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Abstract 

The homecoming of police veterans from missions abroad is a topic that gives impacts on 

the strategic-level of leadership. Formal documents concerning the planning of home-

coming activities implies that the veterans’ experience, knowledge from foreign countries 

and cultures should be utilized within the police organization. That is the formal part and 

what is written. For a long time, Sweden has been a big founder both in economic aspect, 

but also in personal resources when it comes to peace-keeping activities in different 

countries. In order to continue with sending police officers abroad there is essential that 

home coming officers feel that they are doing good, both for country, police force and 

themselves.  This research is focusing on how the veterans perceive the homecoming and 

especially how the local police organization meets these formal standards ordered by the 

national police chiefs. In this research five police officers were interviewed. The result 

shows that there is a different between formal guidelines and the organizations 

standards. There should be stressed, that this research has only focus on the homecoming 

veterans, and not the local supervisors and colleagues and their thoughts and actions. A 

research which can give voices on both sides should be interesting and recommended.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Vi riktar oss först till vår handledare Dr Hans Löfgren som vi är skyldiga ett stort tack. Han 

lärde oss grundläggande skrivregler, men också vad man ska tänka på när man är inne i 

bubblan av akademiskt skrivande. Resultatet av att vara inne i bubblan, det är den du håller 

i handen.  

Vi måste också tacka våra barn, som säkerligen ville vara inne i bubblan men som lämpligen 

hölls utanför och lät oss arbeta ifred. Utan tvekan hade uppsatsen varit roligare om barnen 

varit med, men möjligen hade kvaliteten fått sig en mindre törn. 

Avslutningsvis, vi tackar varandra. Det har varit roligt och lärorikt, men nu är det klart. 

Med detta återgår vi till livet utanför bubblan, tar tag i det som måste tas tag i, och till slut 

lyckades vi skicka in uppsatsen. 
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1. Inledning 

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella fredsfrämjande insatser. Första 

gången Sverige som nation deltog i Förenta Nationernas (FN) fredsbevarande insatser var 

på 1950 talet när oroligheter bröt ut i Mellan Östern och FN beslutade att skicka militära 

förbandsenheter för att förhindra fullskaligt krig (Försvarsmakten, 2019). Sedan dess har 

Sverige varit trogen när FN har beslutat om en insats och generöst bidragit med personal 

och förband till vitt skilda konflikthärdar. Den enskilt största insatsen som Sverige deltagit 

i var insatsen på Cypern som varande mellan mars 1964 och oktober 1993. Totalt 

bemannande Sverige över 25 000 militära befattningar och drygt 3 300 polisiära 

befattningar under nästan 30 år (Försvarsmakten, 2019). Det som kom att avsluta det 

svenska bidraget var en rent ekonomisk angelägenhet. Vanligen ersätts länderna som 

bidrar till en FN insats genom ett komplicerat återbetalningssystem, men Cypern insatsen 

var i sammanhanget ett undantag. Där stod bidragande länder för alla kostnader, och utan 

den ersättning som tidigare varit bruklig. Detta var en av anledningarna till att Sverige 

valde att succesivt från 1987 att dra ner engagemanget från Cypern, samtidigt som det 

senare skulle uppstå andra angelägna behov av att sända svensk personal utomlands.  

Sveriges insats på Cypern kan sägas spegla andra insatser framöver. Inte sällan har det 

stora bidraget utgjorts av militära förband, där Sverige avdelar ett militärt förband som 

under en tid inordnar sig under en FN befälhavare - Force Commander - och samtidigt eller 

i ett senare skede anländer ett mindre bidrag i form av civilpoliser som i sin tur organiserar 

sig i FN polisverksamheten UNPOL – United Nations Police. Sedan starten i Mellan Östern 

på 1950 talet, via Cypern och på senare tid Afghanistan och Mali har Sverige bemannat över 

100 000 befattningar i olika utlandsstyrkor. Flera individer har fullgjort upprepade 

tjänstgöringar och det verkliga antalet kan således vara något färre (FN förbundet Sverige, 

2019). Huvudsakligen har det varit militära förband som skickats utomlands och där är 

Försvarsmaktens huvudansvarig, men även initialt var Försvarsmakten ansvarig för 

polisens utlandsverksamhet. Det var först år 2000 som Polisen och dåvarande 

Rikskriminalpolisen inrättade en internationell sektion med ansvar för polisens 

utlandsstyrka. Tidigare har detta uppdrag legat på Försvarsmakten. (Polismyndigheten, 

2019). Ett möjligt skäl till att Försvarsmakten varit huvudman för internationella 

verksamheten för poliser tidigare kan vara att vid tiden för den allra första 

civilpolismissionen år 1964 saknades en rikstäckande polisverksamhet – polisen 

förstatligades först 1965, och att det vid tidpunkten sannolikt ansågs mer ändamålsenligt 

att all internationell verksamhet inordnades under en huvudman (Polismyndigheten, 

2019).  
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Polismyndigheten har idag – 2019 – ett uppdrag att organisera en polisiär utlandsstyrka. 

