förmågor (kapaciteter) utvecklats på sätt som också var 

värdefulla för dem i deras arbete som poliser i Sverige. För det andra visar intervjusvaren tydligt 

att en absolut majoritet av intervjupersoner ansåg att mer hade kunnat göras av 

Polismyndigheten för att förvalta dessa erfarenheter. På frågan om huruvida polisernas syn på 

relationen mellan svenskt polisarbete och mänskliga rättigheter har påverkats efter hemkomst, 

återfinns olika uppfattningar. En klar majoritet ansåg att mänskliga rättigheter är något som 

svensk polis är bra på, en grupp ansåg att det fanns utrymme för förbättringar och en tredje att 

det fanns skäl att vara självkritisk.  

 

I de kommande avsnitten underbygger vi ytterligare de konstateranden som gjorts inledningsvis 

i det här kapitlet avseende övergripande mönster genom att relativt ingående presentera 

intervjusvaren utifrån forskningsfrågorna och identifierade teman. Vi börjar med erfarenheter 

av internationella missioner och redovisar dessa med hjälp av temana att arbeta med democratic 

policing i praktiken, ettårspolicyn och avsaknaden av kontinuitet, samt byråkratiska hinder. 

Därefter redovisar vi resultat som berör frågor om återvändandet till Sverige.  
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Hur är det att bygga fred? Erfarenheter från internationella missioner 

Democratic policing i praktiken  

Även om democratic policing är ett eftersträvansvärt ideal för polisen i postkonflikt-stater kan 

steget till handling – för dem och för internationell polis – ibland vara långt och svårt. Vilken 

syn har då de intervjuade poliserna på democratic policing; vad innebär det för dem och hur 

har de konkret kunnat arbeta med detta i praktiken? I intervjuerna framkom att svenska poliser 

i mångt och mycket utvecklade egna förhållningssätt till och tolkningar av democratic policing. 

För en del var det närmast en synonym till svenskt polisarbete: 

 

“Detta [democratic policing]  är något som vi redan kan i Sverige så 

egentligen handlade det bara om att åka dit och vara mig själv”. 

(Respondent 9) 
 

För andra utgjorde frågan om förtroende en kärna: 

“Democratic policing kan vara olika för olika personer men för mig är det 

viktigt att man jobbar med folket och inte mot dem. Man vill att folket ska 

ha förtroende för oss och den inhemska polisen. Det handlar om att ha 

respekt för alla människors lika värde”. 
(Respondent 12) 

 

Intervjupersonerna berättade också om arbete med democratic policing både på olika nivåer 

och i olika tidsperspektiv. En del arbete var momentant och på en mycket grundläggande nivå 

medan annat ägde rum i ambitiösa långsiktiga projekt. Till den senare kategorin hörde ett antal 

projekt som initierades av svensk polis i UNMIL; projekt som i synnerhet fokuserade på att 

stärka kvinnliga polisers roll. En av poliserna berättade exempelvis att vederbörande 

tillsammans med en kollega hade samlat de polischefer som var kvinnor från olika områden i 

landet till ett antal träffar. Under dessa träffar hade cheferna fått identifiera och diskutera de 

frågor/områden som de själva menade var de viktigaste i liberianskt polisarbete. Denna polis 

noterade, något förvånat, att kvinnor inom den liberianska poliskåren hade mycket gott 

självförtroende vilket upplevdes både befriande och som en påtaglig kontrast till Sverige 

(Respondent 2).  

En annan polis, som också deltog i UNMIL missionen, berättade att ett “kvinnoprojekt” hade 

initierats under dennes ledning, och att projektet i fråga blev ett konkret sätt att arbeta med 

democratic policing på. I mentorskapet fokuserade denna polis tillsammans med en kollega på 

att stödja de kvinnliga polisernas lärande avseende grundläggande datorkunskaper, självskydd, 

bemötanden och ingripanden (Respondent 11). Under en vecka drevs sedan den lokala 

polisstationen enbart av de kvinnliga poliserna som utförde allt polisarbete (Respondent 11). 

Denna polis menade att, i förhållande till democratic policing, så: 

“Gjorde vi det vi det vi tyckte var nyttigt. Kvinnoprojektet var definitivt en 

framgång och vi har försökt dela med oss av dessa erfarenheter till andra.” 
 

(Respondent 11)   
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För några av intervjupersonerna innebar arbete med democratic policing att ta sig an svåra 

utmaningar. En polis som tjänstgjort i EULEX missionen i Kosovo, berättade att det var tufft 

att verka i en kontext av hat. För att konkret arbeta med democratic policing fokuserade denna 

polis på att integrera serber i poliskåren och att i det vardagliga polisarbetet införliva mänskliga 

rättigheter. En specifik uppgift rörde arresterna som denna polis kontrollerade varje dag. När 

serber (från Kosovo) satt i arresten fick de ingen mat och behandlades allmänt försumligt. Detta 

försökte respondenten ändra på men tillstod att det var en sann utmaning att arbeta i en atmosfär 

där två olika befolkningsgrupper ständigt fann nya sätt att trakassera varandra på (Respondent 

8).  

På Haiti, berättade en av poliserna som tjänstgjort där, var det nog enklare att som svensk polis 

konkret arbeta med democratic policing och agera som mentor till den lokala polisen. Detta 

eftersom “vi körde inte över dom” (Respondent 14) och för att svensk polis, menade 

vederbörande, möttes med stor respekt av den lokala polisen. Denna polis upplevde att svensk 

polis generellt sett och i jämförelse med poliser från andra länder, mottogs väldigt väl av den 

haitiska polisen. Vederbörande upplevde vidare att den haitiska polisen lyssnade till och 

förvaltade de kunskaper som förmedlades av den svenska polisen. Dessa kunskaper var dock 

många gånger på en mycket grundläggande nivå: 

“Man gav dom tips och råd där man kunde; ‘man får inte slå sönder och 

samman människor för att få ett erkännande’ och sedan förklara varför man 

inte får det utifrån hur vi i Sverige resonerar. Att också få dem att inse att det 

handlar om att vara allmänhetens polis, inte statens polis” 
(Respondent 14) 

 

För ytterligare en av poliserna, som också deltagit i MINUSTAH missionen, blev arbetet med 

democratic policing delvis förknippat med arbete i flyktingläger och med våld i nära relationer. 

Intervjupersonen dokumenterade situationen i lägren i ett antal rapporter. Särskilt viktigt, 

menade denna polis, var det att rapportera om de undermåliga levnadsförhållandena för 

kvinnor. I lägren var våldtäkter vanligt förekommande och det gällde att få den haitiska polisen 

att överhuvudtaget ta upp en anmälan (Respondent 6). En annan uppgift bestod i att agera som 

mentor för den lokala polisen i frågor som handlade om våld i hemmet och frågor som kretsade 

kring hur polisen skall bemöta kvinnor som är offer för sådant våld (Respondent 6).   

Vad gäller synen på våldtäkt hade en av poliserna som arbetat i Liberia en liknande erfarenhet. 

Till att börja med hade denna polis blivit närmast chockad vid åsynen av polishuset där 

vederbörande skulle vara verksam under ett års tid. Det fanns knappt papper och penna att tillgå 

så den svenska polisen förstod snabbt att “börja rabbla missionstexter till de liberianska 

kollegorna kommer inte att fungera” (Respondent 1). Givet omständigheterna gällde det att 

planera arbetet på ett annat sätt än vad som skulle ha varit fallet i Sverige. För att kunna 

åstadkomma det som var en av huvuduppgifterna i denna mission, att få bukt med systematiska 

våldtäkter av kvinnor, parade denna polis ihop en kvinnlig liberiansk polis med en 

socialsekreterare och tillsammans åkte dessa tre ut till byarna för att samla in redogörelser från 

våldtäktsoffren. Det tog inte lång tid innan detta “team” gjort sig kända för att åka runt och 

samla in redogörelser och på så sätt menade denna polis att budskapet också spred sig om att 
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det “är inte okey att våldta och bete sig på det viset” (Respondent 1). Samma polis gav även 

sina liberianska kollegor läxor varje vecka; läxor i lagtexter; att lära sig Mirandavarningen; 

samt praktiska övningar såsom batongteknik och hur man arresterar någon utan att skada dem 

(Respondent 1).    

En stor del av det konkreta arbetet med democratic policing var för merparten av de svenska 

poliserna följaktligen av grundläggande slag. Missionen i Liberia beskrevs, trots att den pågått 

sedan 2003, tex som varande på en “basic nivå” (Respondent 11). Democratic policing 

handlade i stor utsträckning om att understryka att: 

“Man får inte låsa in folk och kasta bort nyckeln; man får inte ta mutor; man 

får inte ligga med städerskan på rasten; man måste släppa fångar efter ett 

visst antal timmar; man måste skriva rapporter; i rapporterna måste det 

framgå vad folk gjort; vi kan inte tro på häxkonst när det kommer till att 

utreda om en person är skyldig för ett brott eller inte” 

(Respondent 11) 

Ettårspolicyn och avsaknaden av kontinuitet  

Svenska poliser som ansöker om, och blir beviljade, att delta i myndighetens utlandsstyrka får 

endast tjänstgöra utomlands under en period av ett år. Därefter måste vederbörande återvända 

till Sverige. Detta betyder inte att dessa poliser aldrig igen får ansöka om att delta i 

fredsbevarande/fredsbyggande missioner, men policyn innebär att denna grupp poliser måste 

tillbringa minst tre år hemma i Sverige, verksamma i den svenska Polismyndigheten innan de 

återigen kan ansöka om att få delta i en utlandsmission. Under intervjuerna framgick ganska 

snabbt att denna ettårspolicy orsakade en del huvudbry samt frustration hos deltagarna, särskilt 

i förhållande till hur de själva upplevde deras faktiska möjligheter att bidra till att bygga fred. I 

ljuset av att fredsbyggande och demokratisering är utdragna processer som kan kräva ett 

långsiktigt engagemang från internationella aktörer, uttryckte en av deltagarna det i termer av 

att det är viktigt att komma ihåg varför vi, det vill säga svensk polis, ens deltar i 

fredsbevarande/fredsbyggande missioner; inte för vår egen skull, utan för att främja fred i det 

land i vilket poliserna verkar (Respondent 3). Denna polis menade att ettårspolicyn verkar vara 

ett instrument som den svenska Polismyndigheten använder för att så många svenska poliser 

som möjligt skall få möjlighet att åka på mission. Polisen menade emellertid att detta är ett 

dåligt resonemang eftersom det sätter den svenska polisen i centrum för missionen istället för 

den lokala polisen och deras kapacitetsutveckling, vilket borde vara det primära målet med 

missionen. Därtill medför, menade vederbörande, ettårspolicyn en brist på kontinuitet för 

missionen, något som är ett stort problem: 

 
“Precis när man blivit varm i kläderna ska man åka hem. Ettårspolicyn 

gagnar ingen”. 

(Respondent 3) 

I förhållande till möjligheterna att faktiskt bidra till att bygga fred, fick ovanstående uppfattning 

stor resonans i resten av intervjuerna. En av de deltagande poliser uttryckte det som: 
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“Ett år är för kort tid för att vara på mission. Det tar tid innan man är inne 

i arbetet. Man måste lära känna dem som man ska arbeta med och det tar 

3-6 månader innan man är uppe i fullt fart...I Sverige har vi ettårsregeln 

för att man inte ska tappa fotfästet hemma och för att man ska ta med sig 

det man lärt sig [hem]”. 

(Respondent 10) 

Samma polis menade också att ettårspolicyn som den svenska polisen måste förhålla sig till är 

problematisk för den lokala polisen som man arbetar gentemot. Vederbörande ansåg att det i 

Kosovo var många lokala poliser som upplevde att det ständigt kom “nya [poliser] som ska 

lära” dem och att detta resulterade i att den lokala polisen till slut slagit “dövörat till”. Mot 

bakgrund av dessa erfarenheter hade samma polis framfört sin åsikt till den svenska 

Polismyndigheten om att myndigheten åtminstone borde överväga möjligheten för 

utlandstjänstgörande polis att få förlänga sin tid på mission till 1 ½ år om den enskilde själv 

vill, men upplevde att “man har varit väldigt hård” från Polismyndighetens sida gällande 

ettårspolicyn (Respondent 10). En annan deltagare betonade också att om det hade funnits 

möjlighet att förlänga sin tid på missionen ytterligare så hade denna gärna gjort det för att kunna 

följa upp många av de initiativ och processer som startats under missionens gång (Respondent 

13). Ytterligare en polis sa att “jag hade gärna stannat och ansökt om förlängning”, men menade 

också att det är möjligt att det blir “färre som söker om det [missionen] är en längre tid” 

(Respondent 6).  

 

Många av de intervjuade poliserna lyfte, och betonade med emfas, vid ett flertal tillfällen även 

vikten av att etablera förtroende hos den lokala polisen som en förutsättning för att kunna arbeta 

med dem, och för att faktiskt få möjlighet att bidra till deras kapacitetsutveckling på ett sätt som 

också skulle bidra till långsiktig fred i landet. Utan förtroende för den internationella polisen, 

menade de svenska poliserna, skulle inte den lokala polisen vara benägen att lyssna och ta till 

sig råd om vad det innebär att vara polis i en demokratisk stat. Att etablera förtroende, påpekade 

de intervjuade poliserna, var dock något som tog tid. En av poliserna i studien menade att om 

det hade varit tillåtet att stanna längre hade möjligheterna för att bygga förtroende förbättrats 

och det hade varit enklare att få “liberiansk polis att ta till sig dessa värderingar [om democratic 

policing]” (Respondent 1). Men istället byttes svensk polis ut mot annan polis som kanske hade 

andra idéer och andra värderingar. Samtidigt medgav samma polis att “vette Gudarna om jag 

hade velat vara där i två år” (Respondent 1). På liknande sätt uttryckte en annan deltagare att 

“det tar tid att lära känna folk”, att bygga förtroende är en långvarig process (Respondent 11). 

Ytterligare en uttryckte det i termer av: 

 
“En fungerande rättsstat är en förutsättning för fred. Har man inte tillit till 

polisen så tappar folket respekt för rättsväsendet...det är bekymmersamt 

att det är så korta missioner...längre än ett år är faktiskt att föredra, just 

för att man annars blir utbytt så fort man hunnit etablera förtroende” 

(Respondent 12) 
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På samma tema men med en annan infallsvinkel betonade en av deltagarna att missionens korta 

längd också påverkar den individuella polisens inställning till uppdraget. Denna polis uttryckte 

det som att “rotationen av folk är ett problem” och att detta leder till: 

 

“brist på engagemang eftersom ‘jag ju vet att jag bara ska vara här i ett år 

så’…”  

(Respondent 9) 

Samma polis ansåg att poliser – utifrån missionens perspektiv – bör stanna under en längre 

period än endast ett år. En längre tidsperiod skulle leda till ett större personligt engagemang 

och dessutom skulle den lokala polisens förtroende för de internationella poliserna öka. 

Samtidigt betonade denna polis också att vad som var bäst utifrån missionens perspektiv inte 

nödvändigtvis var det som var mest lämpligt utifrån den individuella polisens perspektiv. 

Denna polis menade att det fanns en risk för att vissa poliser hamnade i en “missionsfälla” 

(Respondent 9), där polisen i fråga hoppar från en mission i världen till nästa, och nästa och så 

vidare. Mot bakgrund av detta menade denna deltagare att det trots allt finns en viss poäng med 

den svenska Polismyndighetens ettårspolicy.  

 

För att gå tillbaka till resonemangen gällande att den begränsade tiden på mission trots allt, 

potentiellt, kan påverka den enskilda polisens engagemang, berättade en av poliserna i studien 

att så hade skett. Vederbörande hade inte riktigt förstått mandatet för missionen och frågade 

sina överordnade om tydligare riktlinjer och en mer grundläggande förklaring till missionens 

syfte. Klara svar uteblev dock och polisen i fråga beskrev det som att vederbörande helt enkelt 

gav upp och nöjde sig med att göra “så lite som möjligt” (Respondent 5).  

 

Ytterligare en av deltagarna i studien resonerade kring tidsaspekten men landade slutligen i ett 

konstaterande om att ett år trots allt medger tid för att göra en värdefull insats. Denna polis 

uttryckte följande: 

 

“Nämen, så är det...det tar tid...Man får två veckor till utbildning på plats 

i Liberia och tre veckors avslutning på slutet, så där försvinner en hel del 

tid. Man hinner ändå absolut göra saker, det beror mycket på en själv, 

såklart...Alla har olika agendor med varför man är där; en del är där för 

pengar, andra är där för att slippa vara hemma; i en del länder är det bra 

för ens fortsatta karriär. Men är du där och jobbar och verkligen förstår 

ditt uppdrag så kan du påverka. Jag förstår varför Sverige har ett år - det 

finns en fara i att vara borta för länge, det blir ett speciellt liv och vissa 

personer klarar inte av det”. 