Styrkan behöver inte vara stående eller i beredskap men i de fall regering och riksdag 

beslutar, ska Polismyndigheten kunna skicka svenska poliser utomlands 

(Justitiedepartementet, 2019). Polisens utlandsstyrka är inte längre endast ett bidrag som 

står till FN försorg, utan får också sättas in inom ramen för andra organisationers bidrag 

för att skapa fred och säkerhet. I detta fall avses främst tidigare nämnda FN, men också 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE) eller annan internationell 

organisation som exempelvis Europeiska Unionen (EU). Under åren som gått har Sverige, 

sannolikt beroende på svängningar inom rådande politiska ambitioner i varierande grad 

anslutit sig till olika internationella samfund. FN var inledningsvis den närmast 

allenarådande organisationen – mycket beroende på att det också var den enda 

organisationen som verkade på den internationella arenan – men på senare tid har alltså 

Sverige svängt utifrån politikens ambitioner. Det tycks inte finnas någon officiell policy 

kring vilken internationell organisation som Sverige väljer att stödja, men under mitten av 

1990 talet och framåt kan det tydligt ses att FN har valts bort som konflikhanterare till 

förmån för bland annat North Atlantic Treaty Organization (NATO) och Europeiska 

Unionen (EU). Detta sammanfaller med Sveriges medlemskap i EU (1995), och även på 

senare tid i svallvågorna av terrorattentaten i USA 2001, där det kom att bli oerhört viktigt 

att länder ställde upp i den framför allt NATO-ledda kampen mot terrorism. Under den tid 

då Sverige kandiderade till att bli medlem i FNs säkerhetsråd valde Sverige återigen att 

aktivt gå in i en FN ledd mission i Afrika med såväl militär förbandsenhet som polisiär 

personal (FN förbundet Sverige, 2019). Denna politik manifesteras av nuvarande regering 

i dess utrikesdeklaration för 2019. 

Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik bygger på sammanhållning i EU och ökat 

samarbete på bred front: i Norden och Östersjöområdet, inom FN och OSSE, och genom 

partnerskapet med Nato1 

För närvarande tjänstgör 115 svenska poliser på 23 olika insatsplatser i världen (Lunge, 

2019). Arbetsuppgifterna för poliserna ingående i Polisens utlandsstyrka varierar men kan 

omfatta reformering och kapacitetsuppbyggnad av den lokala polisen i ett post-

konfliktområde. Uppgifterna löses då främst genom mentorskap och coachning av såväl 

enskilda poliser som poliser i chefspositioner. Mer sällsynt, men dock förekommande, är 

de så kallade exekutiva missionerna, då svenska poliser arbetar som ersättare för eller 

komplement till, värdlandets egen poliskår. De fullgör då traditionella polisiära uppgifter 

som trafikövervakning, ingripanden och utredningar (Polismyndigheten, 2019).  

 

1 Regeringens utrikesdeklarations 2019, tal av Margot Wallström i riksdagen 13 februari 2019 
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Utrikes och säkerhetspolitik är som antyds något som hänförs till den politiska arenan och 

strategiska överväganden. Kriminalitet är ingenting som stoppar vid en gräns, eller endast 

är en del av ett lands säkerhetspolitik, utan något som är konkret och påverkar människors 

vardagliga levnadsvillkor. Genom engagemanget är förhoppningen att Sverige kan 

medverka till att stärka rättsväsendet i de länder där de genomförs. På så sätt minskar även 

den globala brottsligheten och dess förgreningar till andra länder, däribland Sverige 

(Polismyndigheten, 2019). Genom att delta i internationella insatser får svensk polis också 

erfarenheter av och en större förståelse för andra samhällsstrukturer och alternativa sätt 

att genomföra polisarbete på vilket på sikt kan gagna svensk polis.  

I Polismyndighetens interna styrdokument så framgår att deltagande i internationell 

verksamhet och internationell tjänstgöring ska uppmuntras och att erfarenheter från detta 

ska tas tillvara och sprida inom polisorganisationen (Polismyndigheten, 2015). Vidare ska 

det finnas en dialog mellan chefer och utsänd polispersonal, vilket ska organiseras genom 

utvecklingssamtal och är tänkt att vara ett underlag för den enskildes karriär men också 

verksamheten inom Polismyndigheten. Det finns således en hög ambition från 

Polismyndighetens sida när det gäller omhändertagande av sin utsända personal. Vidare 

har Polismyndigheten i styrande dokument kring hur verksamheten ska genomföras 

framöver slagit fast att det kommer krävas förändringar i arbetsgivarpolitiken. För att 

kunna genomföra den stora tillväxtfasen som är beslutad av regering och riksdag har 

Polismyndigheten antagit målsättningen inför 2024 om att bli en attraktiv arbetsplats. 

Begreppet som till sin natur får anses vid har konkretiserats ner till ett antal delmål som 

ansluter till de tidigare riktlinjerna om tillvaratagande av kompetens och erfarenhet från 

internationell tjänstgöring. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I ett flertal uppsatser och rapporter undersöks utlandstjänstgörandes situation före, under 

och efter genomförd utlandstjänst. Ett genomgående tema för dessa undersökningar är 

utlandstjänstgöringen ur ett hälsovetenskapligt perspektiv där (hälso)risker undersöks och 

belyses. Vad som är mindre undersökt är förhållandet hur poliser som varit utomlands 

upplever sig mottagna av sin huvudarbetsgivare när de kommer hem, och hur den 

upplevelsen har en inverkan på tjänstvilligheten för förnyad utlandstjänst. Uppsatsens 

syfte är därför att undersöka hur medarbetare som nyligen varit på en utlandstjänstgöring 

upplever att arbetsgivaren – Polismyndigheten, förhåller sig till sin antagna målsättning 

om en attraktiv arbetsplats.  
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För att svara på undersökningens syfte söker vi svar på tre konkreta frågeställningar 

- Hur upplever svenska poliser som tjänstgjort utomlands att arbetsgivaren tillvaratar 

erfarenheter och kunskaper som arbetstagaren erhållit under utlandsvistelsen? 