(Respondent 7)   

Ett annat svar som återkom under intervjuerna i samband med att deltagarna resonerade kring 

ettårspolicyn relaterade till frågan om överlämning mellan olika UNPOLs (United Nations 

Police). Gällande detta hade många av deltagarna i studien negativa och frustrerande 

erfarenheter. En av poliserna menade att för att nå bättre resultat vad avser varaktig fred så 

krävs dels längre närvaro – man tappar “tid och effektivitet när mentorer hela tiden byts ut” 
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(Respondent 8), dels bättre överlappning mellan UNPOLs. Andra var inne på liknande spår och 

ansåg att missionen: 

 

“befinner sig ständigt på ruta ett eftersom det inte finns någon 

överlämning mellan olika UNPOLs” 

(Respondent 2) 

Denna polis menade att FN har ett stort problem när man satsar omfattande resurser på 

fredsbyggande missioner i stort men varken följer upp dessa på ett tillfredsställande sätt eller 

länkar ihop olika processer med varandra för att utvärdera huruvida utveckling verkligen sker 

(Respondent 2). På liknande sätt uttryckte andra deltagare frustration över att inte egentligen 

veta vad som har åstadkommits i missioner som pågått i väl över ett decennium: 

 
“Alla kommer med sina egna idéer och ingen överlämning sker oss 

emellan, vi börjar hela tiden om från noll” 

(Respondent 8) 

Bygga fred och byråkratiska hinder 

Ett annat tydligt och återkommande tema i intervjuerna rörde svårigheterna att bygga fred på 

grund av den omfattande byråkrati som i mångt och mycket kännetecknar FN:s arbetssätt. Detta 

var en organisatorisk utmaning som naturligtvis också knyter an till kritiken som riktades mot 

bristfälliga överlämningar. Om än flertalet av de intervjuade poliserna tillstod att de redan innan 

missionens början hade förutspått att arbetet i en FN-ledd mission skulle omgärdas av visst 

byråkratiskt krångel, så visade sig verkligheten än mer besvärlig än vad de hade trott initialt. 

Många av de intervjuade poliserna menade att den toppstyrda, oerhört hierarkiska och många 

gånger icke-flexibla organisationen de facto gjorde att FN satte käppar i hjulet för sig självt vad 

avser möjligheterna att uppfylla sina egna mandat. Särskilt påtagligt blev detta för poliser som 

genomförde sin tjänstgöring ute på landet, i Liberia eller Haiti och var i behov av viss typ av 

utrustning för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. En av poliserna mindes ett specifikt 

tillfälle: 

 

“Vi behövde få tag på en bättre jeep för att kunna ta oss till en av de mer 

avlägsna områdena i landet. Eftersom jag redan kände personen som var 

ansvarig för att utfärda fordon så frågade jag honom direkt och i processen 

så kringgick jag tydligen ett antal personer som jag borde ha frågat först. 

Från mitt perspektiv, som svensk, så är det mer smart att direkt fråga 

personen som är ansvarig…men jag fick ganska snabbt förstå att det inte 

var ett acceptabelt beteende” 

(Respondent 12) 

En del av de andra poliserna vittnade också om att FN-systemet var en sann utmaning för den 

som ville arbeta effektiv. “Systemet” beskrevs som trögt men också som delvis oförmöget att 

ta tag i oegentligheter. Ett konkret exempel på det senare rörde kollegor från andra delar av 

världen, kollegor som skrev rapporter som inte stämde överens med verkligheten (Respondent 

2). Många i UNPOL, menade en av deltagarna, bara “sitter på ändan” (Respondent 3) medan 
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tiden går och ingenting händer. Bristen på uppföljning från FN:s sida kan dessutom uppfattas 

som att:  

“FN tillåter att folk sitter på sina kontor och skickar in tillrättalagda 

rapporter”. 
(Respondent 3) 

 

Åter andra beskrev arbetet i en FN-mission som att mötas av en “total vägg”; att “måsta strida 

hela tiden” och att snabbt blir varse om att “the UN is not about rank, the UN is about contacts” 

(Respondent 1). En av poliserna uttryckte uppgivet “varför man [FN] har dessa knasiga system 

förstår jag inte” (Respondent 4).  

Hur är det att komma hem – förvaltas erfarenheterna i Sverige? 
Själva frågan om huruvida erfarenheterna tillvaratas i Sverige innehåller egentligen ytterligare 

en komponent och den rör i vad mån intervjupersonerna själva ansåg att de förvärvat 

erfarenheter som kan gagna svenskt polisarbete. Vad gäller det senare fanns stor 

samstämmighet kring att så verkligen var fallet. Poliserna beskrev utveckling och förändring 

avseende exempelvis tolerans, förståelse och bemötande. Meningarna gick dock isär något vad 

gäller på vilka sätt Polismyndigheten i praktiken skulle kunna agera för att systematiskt låta 

sådan utveckling och förändring informera polisarbete på hemmaplan. 

 

Vilka erfarenheter är relevanta för svenskt polisarbete och hur tas de emot? 

Flera intervjupersoner betonade att man efter utlandstjänstgöring fått en ”ökad förståelse för 

andra” (Respondent 2), blivit mer vidsynt och att toleransen ökat. Sammantaget ansåg 

intervjupersonerna att detta var viktigt, inte minst mot bakgrund av det ökade 

flyktingmottagandet i Sverige. En av dem uttryckte att vederbörande hade:  

 

”Blivit mer ödmjuk, med stor respekt för att människor har olika saker 

med sig i ryggsäcken som gör att folk begår brott. Vi som har varit iväg 

kommer att ha stor erfarenhet i den här flyktingvågen som är på gång för 

vi förstår mer hur folk tänker”. 

(Respondent 4) 

Samma person fortsatte med att beskriva ökad förståelse för andras levnadsvillkor och kultur: 

“att se att det finns människor som har andra levnadsvillkor och det 

behöver vi lära oss lite mer om framförallt på polishögskolan. Att 

beskriva andra kulturer…. Man blir inte bara svensk i tanken för att man 

sätts i Sverige eller flyr till Sverige. Vi är för dåligt insatta inom svensk 

polis hur vi ska bemöta dessa människor”.  

(Respondent 4) 

Många beskrev också hur de utvecklats som personer och blivit mindre rädda för att “göra fel” 

(Respondent 3) och inte längre hakade upp sig på småsaker.  
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För merparten av intervjupersonerna innebar hemkomsten emellertid en omställning. Några 

upplevde att de behövde byta arbetsuppgifter för att kunna uppbåda energi, andra kände 

tämligen omedelbart att de ville tillbaka och fortsätta arbeta i de internationella missionerna. 

En intervjuperson formulerade det på följande sätt: 

“ vill jag vara tillbaka i det här, gnället över att datorn är för långsam?”  

(Respondent 7) 

Slående var att intervjupersonerna genomgående efterlyste ett större intresse bland chefer och 

kollegor för deras erfarenheter. De flesta beskrev lunchmöten med chefer, formella 

hemkomstsamtal och erfarenhetsrapporter (som lämnas till Utlandssektionen), men majoriteten 

upplevde att utbytet stannade där. En av intervjupersonerna beskrev ett lunchmöte som: 

”då blev man av med det, men sedan handlade det mest om att snabbt 

komma in i jobbet igen.”  

(Respondent 5) 

En av poliserna formulerade det i termer av att hemmamyndigheten inte “bryr sig” (Respondent 

2). Andra upplevde att uppföljning saknats totalt och åter andra vittnade om hur kollegor 

betraktat det som att tjänstgöring utomlands är att likställa med att ha “varit på semester” och 

ställde frågor om hur mycket man tjänat (Respondent 10).  

 

Vad gäller erfarenhetsrapporterna beskrev ett par av intervjupersoner hur de ansträngt sig för 

att dokumentera idéer och förslag som skulle kunna tas tillvara i det svenska polisarbetet men 

att de inte visste  “vad de gjorde med den och med de idéer jag hade” (Respondent 3). 

 

Viktigt att framhålla är att det också fanns intervjupersoner (även om de var en liten 

minoritet)  som upplevde att mottagandet såväl som intresset för att tillvara deras idéer och 

erfarenheter varit “mycket positivt” (Respondent 8) och att andra framhöll att de inte riktigt 

visste “hur Polismyndigheten skulle kunnat agera” för att låta deras erfarenheter komma till 

användning i Sverige (Respondent 12). Det senare hängde visserligen också ihop med om 

intervjupersonerna bedömde att de lärt sig saker under utlandstjänstgöringen som skulle kunna 

gagna svenskt polisarbete. Mönstret är att de flesta ansåg det, men inte alla. Brist på uppföljning 

och intresse har också lett till att några intervjupersoner kommit att betrakta deltagandet i den 

internationella missionen som “ett år som jag varit borta” (Respondent 9), när de hade kunnat 

arbeta och bidra hemmavid och sluppit halka efter i löneutvecklingen. Denna upplevelse 

förstärktes av känslan att kollegor runt om inte såg positivt på att man befunnit sig utomlands 

och att om man skulle åka igen, så ställde man till problem för myndigheten som måste hitta 

någon annan som kunde ta över ens arbetsuppgifter. En intervjuperson formulerade det som att 

det enda positiva var att “dom slipper betala ens lön” (Respondent 14). Åter andra betraktade 

brist på intresse och uppföljning som ett slöseri med resurser; arbetsgivaren borde bättre kunna 

nyttja den kunskap som förvärvats:  
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“Det finns väl ingen anledning att låta den rinna genom händerna – det finns 

alltid något att applicera det på, alltid någonting att diskutera”.  

(Respondent 13) 

Konkreta förslag på hur intervjupersonernas erfarenheter hade kunnat tas bättre om hand 

formulerades av en del av respondenterna i termer av institutionaliserade mötesplatser, nätverk 

och tankesmedjor. Några bestämde sig dock själva för att låta erfarenheterna spela roll genom 

att prata med sina närmaste kollegor, visa bilder och “inleda diskussioner om mänskliga 

rättigheter” (Respondent 7). 

Förändras synen på mänskliga rättigheter i svenskt polisarbete? 
Mot bakgrund av det som i inledningskapitlet redovisades i termer av kritik mot svensk polis 

vad gäller kunskaper om mänskliga rättigheter, är det intressant att konstatera att tre olika sätt 

att tänka om relationen mellan svenskt polisarbete och mänskliga rättigheter går att urskilja 

bland intervjupersonerna: att mänskliga rättigheter är något som Sverige och svensk polis är 

bra på; att utrymme för förbättringar finns och att en sorts hemmablindhet stör självkritisk 

reflektion i det här avseendet. 

Vad gäller synen på mänskliga rättigheter som något man är bra på återkom nedanstående 

beskrivningar  under intervjuerna: 

“vi jobbar bra” (Respondent 2) 

“vi vet hur man skall bete sig” (Respondent 11) 

”Vi är välutbildade på detta område, svensk polis har ett stort rättspatos” 

(Respondent 1) 

“svensk polis ligger långt fram vad gäller mänskliga rättigheter. Det tycker 

jag. Att vi behandlar alla lika” (Respondent 12) 

“det är vi i Sverige väldigt duktiga på faktiskt. Vi är verkligen bra på det. 

Och det lärs ju ut med emfas… “det ett av de tyngre ämnena på 

polisskolan”. (Respondent 6) 

Flera intervjupersoner kopplade också ihop att vara bra på mänskliga rättigheter med 

polisarbetet generellt, en av dem formulerade det på följande sätt: 

“vi är duktiga i Sverige på poliseriet; vi tar inte mutor, vi uppträder på ett 

bra och förtroendeingivande sätt i de allra flesta fall. Vi är ständigt 

kritiserade i tidningar och ständigt påpassade och ändå gör vi ett väldigt bra 

arbete”.  

(Respondent 6) 

Andra menade att den kritik polisen ibland får (exempelvis gällande långa häktningstider) var 

missvisande och att polisen ständigt strävar efter att vara så effektiv som möjligt samtidigt som 
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man inte gör avkall på eller avsteg från att alltid bemöta människor med respekt och värdighet 

(Respondent 11). 

Vad gäller de som såg utrymme för förbättringar lyfte en del intervjupersoner fram polisens roll 

i relation till flyktingar och de utmaningar som kan finnas i mötet mellan polis och individer 

och grupper som befinner sig på flykt. 

”svårt nu med flyktingströmmen, vi försöker använda tolkar och det är 

svårt, men vi försöker i alla fall”.  

(Respondent 9) 

En annan intervjuperson uttryckte det på följande sätt: 

”det viktiga är att polisen arbetar på ett sätt som... att man respekterar 

mänskliga rättigheter och där finns det alltid möjligheter till förbättring.”  

(Respondent 10) 

Nya utmaningar som ett ökat antal flyktingar och terroristattackerna i Paris under hösten 2015, 

upplevdes ställa nya krav på svensk polis – att balansera  nationell säkerhet och respekt för 

människors olikheter – varför: 

“det som är viktigt är att polisen fungerar som en demokratisk polis, att man 

trycker på det i grundutbildningen, det är viktigt. Om man når det resultatet 

genom lagstiftning vet jag inte, det som är viktigt är att man fungerar på ett 

sätt som gör att man respekterar människor från olika kulturer.”   

(Respondent 10) 

De av intervjupersonerna som ansåg att svenskar i allmänhet lätt blir hemmablinda och har en 

tendens att alltid betrakta sig som bäst när det kommer till demokrati och mänskliga rättigheter, 

menade att det faktiskt finns en del att fundera över på hemmaplan. Några lyfte bruket att ta 

människor som väntar på av- och utvisningar i förvar på obestämd tid som exempel. Andra 

framförde att svensk polis är “bättre på mänskliga rättigheter borta” (Respondent 8). Åter andra 

gav uttryck för mer långtgående kritiska tankar på systemnivå. En av intervjupersonerna 

beskrev att vederbörande var: 

”förundrad över att vi inom svensk polis tar det så otroligt mycket för givet 

att vår lagstiftning och det arbetssättet vi har följer mänskliga rättigheter. “  

(Respondent 14) 

Intervjupersonen använde Barnkonventionen som exempel och menade att det var långt ifrån 

självklart att den alltid följdes och efterlyste en oberoende granskande funktion. 

Hur kan erfarenheterna analyseras och jämföras med andra polisers? 
Syftet med den forskning som har presenterats i denna rapport har varit att undersöka och 

analysera svenska polisers syn på, och erfarenheter av, att arbeta med democratic policing i 

några fredsbyggande internationella missioner. Vår undersökning och analys har omfattat 



 

31 

 

erfarenheter både av tjänst utomlands och av att komma tillbaka till Sverige. Med hjälp av 

framförallt Dupont och Tanners (2009), Goldsmiths (2009) samt Harris och Goldsmiths (2009) 

respektive studier skapade vi i kapitel tre ett ramverk som illustrerade ett spektrum av positiva 

och negativa erfarenheter – både av fredsbyggande och av att återvända hem. Resultaten, i form 

av de erfarenheter som har förmedlats till oss genom intervjuerna med de svenska poliserna 

återspeglar i hög grad de erfarenheter som kanadensiska och australiska poliser upplevt under 

sina respektive missioner samt efter hemkomst.  

 

På ett övergripande plan, så som har förmedlats tidigare i detta kapitel, kan konstateras att de 

intervjuade poliserna har stort förtroende för vad polisen i fredsbyggande missioner kan 

åstadkomma. Genom att vara på plats och arbeta med uppgifter som genomsyras av principerna 

i democratic policing så verkar det råda enighet om att fred sakta men säkert byggs. I 

intervjuerna framgår klart att också de svenska poliserna gör en tydlig koppling mellan 

demokrati, rättsstaten och fred. Även om de svenska poliser som deltagit i denna studie höll 

med om att det var viktigt att assistera lokal polis med kapacitetsutveckling så att dessa kan 

etablera en demokratisk poliskår, så framgick det också att konkret arbete med democratic 

policing många gånger kräver att den enskilde polisen måste skapa sig ett visst 

manöverutrymme, och viss tolkningsfrihet, för att kunna omsätta dessa ambitiösa principer i 

faktiskt handlande. Vi har i intervjuerna sett prov på innovativa sätt att hantera detta genom en 

rad olika typer av aktiviteter samt också fått förstå att democratic policing i praktiken även kan 

handla om mycket grundläggande saker. Dessa resultat finner resonans i annan forskning som 

också lyft fram att internationell polis i fredsbevarande/fredsbyggande missioner måste tillåtas 

ett visst svängrum, ett visst utrymme för innovativ tolkning, för att de facto kunna arbeta med 

democratic policing i den givna kontexten (se tex Autesserre 2014; Tanner och Dupont 2015).  

 

Svängrummet och den  innovativa tolkningen bör emellertid också problematiseras. 