- Hur upplever svenska poliser som tjänstgjort utomlands att karriären påverkas av 

tjänstgöringen? 

- I vilken utsträckning påverkar upplevelsen villigheten att åta sig ett förnyat 

internationellt uppdrag? 

2. Relaterad forskning 

2.1 Utlandstjänstgöring - yrkesrelaterad 

Harris och Goldsmith (2009) har undersökt australiensisk polis som tjänstgjort i Papua 

Nya Guinea, Salomonöarna eller Timor Leste under tiden 2003-2007. Poliserna har fått 

svara på en rad frågor som berörde deras generella syn på polisarbete, och om eller hur 

polisrollen förändrats när de kommit hem från tjänstgöringen. De flesta hade varit nöjda 

med själva utlandstjänstgöringen men vissa menar att deras karriärer hade skadats efter 

missionen. Polisernas kollegor och några chefers syn på frånvaron var att 

utlandstjänstgöringen hade varit en semester och att arbetet de hade bedrivit inte varit 

polisiärt. Vissa av de tillfrågade uppgav att de hade blivit omplacerade till andra städer och 

stationer och grunden för omplaceringen skulle varit irritation över deras frånvaro. 

 Resultatet av studien visade att många poliser varit nöjda med sin egen utveckling 

under missionstiden, genom att det fått ett bredare perspektiv på livet, blivit mer flexibla 

och hade större motståndskraft mot svårigheter de möttes av i sitt arbete. Efter att ha levt 

och arbetat i ett annat land (med sämre standard) så upplevde vissa poliser att de fått ett 

annat perspektiv på människors livssituationer. Efter hemkomsten reflekterade de över 

hur olika problemen är som människor ställs inför. Från krigsområdet med svält, 

nedbrunna hus och människor i nöd till att hantera befolkningen i sitt egna land som ringer 

polisen och vill anmäla att grannens hund skäller (Harris och Goldsmith, 2009). 

  Författarna Hyder och Lövblad (2007) studie syftar till att utveckla tidigare ramverk 

som finns inom ämnet återvändare. Modellen är tänkt att underlätta och göra 

hemvändarprocessen mer förståbar för både arbetsgivare och arbetstagare samt hur 

arbetet med att behålla de anställda även efter dem kommit hem kan förbättras. 

Författarna ser till individens upplevelse av att återvända hem och hur denna har påverkat 

dem. Deras modell har ännu inte testats. Tidigare studier har visat att det är svårare att 

komma hem och återanpassa sig efter en utlandsmission än det är att anpassa sig till det 

land man varit och arbetat i. Orsakerna till att det kan vara svårt att komma tillbaka kan 

var många, bland annat så kan det hända saker på arbetsplatsen under tiden man är borta. 
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Förväntningar och föreställningar om hur personen var som åkte och att denne kanske har 

förändrats. Stor vikt läggs vid att ta fram en handlingsplan för hur man tar hand om de 

anställda som varit utomlands och tjänstgjort. Om den anställde lämnas ensam i sin 

hemkomst är risken stor att denne lämnar företaget som då går miste om kompetens och 

erfarenheter som den anställde skaffat sig.  

När en anställd är nöjd med omhändertagandet efter sin hemkomst så är chansen att de 

stannar kvar i företaget mycket större än om hemkomst processen varit en negativ 

upplevelse. Den anställdes motiv till att ta en utlandstjänstgöring visar sig också spela roll. 

En arbetstagare som tar en utlandstjänst i syfte att komma uppåt i sin karriär eller vill leva 

i en annan kultur har olika förväntningar på sin utlandstjänstgöring. När de sedan 

återvänder hem och karriären kanske inte tar den fart man önskat och trott så kan det bidra 

till att man lämnar företaget. En annan faktor som författarna tar upp är tidigare erfarenhet 

av att komma hem efter en utlandstjänstgöring. Om man blivit dåligt bemött vid tidigare 

hemkomster så sätter detta spår och man kanske väljer att inte att åka igen. Om man inte 

tidigare varit iväg så kan man även ha för stora förväntningar på företaget som inte 

införlivas. Dessa negativa erfarenheter kan leda till att man som anställd inte vill åka igen 

och man kanske lämnar företaget. Information och kontakt med sitt hemföretag under 

tiden man är borta är en faktor som är positiv i utlandstjänstgöringen. Författarna kom 

fram till att andra faktorer som påverkade hemkomstprocessen negativt var om man var 

kvinna, yngre ålder eller om man var singel.  

Författarnas slutsats är att det inte finns en enkel lösning på hur hemvändare bör 

hanteras. Olika individer kräver olika hantering. Vad som dock visar sig är att det är 

kostsamt för företagen då en hemvändare lämnar företaget, inte bara ekonomiskt utan även 

en kompetens och erfarenhetsmässig förlust om en anställd lämnar. Ett förslag är att det 

upprättas ett slags kontrakt med vilka förväntningar som finns hos den anställde och hos 

företaget. Hur ser man på utlandstjänstgöringen, vad förväntas av en, hur blir det när man 

kommer hem etc. Detta för att klargöra vad som kan förväntas både från arbetsgivarens 

sida samt hos den anställde då denna kommer hem (Hyder och Lövblad, 2007).  

I en artikel av Forster (1994) tillfrågades 175 brittiska medborgare som arbetat 

utomlands inom privata sektorn i olika yrken och återvänt hem om deras erfarenheter 

gällande detta. Av de tillfrågade svarade 124 st, 2 var kvinnor resten män. Det var 

människor i olika åldrar som varit iväg olika länge, befann sig i olika livssituationer och 

varit i olika länder, 90 % var gifta och hade barn. Studien visar på vikten av att den som ska 

flytta hem är involverad och engagerad i hemflytten. God kontakt med familj och företaget 

är viktigt. Arbetsgivaren kan för att underlätta för arbetstagaren hjälpa till att se över 

karriärsalternativ och, om det finns behov, utveckling av ett socialt liv. Att anställda kan få 

problem med återanpassningen när de kommit hem kan bl.a. bero på att deras 
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förväntningar över hur det ska bli och hur det verkligen blivit inte stämmer överens 

(Forster, 1994). 

En studie som knyter an till vårt val av område är gjord av Wilén och Heinecken (2017). 

Den undersökningen är gjord bland sydafrikanska officerare och soldater med 

utlandstjänst och i den konstateras att det föreligger en skillnad i hur seniora officerare 

kontra juniora officerare och soldater upplever sin utlandstjänst när det kommer till 

karriären efter genomfört uppdrag. I studien konstateras att seniora officerare upplever ett 

klart gynnande medan de juniora officerarna och soldaterna upplever att de missgynnats 

(Wilen och Heinecken, 2017).  

För svenskt vidkommande finns bl.a. en rapport som publicerats av Umeå universitet. 

Författarna Saati, Wimelius och Naarttijärvi (2016) har i denna rapport intervjuat 15 

poliser (7 män och 8 kvinnor). Undersökningen handlar om deras erfarenheter gällande 

utlandstjänst och om att återvända hem. Från den undersökningen kan dras slutsatsen att 

det förekommer likheter med den sydafrikanska undersökningen, nämligen att som 

enskild polis har man fått nyvunna erfarenheter och kunskaper, men som av olika skäl inte 

till fullo tagits tillvara av hemmamyndigheten. I några fall upplever respondenterna att 

kollegorna hemma har varit avvaktande, eller rent av ifrågasättande. Vad som däremot 

skiljer den svenska undersökningen från den sydafrikanska är – förutom att yrkeskategorin 

i det ena fallet utgörs av officerare och soldater, och i det andra fallet av poliser – att i den 

svenska undersökningen inte kan särskilja grad som variabel i hur man upplever sig 

mottagen. Skälen till detta kan variera, men en teori är att ett förbandsbidrag (som 

officerare och soldater utgör) innehar en stor skillnad i personalkategori medan 

polismissioner som Sverige huvudsakligen deltar i genomförs som enskilda missioner med 

i stort sett samma sammansättning avseende titlar (Saati et al, 2016).  

  En annan undersökning som gjorts av Fink och Meierewert (2005) gällande ett civilt 

företag pekar i samma riktning. Intervjuer har gjorts av anställda på en österrikisk bank. 

Författarna visar på att när företagen skickar iväg anställda till andra länder, så tillvaratas 

deras kunskap väl i det nya landet. Däremot när de anställda kommit hem igen, så 

tillvaratas inte den nya kunskap och erfarenhet i samma utsträckning. Den utsände 

upplevde att denne fått kunskaper och erfarenheter men att företaget i vart fall initialt inte 

kunde motsvara de förväntningar på karriär som den utsände hade. I denna undersökning 

konstaterades att det inte sällan förekom att den utsände kort efter hemkomst valde att 

lämna företaget, eller söka förnyad utlandstjänst (Fink och Meierewert, 2005). 
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3. Metod och material 

3.1 Litteraturgenomgång 

För att skaffa oss en överblick i ämnet och se vad som tidigare skrivits så gjorde vi en 

litteraturgenomgång. Vi sökte information genom databaser såsom Google Scholar, 

Göteborgs universitetsbibliotek samt Umeå universitetsbibliotek. Sökord som användes 

var: poliser i utlandstjänst, hemvändare, utlandstjänst, internationell tjänst. I 

referenslistor på tidigare uppsatser relaterat till vårt ämne hittade vi fler användbara 

källor.  

3.2 Kvalitativ forskningsintervju 

För att kunna besvara forskningsfrågorna utgör en kvalitativ undersökning en lämplig 

undersökningsmetod, då denna fokuserar på att undersöka och utgå från individers olika 

upplevelser och uppfattningar (Bryman, 2016). Vad som har varit genomgående viktigt för 

oss är att säkerställa användande av så kallade öppna frågor som leder till mer uttömmande 

svar (Bryman, 2016), men också för att undvika att leda in respondenten i ett svar som kan 

vara förutbestämt (ledande fråga). I den kvalitativa undersökningen med dess intervjuer 

finns alltid en risk att forskaren bara uppmärksammar vissa respondenternas synsätt och 

bortser från andra synsätt (Bryman, 2016).  