Konstateras kan att det i intervjumaterialet framkommer en viss spänning mellan två olika 

dimensioner av det uppdrag poliserna har. Å ena sidan syftar arbetet till att etablera och 

underbygga efterlevnad av rättsliga och interna regler, rutiner och processer, något som får 

anses viktigt i en såväl rättsstatlig bemärkelse (UN 2004) som i kontexten democratic policing 

(DCAF 2015; OECD 2008). Å andra sidan drivs de svenska poliserna av en önskan att ”göra 

skillnad” och se konkreta resultat under den tid då de befinner sig på plats. För att åstadkomma 

det senare pekar de i intervjuerna på exempel när de improviserar och tar initiativ utanför 

etablerade beslutsvägar, och därigenom når resultat. Som en respondent uttrycker det behövs 

ett visst utrymme för manöverfrihet och tolkningsfrihet.  

 

Att förändra etablerade regler och rutiner tar tid och att åstadkomma sådana förändringar kan 

sannolikt ligga bortom de praktiska och tidsmässiga ramar som en individuell utresande polis 

har att förhålla sig till. Därav skapas en situation där åsidosättande av etablerade rutiner blir 

nödvändig för att uppleva synliga resultat. Häri synliggörs således en konflikt mellan 

strukturella och individuella mål, något som kompliceras ytterligare genom den betydelse som 

utresande poliser har som förebilder för normefterlevnad (Bayley, 2006). 
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Det bör dock framhållas att den improvisation som synliggjorts i intervjuerna inte sällan tycks 

vara relaterad till de resursmässiga utmaningar som återfinns i missionsmiljön. Bristfälliga 

rutiner och beslutsvägar kan i den kontexten utgöra påtagliga hinder i målet att säkerställa 

medborgarnas tillgång till polisiära tjänster och kan således vara i behov av förändring. 

Samtidigt är det viktigt att improvisation och handlingsfrihet inom ramen för polisreform inte 

onyanserat betraktas som något universellt och oproblematiskt gott. Det måste snarare bedömas 

i relation till den kontext där den äger rum och de rättsliga ramar som omger denna kontext. I 

en rättslig kontext präglad av våldsmonopol och myndighetsutövning kan de positiva orden 

improvisation och handlingsfrihet lika gärna översättas till godtycke och rättsosäkerhet, vilket 

i sig får placeras i motsatsförhållande till den rättsstatlighet som FN arbetar för att uppnå. 

 

Även om detta projekt inte innefattat en strikt jämförande agenda, så är det möjligt att 

identifiera flera uppenbara likheter mellan missionskontexter och mellan svenska och andra 

polisers erfarenheter. Vi slogs tex av att intervjupersonerna betonade samma typer av 

erfarenheter, de positiva likväl som de negativa, oavsett om de deltagit i MINUSTAH, UNMIL 

eller EULEX missionen. Mot bakgrund av att kontexterna, trots allt, är olika varandra, att 

missionerna pågått olika länge och att säkerhetsläget är mer eller mindre stabilt, så var detta 

resultat något oväntat. Påtagligt var också att kvinnors och mäns erfarenheter var mycket lika 

varandra. På ett övergripande plan berättade inte kvinnorna om att de stått inför särskilda 

prövningar för att de var just kvinnor. Många betonade snarare att rang, erfarenhet, 

professionalitet och att, helt enkelt, ha arbetat som polis under många år, var viktigare för att få 

kollegornas (de lokala samt internationell polis från andra länder) tillit och respekt. Överlag 

kan nämnas att våra intervjupersoner var mycket erfarna poliser, många hade arbetat som chefer 

inom sina respektive myndigheter. Det är vårt intryck att deras kompetenser och färdigheter 

och sättet på vilket de utförde polisarbetet, inspirerade den lokala polisen. Trots detta så hävdar 

vi naturligtvis inte att genus är irrelevant i sammanhang då poliser deltar i 

fredsbevarande/fredsbyggande (det finns studier som därtill visar på det motsatta, se tex Harris 

och Goldsmith 2010); skillnader på grund av kön var emellertid inte ett framträdande tema i 

våra intervjuer. Ett återkommande sådant, däremot, bestod i den till största delen positiva 

beskrivningen av att bygga fred genom att stödja democratic policing. Därmed kan konstateras 

att, i likhet med australiska samt kanadensiska poliser (Dupont och Tanner, 2009; Harris och 

Goldsmith, 2009; Goldsmith, 2009), har de svenska poliserna upplevt känslor av bedrift och 

framgång under tiden i mission. Emellertid har positiva erfarenheter också utmanats av mindre 

positiva sådana. Såsom har beskrivits tidigare i detta kapitel, har intervjupersonerna även 

reflekterat över svårigheter. De mest framträdande svårigheterna  har haft med den svenska 

Polismyndighetens ettårspolicy att göra, dålig överlämning mellan UNPOLs samt FN:s 

byråkrati. Dessa svårigheter och hinder har också lett till missnöje och frustration.    

 

Att FN:s organisation kan upplevas som ett aber är inte ett oväntat resultat och inte heller ett 

resultat som är unikt för vår studie. Snarare tvärtom. Detta är ett återkommande tema i 

intervjustudier med individer som har arbetat operativt i missioner där just FN har varit 

huvudman (se tex Greener, 2009; Call och Barnett, 1999; Goldsmith och Harris, 2009). Vad 

som däremot är unikt för denna studie är resultatet gällande de svenska polisernas 
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självvärdering av att vara “fredsbyggare” i förhållande till den svenska Polismyndighetens 

ettårspolicy för utlandsmissioner. Möjligen skulle ettårspolicyn inte ha framträtt och betonats 

som ett bekymmer i lika hög grad om poliserna hade upplevt att överlämningen mellan 

UNPOLs åtminstone varit mer tillfredsställande än den verkar vara. Å andra sidan uttryckte 

några av intervjupersonerna att värdefull tid går “förlorad” i början samt i slutet av missionen 

på grund olika orsaker, såsom; ytterligare utbildning på plats; tid för att acklimatisera sig till 

den nya tillvaron; tid för att avsluta missionen; och tid för att avrapportera till chefer, mm. 

Samtliga dessa saker skulle emellertid vara desamma oavsett missionens längd. Träning på 

plats, acklimatisering, avrapportering, etc. måste ske alldeles oberoende av missionens längd.  

Icke desto mindre är det nödvändigt att mer ingående diskutera ettårspolicyn. Detta främst av 

två anledningar. Till att börja med så uttryckte de flesta av våra intervjupersoner att de önskade 

att de hade tillåtits att stanna kvar på sina respektive missioner under en längre tid än vad 

ettårspolicyn medger. Anledningen var att de upplevde att de under sådana förutsättningar 

kunnat åstadkomma mer i sitt arbete för att främja utvecklingen av en demokratisk poliskår och 

därmed fred. I ljuset av denna önskan ställer vi oss därför frågan om tiden kanske är mogen för 

Polismyndigheten att efter 16 års deltagande med svensk polis i fredsbevarande/fredsbyggande 

missioner diskutera möjligheten att förlänga tiden i mission, särskilt om den enskilde polisen 

själv önskar det och själv också bedömer att detta är fördelaktigt utifrån missionens perspektiv? 

Naturligtvis kan det vara så att vissa missionskontexter, på grund av osäker och våldsam miljö, 

helt enkelt inte lämpar sig för längre perioder av tjänstgöring än ett år. Å andra sidan 

kännetecknas inte alla kontexter av utpräglat våld och osäkerhet; möjligen skulle sådana miljöer 

vara mer lämpliga för längre tjänstgöring. Den andra anledningen till varför ettårspolicyn bör 

diskuteras, har att göra med den svenska Polismyndighetens uttalade hållning att svenska 

polisers deltagande i utlandsmissioner också bidrar till utveckling i arbetet hemmavid. Många 

av de intervjuade poliserna har upplevt att de har förvärvat nya erfarenheter, nya perspektiv och 

nya färdigheter under tiden utomlands och att dessa även skulle kunna gagna svenskt 

polisarbete. Exempelvis var det tydligt att intervjupersonerna upplevde att de, till följd av att 

ha deltagit i missionerna i Haiti, Kosovo och Liberia, utvecklat sina egna förmågor. Dessa 

poliser upplevde sig bättre rustade för att på ett adekvat sätt hantera och interagera med 

människor som inte är svenska medborgare; något som de också underströk som särskilt viktigt 

mot bakgrund av det stora antalet asylsökande till Sverige under det gångna året. Liknande 

erfarenheter har även identifierats bland australiska utlandstjänstgörande poliser. De har vittnat 

om att de dels blivit mer kulturellt medvetna, dels bättre på att mer tålmodigt möta och bemöta 

människor. Detta ansåg de hade varit till gagn för dem i utövandet av polisyrket hemma i 

Australien (Harris och Goldsmith, 2009: 51).  