3.3 Genomförande 

Datainsamlingen skedde som tidigare nämnts genom kvalitativa forskningsintervjuer. För 

att skapa en viss struktur i frågorna och för att intervju ska innehålla en mening för vår 

undersökning har vi tagit fram en så kallad intervjuguide (se bilaga 1) med 18 frågor som 

stöd för intervjuaren.  

  För att testa våra frågor i intervjuguiden genomförde vi inledningsvis en pilot-intervju 

med en person som skulle kunna vara utvald som respondent, det vill säga uppfyller kraven 

som vår studie har, en polis med genomförd internationell tjänstgöring. Syftet med en 

pilotintervju är bland annat att kontrollera hur frågor uppfattas, och om frågorna är svåra 

att förstå eller om det är några frågor som synes vara svåra att besvara eller göra att 

respondenter tvekar att svara eller rent av tappar intresset för intervjun (Bryman, 2016). 

Pilotintervjuen visade sig falla väl ut gentemot syftet så vi bedömde att den kunde 

inkluderas i studien.  

Tre av intervjuerna genomfördes av oss på respektive arbetsplatser och två av 

intervjuerna via telefon då avstånd och tillgänglighet krävde detta. Efter att ha presenterat 

syftet med studien och inhämtat samtycke till intervjun så ställdes inledande 

bakgrundsfrågor detta för att respondenten skulle bli bekväm med situationen. Under 
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intervjun så följdes intervjuguiden med en del förtydliganden och fördjupande frågor av 

intervjuledaren. I slutet av intervjun fick respondenterna möjlighet att lägga till något som 

de ansåg vara av relevans för studien och som inte redan behandlats. Fyra av intervjuerna 

spelades in på mobiltelefon och kompletterades med anteckningar.   

3.4 Urval 

Uppsatsens syfte och frågeställningar har givetvis haft en stor påverkan kring hur urvalet 

kring intervjuobjekt ska gå till. Vi har tagit kontakt med polismyndighetens samordnare 

för individer som genomfört internationell tjänst och med dennes hjälp fått ta del av en 

namnlista med poliser som genomfört internationell tjänst de senaste fem åren. Genom att 

använda sig av denna lista har vi gjort vårt första urval – det målinriktade urvalet, då det 

är viktigt att i vår kvalitativa undersökning urvalet stämmer överens med syftet med 

frågorna (Bryman, 2016). I vår undersökning är det syfte och frågeställning som gör att det 

endast är poliser med genomförd internationell tjänst som kan ge ett relevant svar.  

Mot bakgrund av det beskrivna är vårt urval således målinriktat, samtidigt som vi även 

har tillämpat ett så kallat bekvämlighetsurval. Vi har utifrån det målinriktade urvalet även 

valt ut några tänkbara kandidater att ingå i vår undersökning utifrån att de är tillgängliga 

för oss. Med tillgängliga avses att de fortfarande är anställda i polismyndigheten, och att 

deras adressuppgifter är aktuella, så att vi endast med mindre svårigheter kan få tag i dessa 

för att efterhöra om de kan tänka sig ställa upp i vår undersökning. Urvalet kom slutligen 

bestå i fem poliser. Samtliga av dessa har lång polisiär erfarenhet innan de genomförde 

utlandstjänsten. Av de fem intervjuade poliserna är en kvinna, och fyra män. 

Intervjuperson 1 (IP 1) som också var vår pilotperson är en kvinna som har arbetat vid 

polisen i många år. Hon har bl.a. arbetat vid utryckningen och som chef. Hon genomförde 

sin utlandstjänst efter omorganisationen 2015 och varade i cirka ett år.  

Intervjuperson 2 (IP 2) är en man som har arbetat som chef i flertalet år. Han har 

tjänstgjort utomlands vid ett tillfälle. Vid intervjutillfället hade personen sökt förnyad 

utlandstjänst. 

Intervjuperson 3 (IP 3) är en man som har genomfört två utlandstjänstgöringar med 

några års mellanrum. Han genomförde den första utlandstjänstgöringen före polisens 

omorganisation 2015 och den senare utlandstjänstgöringen efter omorganisationen. 

Uppger att han inom kort kommer söka förnyad utlandstjänst. 

Intervjuperson 4 (IP 4) är en man som genomfört utlandstjänstgöring och arbetat 

många år som polis i yttre tjänst. 

Intervjuperson 5 (IP 5) är en man som gjort flera utlandstjänstgöringar om totalt cirka 

1,5 år och har lång erfarenhet av polisyrket. 
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3.5 Etiska grundprinciper 

I vår studie har vi beaktat de fyra aspekter som är av vikt för att forskningen ska kunna 

anses vara etiskt försvarbar (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att uppfylla samtyckeskravet har vi i vår information till respondenterna informerat 

om att deltagandet är högst frivilligt. Då vi båda är anställda vid polismyndigheten med 

varierande arbetsuppgifter har vi också varit noga med att poängtera att vår studie sker 

helt inom ramen för privata studier och inte har med arbetsuppgifterna att göra, och att 

medverkandet eller avböjande av medverkan inte har inverkan på framtida arbetsuppgifter 

eller bedömningar. Även i samband med genomförande av intervjun påtalades att 

respondenten när som helst kunde avbryta intervjun och även neka att svara på frågor, eller 

delar av frågor.  

Informationskravet har vi tillgodosett genom att informera om syftet med studien, i 

samband med intervjun. I sammanhanget har vi i alla intervjuer genomfört dessa på platser 

som minskar risken för överhörning, och även på andra avdelningar/enheter än där 

respondenter i normala fall tjänstgör. Syftet med dessa åtgärder är att minska risken för att 

respondenten kan känna oro över att andra ska höra vad som framförs i intervjun (Bryman, 

2016).  

Vi har hanterat uppgifter om de intervjuande på ett särskilt sätt för att beakta 

konfidentialitetskravet. Därför har ingen utomstående haft möjlighet att ta del av 

information som kan användas för att identifiera någon av respondenterna. Av samma 

anledning presenteras dessa endast med fingerade namn, och uppgifterna om 

utlandsuppdrag är avidentifierade att det inte går att med ledning av sådana uppgifter 

spåra respondenten. Vid en av intervjuerna uppgav en respondent att hen var välvillig till 

att intervjuas, men ville absolut inte att intervjun spelades in. Ställd inför faktum att 

respondenten inte skulle ställa upp på en bandad intervju valde vi att trots avsaknad av att 

i efterhand kunna läsa in materialet att genomföra intervju, då vi annars skulle riskerat att 

förlora värdefull och intressant information (Bryman, 2016). Istället valdes att ta ytterst 

noggranna anteckningar över intervjun. Även om vi tillämpande täta muntliga 

återkopplingar under intervjun med kontrollfrågor att vi förstått svaren rätt finns det risk 

för att vi har missförstått svaren, då vi av förklarliga skäl saknade möjligheten att lyssna 

om svaren. Den information som framkom anser vi tillför vår undersökning värdefull fakta, 

och vi har därför valt att använda denna intervju. De uppgifter vi har fått fram har vi 

förbundit oss, genom information till respondenterna att endast använda till denna studie. 

Särskilt viktigt har detta känts för oss, med tanke på vårt vardagliga yrke där vi i någon mån 

kan ha arbetsuppgifter som chef till en framtida utsänd medarbetare. 
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3.6 Tillförlitlighet 

Validitet och reabilitet är två begrepp som närmast associeras med kvantitativ forskning. 

Detta är inte särskilt oväntat då kvantitativ forskning i många stycken handlar om att mäta 

olika saker och ställa det mot intilliggande faktorer och därpå dra en relevant slutsats. För 

den kvalitativa undersökningen brukar man istället tala om trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera samt äkthet (Bryman, 2016). 

 Trovärdigheten utgår från att forskaren följer de regler och riktlinjer som är vedertagna 

inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2016). För att få trovärdighet i 

datainsamlingen, som utgörs av våra intervjuer, har vi i intervjuguiden som är vårt manus 

lagt till att vi ska göra täta sammanfattningar av svaren och låta respondenten avgöra om 

vi förstått dennes svar på ett korrekt sätt. Vår intervjuguide är av vikt då den bidrar till hög 

trovärdighet då guiden är utgångspunkt för att våra frågor och frågorna verkligen utforskar 

det vi vill undersöka. Den tidigare nämnda pilotintervjuen ger oss en chans att testa våra 

frågor och se om frågorna verkligen gav svar på uppsatsens syfte. 

 Överföringen som sådan kan diskuteras i en uppsats som vår, där vi undersöker ett antal 

personers subjektiva uppfattning om ett visst fenomen. Det finns ingenting som talar för 

att deras uppfattning skulle kunna skilja sig från andra individers uppfattning, men det 

finns heller ingenting som styrker att deras uppfattning skulle vara en generell uppfattning 

som delas av flera. Vår avsikt och ambition har inte heller varit att skapa en generell bild, 

utan vi har försökt skapa ett djup och förståelse för hur delar av hemkomsten kan uppfattas. 

Urvalet är dessutom litet, och inte heller helt slumpvis och vi kan därför inte hävda att våra 

resultat går att generalisera eller överföra till en större urvalsgrupp. 

 

4. Resultat 

4.1 Kodning och bearbetning 

Den första delen av dataanalysen är kodning (Bryman, 2016). Efter att ha lyssnat och 

antecknat vad respondenterna sagt så läste vi igenom texterna och noterade nyckelord. 

Därefter kodades resultatet utifrån fyra framträdande teman: tillvaratagande av 

erfarenhet, mottagande efter hemkomst, personlig utveckling och karriärutveckling. Dessa 

teman representerar vad respondenterna berättat och diskuterat i intervjuerna och kan 

relateras till syftet med studien.  