På basis av intervjumaterialet kan emellertid slutsatsen alltså dras att utrymmet för och 

möjligheten till omvänd kapacitetsuppbyggnad upplevs som begränsat. Trots den betoning som 

finns på myndigheten och på polisutbildningen av vikten av systematisk reflektion och 

kontinuerligt lärande, är uppfattningen bland intervjupersonerna alltså den att mer kan göras av 

deras nyvunna insikter, kunskaper och erfarenheter. Rapporter och dokumentation må vara en 

sak och en viktig sådan, men innehållet får inte stanna mellan pärmarna. Det bör dock 
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framhållas att vi inom ramen för det här projektet inte haft möjlighet (eller ambitionen) att 

intervjua exempelvis chefer både på Utlandssektionen och ute i verksamheten. Detta vore 

självfallet ett viktigt komplement till de upplevelser som intervjupersonerna i denna studie givit 

uttryck för och är därför väl värt att intressera sig vidare för.  

Vad gäller synen på mänskliga rättigheter i det svenska polisarbetet efter hemkomst kan 

slutsatsen dras att det i intervjumaterialet går att identifiera tre olika sätt att tänka. Det första, 

och dominerande, är att svensk polis är bra på mänskliga rättigheter. De andra att utrymme för 

förbättringar finns och det tredje att ett större inslag av kritisk reflektion vore välkommet. 

Upplevelsen av att vara “bra” på mänskliga rättigheter stärks sannolikt av att intervjupersonerna 

jämför svenskt polisarbete med det de bidragit till att bygga upp i de internationella 

missionerna. Många har identifierat grundläggande brister där de tjänstgjort – som att det inte 

varit självklart att man upprätthåller vissa principer vad gäller tillsyn över personer i häkte – 

och ser uppenbara förtjänster i det svenska polisarbetet. Likaså återkom beskrivningarna av det 

svenska arbetet som vilande på utgångspunkten just i allmänhetens behov. Ett generellt 

förtroendeingivande bemötande lyftes också fram, samt betydelsen av att vara duktig på 

“poliseriet”. 

De som såg utrymme för förbättringar hänvisade till nya utmaningar som ställer krav på 

förmågan att hitta en god balans mellan samhällelig säkerhet och individers rättigheter. Här gav 

också intervjupersonerna uttryck för att rättigheter inte bara handlar om att “behandla alla lika” 

utan också om att respektera olikheter. De som talade om hemmablindhet tangerade intressant 

nog ett tema som finns i svensk forskning om mänskliga rättigheter. Silander (2011) utmanar 

exempelvis bilden av Sverige som bäst i klassen i sin genomgång av den kritik som över tid 

riktats mot Sverige från FN, Europadomstolen och Amnesty International. Delar av den kritiken 

har handlat om händelser som rört brutala polisingripanden och av- och utvisningar av personer 

som riskerar tortyr i hemlandet (där polisen verkställer beslut fattade av Migrationsverket eller 

Migrationsdomstolen). Annan kritik från andra avsändare har gällt förekomsten av etnisk 

diskriminering och profilering i det svenska polisarbetet (se Hydén, 2006). Några händelser, 

med klar betydelse för mänskliga rättigheter, som uppmärksammats under de senaste åren har 

rört bemötande och språkbruk när polis arbetat med att stävja oroligheter i stadsdelar i 

exempelvis Malmö (Rosengård) och Stockholm (Husby) (jfr. de los Reyes et al. 2014); inre 

utlänningskontroller; Skånepolisens så kallade “Rom-register”; förvarspraxisen och att 

ordentliga utredningar inte görs av ensamkommande flyktingbarns försvinnanden (Committe 

on the Rights of the Child, 2015). Det saknas med andra ord inte exempel att kritiskt fundera 

kring. I sammanhanget skall dock också betonas att Polismyndigheten formulerat flera 

strategiska initiativ som på olika sätt handlar om att utveckla arbetet med mänskliga rättigheter. 

I det initiativ som rör grundläggande fri- och rättigheter återkommer exempelvis frågan om 

balans mellan säkerhet och frihet. Även initiativet som rör medborgarlöften och lokal 

samverkan kan betraktas i ljuset av att utgå ifrån medborgarnas behov, upplevelser och 

rättigheter (Polismyndigheten, 2016). 
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6. SLUTSATSER, REFLEKTIONER OCH FRAMTIDA 

FORSKNING 
Den här rapportens syfte var att undersöka och analysera svenska polisers syn på och 

erfarenheter av att arbeta med democratic policing i de internationella fredsbyggande 

missionerna i Liberia, Kosovo och Haiti. Undersökningen och analysen omfattade erfarenheter 

både av tjänst utomlands och efter hemkomst. Tre frågeställningar skulle besvaras, den första 

rörde vilka erfarenheter av internationella missioner som kunde identifieras, hur poliserna 

upplevde arbetet som fredsbyggare och hur dessa erfarenheter kunde analyseras. Den andra 

frågeställningen hade med upplevelsen av hur deras erfarenheter förvaltades av 

Polismyndigheten efter hemkomst att göra. Den tredje frågeställningen uppehöll sig vid  på 

vilka sätt (om några) polisernas syn på relationen mellan svenskt polisarbete och mänskliga 

rättigheter påverkades efter hemkomst. I det här avslutande kapitlet diskuterar vi svaren på 

dessa frågor. Vi resonerar också kring begränsningar i den genomförda 

intervjuundersökningen. En av förhoppningarna inför genomförandet av studien var att 

resultaten skulle kunna komma till användning på polisutbildningen; vi redovisar därför också 

tankar kring hur detta skulle kunna ske. Avslutningsvis för vi ett resonemang om hur forskning 

om polisarbete i internationella missioner kan informera forskning om fredsbyggande men 

också forskning om polisarbete på hemmaplan. Vi identifierar även ett par områden på vilka 

vidare forskning vore angelägen. 

 

Erfarenheter av utlandstjänst: poliser behövs för att bygga fred! 
En central slutsats som går att dra på basis av de genomförda intervjuerna, är att de poliser som 

tjänstgjort i Kosovo, Haiti och Liberia gav uttryck för att poliser spelar roll, gör skillnad och 

bidrar till såväl fredsbyggande som demokratisering. De hade med andra ord normativt 

omfamnat idén och föreställningen om att fred och demokrati är intimt sammanflätade. Detta 

ledde i sin tur till att intervjupersonerna betraktade reformering av poliskår och polisarbete som 

ett väsentligt steg på vägen mot en demokratisk och fredlig politisk ordning. Utgångspunkten 

–  att finnas till för medborgarna – återkom som en beskrivning av essensen i democratic 

policing. Om medborgarna upplever att polisen går att lita på och arbetar för att skydda deras 

rättigheter, för att säkra deras trygghet och för att på bästa och mest effektiva sätt bistå dem 

som utsatts för brott, är förutsättningarna goda för att rättsstatliga och för fred och demokrati 

nödvändiga principer etableras och består.  

 

En annan slutsats som kan dras av den här studien, är att intervjupersonerna trots stor tilltro till 

vad poliser kan åstadkomma i fredsbyggande termer, identifierade flera utmaningar och hinder 

i det dagliga arbetet i sina respektive missioner. Dessa rörde sig framförallt om bristen på 

kontinuitet, sega byråkratiska strukturer och möjligheten att vara på plats under endast  ett år. 

Klart är att flertalet intervjuade poliser fann vägar runt utmaningar och hinder och använde det 

de uppfattade som ett betydande handlingsutrymme för att initiera projekt som de själva tyckte 

gagnade missionens målsättningar. Det finns dock  – som understrukits tidigare – en viss 

spänning mellan strukturella och individuella mål i detta avseende. Dessutom måste 
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improvisation och innovation alltid bedömas i relation till en specifik kontext och dess rättsliga 

ramar. 

En tredje tydlig slutsats är att intervjupersonernas erfarenheter överlag var positiva och i stor 

utsträckning liknade de erfarenheter som poliser från andra länder gjort. Detta i sig är intressant 

och talar för att det, oavsett missionskontext, går att urskilja generella positiva och negativa 

erfarenheter samt generella utmaningar i det praktiska arbete som sker på daglig basis.  