4.2 Tillvaratagande av erfarenhet 

Polismyndigheten ska tillvarata den erfarenhet som utlandstjänsten medför 

(Polismyndighetens PM 2015:9) och säkerställa att erfarenheten också sprids internt inom 
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polisorganisationen. Genomgående har respondenterna beskrivit att i de delar som är 

formellt sett styrd så uppfyller polismyndighetens sin egen riktlinje. De allra flesta regioner 

har avsatt en internationell koordinator, som visserligen kan ha olika 

funktionsbeteckningar med i praktiken löser samordning och informationsspridning till 

utsänd personal men då denna inte sällan har uppdraget vid sidan av sitt ordinarie uppdrag 

så finns risken att sidouppdraget nedprioriteras. Respondenterna beskriver också att sedan 

en tid tillbaka uppmärksammas utlandstjänstgöringen genom en så kallad hemvändardag, 

då man bland annat inbjuds till regionpolisledningen för lunch och samtal med 

regionpolischefen eller dennes biträdande. Under dagen har några hemvändande poliser 

förberett ett föredrag för regionspolischefen och dennes ledningsgrupp. Aktiviteterna 

upplevs av respondenterna tyvärr mest vara ett spel för galleriet. Man beskriver det som 

ett påtaget intresse eftersom det en tid varit på modet att hylla sina veteraner. En 

respondent tog upp att Försvarsmakten under lång tid arbetat med veteranfrågor och fått 

igenom en nationell flaggdag för veteraner. Sent därefter valde polismyndigheten att hänga 

på och också delta i veterandagen, men utan ett verkligt genuint intresse. På lokal nivå (där 

respondenterna normalt sätt tjänstgör) beskrivs ett systematiskt ointresse att 

överhuvudtaget diskutera utlandstjänstgöringen eller ställa frågor om vilka lärdomar som 

dragits. 

”Att prata om utlandstjänstgöringen verkar vara ganska meningslöst. Ingen är 

intresserad av varken vad jag gjort eller om jag har lärt mig något. Det är nog som att 

det inte spelar någon roll, och det gör det kanske inte heller. Det är ju vi svenska poliser, 

som är så duktiga som åker iväg till andra länder och lär ut. Då är det nog inget vi ska 

ta hem heller” (IP3) 

Vad som också beskrivs är att närmaste chefen har en stor påverkan på hur erfarenheten 

ska tillvaratas. En intresserad chef hade vid ett tillfälle noterat en erfarenhetsberättelse 

som en respondent skrivit i ett ärende nere i missionsområdet. Den aktuella 

erfarenhetsberättelsen var visserligen tänkt som ett lokalt underlag, men av olika skäl 

vandrat hemåt i ett nationellt spår och slutligen landat hos den lokala chefen. Denne hade 

då bett respondenten att utveckla resonemanget och försöka sätta in detta i en svensk 

kontext och försöka dra lärdomar av det inträffade. Senare byttes aktuell chef ut, och 

intresset falnade när den nya chefen tillträdde. Det blev inget mer, varken med 

erfarenhetsberättelsen och inte heller den svenska kontexten.  

 

En respondent som varit tillbaka från utlandstjänstgöringen i ett år konstaterar: 

“än idag har ingen frågat om jag kan bidra med något som jag lärde mig där nerifrån”  

(IP 5) 



 

12 

 

En annan respondent uttrycker att myndigheten inte tillvaratagit deras erfarenheter och 

nya kunskaper som de hade med sig från sitt utlandsuppdrag. Det fanns kunskap om 

metoder som inte finns här hemma men som fungerar bra och skulle kunna användas även 

inom svensk polis. Ingen från ledningen efterfrågade eller intresserade sig för den 

eventuella nya kunskap som medarbetarna hade med sig hem. En respondent beskrev det 

som att man bara varit borta en period, typ föräldraledig. De flesta av respondenterna 

tyckte det kändes märkligt att myndigheten inte varit mer intresserad av vad dem varit med 

om.  

“ta vara på kunskapen som jag fick där nere och erfarenheter liksom, som hade kunnat 

göra vår enhet eller myndigheten bättre” (IP 4) 

Vad som beskrivs är också att erfarenheten inte bara handlar om att ta med sig kunskap 

hem från aktuellt missionsland. En respondent beskrev att i ett missionsområde så bodde 

och arbetade man i sammansatta multinationella arbetsgrupper.  Genom att man mer eller 

mindre tillbringade alla dygnets timmar tillsammans, antingen på jobbet eller i 

bostadsmiljön så var det naturligt att i många avseenden jämföra och diskutera 

gemensamma utmaningar i polisrollen. Respondenten menade att bara i detta låg en 

utökad erfarenhet, och kunskap i hur man gör i andra länder. I sammanhanget 

exemplifierades bland annat olikheter med hur man hanterar beslagtaget bevismaterial i 

olika västländer baserat på olika beviskrav i domstol. Här menande respondenten att det 

kunde dra otroliga lärdomar om bevisvärdering i domstol, före frågan eventuellt kunde 

uppstå i Sverige.  

Det förefaller som att respondenterna är ganska överens om att när det gäller rena 

yrkeskunskaper så har svenska poliser inte mycket att lära från värdlandets poliser. 

Synpunkten går möjligen att förstå eftersom del av uppdraget inte sällan ligger i att ta med 

kunskap till värdlandets poliskår från Sverige och dess relativa sätt välutbildade poliser.  