 

Att återkomma hem: nyvunna erfarenheter, kunskaper och insikter kan 

nyttjas bättre! 
En slående likhet mellan intervjupersonerna i den här undersökningen och intervjupersoner som 

ingått i kanadensiska och australiska studier, är att de generellt sett upplevt att de återkommit 

hem med förmågor och färdigheter som skulle kunna bidra till att utveckla polisarbetet på 

hemmaplan. Detta har emellertid inte skett i den utsträckning som poliserna hade önskat. En 

del har mötts av kollegors ifrågasättande och andra av en form av organisatoriskt ointresse (på 

sin arbetsplats). En slutsats är med andra ord att de svenska poliser som deltagit i den här studien 

verkligen upplevt att de har utvecklats i sitt yrke och som människor och att de berikats på sätt 

som kan bidra till att utveckla svensk polis; precis så som polismyndighetens förhoppning 

uttryckts (jfr. Mattsson, u.å.). Även om erfarenheter, idéer och förslag dokumenterats tycks det 

alltså finnas utrymme för att göra mer av dessa. Samtidigt är det viktigt att framhålla att några 

är nöjda med hur deras erfarenheter mottagits och andra inte riktigt ser vad myndigheten skulle 

kunna ha gjort annorlunda. 

Synen på mänskliga rättigheter: bekräftelse på gott eget arbete och orsak till 

kritisk eftertanke 
Det är tydligt att en klar majoritet av intervjupersonerna efter sina utlandsvistelser har stärkts i 

övertygelsen om att svensk polis är bra på och kan mänskliga rättigheter. Dels har man 

konfronterats med en annan standard och praxis lokalt, dels har man ibland behövt samarbeta 

med poliser från andra länder som inte tagit sina uppgifter på lika stort allvar. 

Intervjupersonerna kopplade samman respekt för mänskliga rättigheter med frågor som rör 

bemötande, rättssäkerhet och helt enkelt gott uppträdande i allmänhetens tjänst. En mindre 

grupp ansåg dock att förbättringar alltid bör stå på dagordningen och några var dessutom av 

uppfattningen att mänskliga rättigheter i för stor utsträckning tas för givna; att svenska 

myndigheter utgår ifrån att de kan och följer dessa medan verkligheten kan se annorlunda ut. I 

det föregående kapitlet beskrev vi hur denna uppfattning tangerar ett tema i svensk forskning. 

Spång (2008) har tex visat att explicita referenser till mänskliga rättigheter i kommunal 

verksamhet och förvaltning ofta saknas. Få kommuner arbetar rättighetsbaserat, dvs. att målen 

för olika kommunala verksamheter relateras till mänskliga rättigheter, att fokus fästs på de 

områden där skyddet är som svagast och att arbetsprocesser bygger på centrala 

rättighetsprinciper som inkludering, delaktighet, jämlikhet och icke-diskriminering. Detta 

hänger sannolikt samman inte bara med en generellt positiv självbild av kunskaper om 

mänskliga rättigheter, utan också med att olika rättigheter i Sverige historiskt sett inte har vuxit 

fram i konflikt med staten. Rättigheterna har tillkommit i en konsensuspräglad kollektiv 
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välfärdskultur i vilken man talat och fortfarande talar om olika gruppers behov utan att för den 

skull klä sådana behov i ett MR-språk (Hydén, 2011: 49).  

Studiens begränsningar 
Vad gäller svaren på de frågeställningar som rests i den här rapporten och som diskuterats i 

kapitel fem och i detta kapitel, finns skäl att betona studiens relativt begränsade omfattning. 

Femton intervjuer har genomförts och även om vi valde att avsluta intervjuerna när mättnad i 

materialet kunde konstateras, vet vi inte om urvalsprocessen påverkade de svar vi fick. Man 

skulle tex kunna tänka sig att det var poliser företrädesvis med en viss typ av erfarenheter som 

valde att delta i studien.  Mot detta talar dock att resultaten är så pass lika de som mer 

omfattande intervjuundersökningar med poliser från andra länder visat. Icke desto mindre görs 

inga anspråk på att vi fångat ett representativt urval av intervjupersoner. För det hade  – som 

klargjordes i kapitel fyra – en annan design krävts. 

 

Ytterligare en begränsning har att göra med att studien inte inbegripit intervjuer också med 

chefer som tagit emot anställda som återvänt från utlandstjänstgöring; deras perspektiv på vad 

som gjorts för att tillvarata återvändande medarbetares erfarenheter hade kunnat tillföra en 

viktig dimension. 

Är resultaten relevanta för polisutbildningen? 
När Ann-Marie Orler 2013 hade avslutat sitt arbete som chef för FN:s polisenhet, intervjuades 

hon i tidningen Dagens Juridik. En av de frågor hon fick handlade om vad svensk polis kunde 

bli bättre på. Orler svarade såhär:  

 
”Vi får inte ta för givet att vi kan de mänskliga rättigheterna och förstår de 

demokratiska principerna. Jag tycker att de borde ingå i grundutbildningen som 

ett eget ämne. Jag har sett poliser som inte bemöter ungdomar på ett bra sätt, till 

exempel. Vi måste förstå hur det hänger ihop och vilken roll de grundläggande 

fri- och rättigheterna spelar för polisens arbete.”  
(Orler, 2013) 

 

Hennes svar påminner med andra ord om de reflektioner som gjorts av ett par av 

intervjupersonerna i den här studien och är en uppmaning att utmana det förgivettagna.  

Två av författarna till den här rapporten är involverade i polisutbildningen vid Umeå universitet. 

Deras ansvar inkluderar bland annat  att arbeta med förväntade studieresultat som uttryckligen 

har med mänskliga rättigheters roll i polisarbetet att göra. I praktisk bemärkelse handlar det tex 

om att förmedla förståelse för Europakonventionens centrala plats och för att diskutera den 

normativa inramning som finns av de uppgifter som i Polislagen åläggs polisen. Det är 

medborgarna och deras rättigheter som är uppgifternas utgångspunkter. Poliser kan därför 

beskrivas både som demokratins väktare och tjänare. Som konstaterats vid upprepade tillfällen 

i såväl internationell som svensk forskning, är poliser dock väktare och tjänare med relativt 

stora handlingsutrymmen (jfr. Lipsky, 2010). Ett annat sätt att analytiskt formulera det på är 

därför att betrakta poliser som närbyråkrater, ansvariga för att omsätta politiska beslut till 

praktisk handling i sina möten med människor. Som betonades i rapportens inledningskapitel, 
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kan dessa mötens karaktär vara av avgörande betydelse för hur människor uppfattar att staten 

beter sig mot dem. För polisens del ligger därför såväl makt som stort ansvar i sådana möten. 

Det som reformer av polisarbete i postkonflikt-stater verkligen kan bidra med i svensk 

polisutbildning är att tydligt exemplifiera polisens centrala roll i demokratiska rättsstater och 

att påminna om att mänskliga rättigheter skall inspirera allt polisarbete (jfr. Engel, 2006: 176). 

Om polisers auktoritet vilar på en grund som är uttalat demokratisk och om polisen i sitt arbete 

söker efter lösningar som utgår ifrån att rättigheterna hos de som berörs av arbetet skall 

respekteras, är förutsättningarna goda för att polisen skall uppfattas som en legitim utövare av 

makt (och när det är tillåtet, våld). Detta i sig har stor betydelse för allmänhetens förtroende 

och för deras benägenhet att samarbeta med polisen (Jones och van Steden, 2013; Bradford och 

Quinton, 2014). Vi menar därför att resultaten i den här studien är mycket relevanta för och 

med fördel kan vävas in i flera olika utbildningsmoment (rörande exempelvis polisens roll och 

uppdrag i samhället, kommunikation, bemötande och användning av tvångsmedel) under kurser 

i polisiärt arbete. 

 

Om vidare forskning 
Även om internationell forskning om polisers insatser i fredsbyggande missioner växer, finns 

mycket kvar att göra. Välkommet är det dataset (som beskrevs i kapitel tre) som mer 

systematiskt skall undersöka relationen mellan olika typer av polisreformer och fredlig 

utveckling (Ansorg et al. 2016). Klart är också att mer forskning om just polisers erfarenheter 

behövs. Mot bakgrund av de likheter som kan identifieras mellan resultaten i vår studie och 

större internationella sådana, ser vi ett behov av ytterligare jämförelser. Likheterna indikerar att 

det oavsett geografi och konfliktkontext finns generella utmaningar i det fredsbyggande arbetet; 

utmaningar som poliser i utlandstjänst hjälpt till att identifiera och som i större utsträckning bör 

informera forskning om fredsbyggande.   

 

I det svenska sammanhanget skulle fortsatta studier dels kunna inkludera ett större antal 

intervjupersoner från än fler missioner, dels intervjuer också med personer på Utlandssektionen 

och med chefer som tar emot återvändande medarbetare.  

Slutord 
Polisyrket är ett komplext sådant som ställer höga och ibland motstridiga krav på de som utövar 

det. Poliser förväntas också kunna ta ansvar för ett fortsatt livslångt lärande (som devisen vid 

polisutbildningen vid Umeå universitet för närvarande gör gällande). På grundval av de 

intervjuer som genomförts och redovisats i föreliggande rapport, kan konstateras att 

utlandstjänstgörande polisers erfarenheter och kunskaper förmår bidra, inte bara till deras egna 

fortsatta lärande, utan till hela verksamhetens. Dessa erfarenheter och kunskaper väntar dock 

delvis fortfarande på att systematiskt fångas upp i och av denna verksamhet.  
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BILAGA 1. SAMMANSTÄLLNING ÖVER MISSIONER 

SOM SVENSKA POLISER DELTAGIT I 2001-2015 
 

Missionsländer 2001 Organisation Antal poliser  

Kosovo OSSE 10 

Kosovo FN (UNMIK) 46 

Makedonien OSSE 2 

Albanien  VEU (Västeuropeiska unionen) 2 

Guatemala  FN (MINUGUA) 1 

DRC FN (MONUC) 2 

Bosnien-Herzegovina  FN (UNMIBH) 30 

Västsahara FN (MINURSO) 1 

Östtimor FN (UNTAET) 10 

Missionsländer 2003 Organisation Antal poliser  

Kosovo OSSE 4 

Kosovo FN (UNMIK) 40 

Serbien-Montenegro OSSE 2 

Makedonien OSSE 3 

Makedonien EU (EUPOL Proxima)  4 

Kirgizistan OSSE 1 

Kroatien OSSE 1 

Bosnien-Herzegovina EU (EUPM) 16 

Västsahara FN (MINURSO) 1 

DRC FN (MONUC) 4 

Guatemala  FN (MINUGUA) 1 

Liberia FN (UNMIL) 4 

Östtimor  FN (UNMISET) 6 
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Sierra Leone  FN (UNAMIL) 4 

Sudan  JMM/JMC 2 

Missionsländer 2004 Organisation Antal poliser  

Bosnien-Herzegovina EU (EUPM) 15 

Makedonien EU (EUPOL Proxima) 10 

Makedonien EU (EUSR) 1 

Makedonien OSSE  2 

Kosovo OSSE 1 

Kosovo FN (UNMIK) 27 

Kroatien OSSE  1 

Serbien-Montenegro OSSE 3 

Kirgizistan OSSE  1 

DRC FN (MONUC) 3 

Sudan FN (UNAMIS) 1 

Sudan JMM/JMC 2 

Östtimor FN (UNMISET) 2 

Afghanistan FN (UNAMA) 1 

Sierra Leone  FN (UNAMISIL) 2 

Liberia  FN (UNMIL) 6 

Missionsländer 2005 Organisation Antal poliser  

DRC FN (MONUC) 7 

Sudan FN (UNMIS) 6 

Liberia FN (UNMIL) 10 

Sierra Leone  FN (UNAMISIL) 2 

Kosovo FN (UNMIK) 40 

Kosovo OSSE 2 

Bosnien-Herzegovina EU (EUPM) 6 
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Makedonien EU (EUPOL Proxima) 10 

Serbien OSSE 3 

Sudan JMM/JMC 3 

Missionsländer 2007 Organisation Antal poliser  

Kosovo OSSE 1 

Kosovo FN (UNMIK) 37 

Kosovo EU (EUPT) 2 

Serbien OSSE 3 

Montenegro OSSE 1 

DRC FN (MONUC) 4 

DRC EU (EUPOL KINSHASA) 1 

Sudan FN (UNMIS) 13 

Sudan EU (EU AMIS) 1 

Östtimor FN (UNMIT) 5 

Sierra Leone FN (UNIOSIL) 2 

Liberia FN (UNMIL) 12 

Bosnien-Herzegovina EU (EUPM) 2 

Missionsländer 2008 Organisation Antal poliser  

Serbien OSSE 3 

Montenegro OSSE 1 

Östtimor FN (UNMIT) 4 

Sierra Leone FN (UNIOSIL) 2 

Liberia FN (UNMIL) 20 

Kosovo FN (UNMIK) 3 

Kosovo EU (EULEX) Uppgift 

saknas 

Kosovo EU (EUPT) 1 
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DRC FN (MONUC) 5 

DRC EU (EUPOL KINSHASA) 1 

Sudan FN (UNMIS) 13 

Sudan FN (UNAMID) Uppgift 

saknas  

Bosnien-Herzegovina EU (EUPM) 1 

Georgien EU (EUMM) 6 

Afghanistan EU (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

3 

Missionsländer 2009 Organisation Antal poliser  

DRC FN (MONUC) 5 

Sudan FN (UNMIS) 10 

Sudan FN (UNAMID) 3 

Liberia FN (UNMIL) 20 

Östtimor FN (UNMIT) 4 

Kosovo FN (UNMIK) 3 

Kosovo EU (EULEX) 36 

Bosnien-Herzegovina EU (EUPM) 3 

Georgien EU (EUMM) 7 

Afghanistan EU (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

7 

Montenegro OSSE 1 

Serbien OSSE 4 

Missionsländer 2010 Organisation Antal poliser  

Haiti FN (MINUSTAH) 3 

DRC FN (MONUSCO) 5 

Sudan FN (UNMIS) 12 

Sudan FN (UNAMID) 2 
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Liberia  FN (UNMIL) 13 

Östtimor FN (UNMIT) 3 

Guatemala  FN (CICIG) 2 

Kosovo EU (EULEX) 40 

Bosnien-Herzegovina EU (EUPM) 4 

Georgien EU (EUMM) 7 

Afghanistan EU (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

10 

Montenegro  OSSE 1 

Serbien OSSE 2 

Missionsländer 2011 Organisation Antal poliser  

Haiti FN (MINUSTAH) 2 

DRC FN (MOUSCO) 5 

Sudan FN (UNMIS) 14 

Sudan FN (UNAMID) 2 

Liberia FN (UNMIL) 14 

Kosovo EU (EULEX) 40 

Bosnien-Herzegovina EU (EUPM) 4 

Georgien EU (EUMM) 5 

Afghanistan EU (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

16 

Afghanistan PRT MAZAR-E-SHARIF 1 

Montenegro OSSE 1 

Serbien OSSE 2 

Guatemala FN (CICIG) 2 

Irak EU (EUJUST LEX IRAQ) 1 

Missionsländer 2012 Organisation Antal poliser  

Haiti FN (MINUSTAH) - 
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DRC FN (MONUSCO) - 

Sydsudan FN (UNMISS) - 

Liberia FN (UNMIL - 

Guatemala FN (CICIG) - 

Kosovo EU (EULEX) - 

Georgien EU (EUMM) - 

Afghanistan EU (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

- 

Montenegro OSSE - 

Serbien OSSE - 

Irak EU (EUJUST LEX IRAQ) - 

Missionsländer 2013 Organisation Antal poliser  

Haiti FN (MINUSTAH) 2 

DRC FN (MONUSCO) 8 

Sydsudan FN (UNMISS) 35 

Liberia FN (UNMIL) 35 

Guatemala FN (CICIG) 3 

Kosovo EU (EULEX) 62 

Georgien EU (EUMM) 7 

Afghanistan EU (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

23 

Montenegro OSSE 2 

Serbien OSSE 3 

Irak EU (EUJUST LEX IRAQ) 1 

Sahel-Niger EU (EUCAP SAHEL-NIGER)  1 

Missionsländer 2014 Organisation Antal poliser  

DRC FN (MONUSCO) 5 

Sydsudan FN (UNMISS) 36 
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Liberia FN (UNMIL) 31 

Guatemala  FN (CICIG) 3 

Kosovo EU (EULEX) 36 

Georgien  EU (EUMM) 9 

Afghanistan EU (EUPOL 

AFGHANISTAN) 

31 

Montenegro OSSE 1 

Serbien OSSE 2 

Missionsländer 2015 Organisation Antal poliser  

Ukraina EU (EUAM UKRAINE) 2 

Ukraina/Moldavien EU (EUBAM) 3 

Kosovo EU (EULEX) 25 

Kosovo OSSE 4 

Afghanistan EU (EUPOL AGHANISTAN)  18 

Georgien EU (EUMM) 9 

Palestina territorier EU (EUPOL COPPS) 3 

Mali (FN MINUSMA) 6 

DRC FN (MONUSCO) 9 

Liberia FN (UNMIL) 22 

Sydsudan FN (UNMISS) 15 

Guatemala FN (CICIG) 4 

Centralasien/Södra Kaukasien/ 

Östeuropa 

OSSE 11 

Västra Balkan OSSE 1 

Serbien OSSE 1 
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