4.3 Mottagandet efter hemkomst 

Utlandstjänstgöring avslutas då den enskilde fullgjort sin planerade tid utomlands. Det 

förekommer att tjänstgöringens längd i något fall förlängs med dagar upp till veckor med 

hänsyn till rådande säkerhetsläge, men den absoluta majoriteten beskriver det som att när 

kontraktet upphör så åker man hem. Vad som är innebörden i att åka hem beskriver en 

respondent: 

”så kom dagen då man skulle åka hem. Jag och kollegan packade, flög hem, steg in i 

lägenheten. På måndag åkte jag tillbaka till jobbet” (IP3) 

Av de fem intervjuade uppgav endast en respondent att denna på något sätt och vis hade 

fått något som liknande ett välkomnande den dag då man kom tillbaka. Denne beskrev att 
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närmaste chefen hade mött på flygplatsen och skjutsat hem, men det får nog anses vara 

ovanligt. Generellt så upplever respondenterna att de närmaste arbetskamraterna var glada 

över att man kommit hem igen, men att omgivningen antydde att man hade varit iväg på 

var en (längre) semesterresa. Även chefer gav uttryck för liknande uppfattning.  

 ”man ser det som en semester. Ja, när jag hade varit iväg i ett halvår så skickade min 

chef ett sms en helg och frågade om jag solade, och att jag inte skulle dricka så mycket öl 

och grilla i helgen”. (IP2) 

Läget i missionsområdet var vid denna tidpunkt spänd, och det tillhörde vardagen att få 

ryckas akut.  

”veckan gick och jag hade jour under helgen. På lördagen smällde det till, och det var 

bara att sätta sig i B6:an och sticka ut. Jag kom tillbaka på tisdagen. Jag tror inte att de 

förstår hemma att utlandstjänstgöring är på riktigt – hela tiden. Många tror nog att 

man dricker öl och semestrar lite” (B6 är beteckningen på splitterskyddat fordon som 

används i vissa missionsområden). (IP 2) 

Ovanstående synsätt bekräftas av studien av Harris och Goldsmith (2009), där 

medarbetarna gav uttryck för att man varit på semester eller inte arbetat polisiärt. 

”dags att komma hem och börja jobba – på riktigt” (IP 2) 

Respondenterna anser dock inte att det är helt negativ. Någon beskriver att vederbörande 

själv har varit i mottaganderollen som tidigare chef och enligt egen beskrivning ”vet vad 

som gäller”. Uppfattningen är då att man förväntas ta utlandsuppdraget, genomföra det 

men sen inte förvänta sig något hemma. Andra är mer besvikna, och framför allt på det 

intresse som omedelbart riktas mot de ekonomiska fördelarna med en utlandstjänstgöring. 

”första frågan är alltid hur länge man varit borta, sen kommer på andra plats frågan 

hur mycket pengar man har tjänat” (IP3) 

Respondenter beskriver att det verkar råda en avundsjuka gentemot de som åker. Man 

beskriver att utlandstjänst är något som andra har velat göra, men det har inte blivit av. 

Men de som åker får då klä skott för att andra inte kommit iväg. Den samlade bilden som 

beskrivs av respondenterna visar att mottagandet från myndigheten efter hemkomst är 

ganska obefintlig. En respondent började arbeta direkt efter hemkomst. De flesta 

uppfattade myndighetens agerande som vagt. Inga uppföljningssamtal från närmaste chef 

hur respondenten haft det eller mådde.  
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“kände ingenting, kom tillbaka, bara körde på liksom, det var inte någon egentligen 

som hörde av sig eller var intresserad eller nånting, visst arbetskamrater frågade ju lite 

hur man hade haft det eller så där. Men ledning va typ ingenting, det var väl mer att 

dem attesterade min reseräkning, typ” (IP 4) 

 

En av respondenterna beskriver att mottagandet efter hemkomst från den närmsta 

ledningen på lokalt plan var obefintlig. Från en högre avdelning inom polisen, Nationella 

operativa avdelning (NOA) så var man mer angelägen av att “fånga upp” den som varit 

utomlands och tjänstgjort. Respondenten upplever att det vid händelse av att man mår 

dåligt när man kommit tillbaka så är det inte NOA som man arbetar närmast med, utan det 

är ens närmsta kollegor och chefer som ska fånga upp detta i så fall. Det är de som ser om 

man mår dåligt, inte NOA.  

 

“den dan jag började jobba igen gick min högste chef förbi och skaka hand precis som en 

vanlig människa, tjena - hur är läget? och så gick han vidare, det va allt” (Ip 5) 

 

Från Polismyndigheten har man sneglat in i det mottagningsprogram som Försvarsmakten 

har för sin utsända personal men uppger att det inte är fullt tillämpningsbart. 

Försvarsmakten sänder i huvudsak större förbandsenheter som således kommer hem 

samtidigt. När ett sådant förband kommer hem arrangeras en ceremoni där förbandet 

mottas, medaljeras och avtackas under högtidliga former. Detta är möjligt att arrangera för 

större enheter, men knappast inte rimligt då poliser i huvudsak kommer hem en och en. 

Istället försöker Polisens sektion för internationella insatser genomföra en sådan ceremoni, 

fast i en avskalad tappning, några gånger per år. Konsekvensen blir därför att för några 

hemvändande poliser kan det dröja lång tid, ibland flera månader innan en ceremoni kan 

genomföras (Lunge, 2019).  

4.4 Personlig utveckling 

Respondenterna var eniga när det gäller personlig utveckling. De kände mer ödmjukhet 

inför andra och sin arbetssituation hemma. Trots olikheter i kulturen så fanns även likheter 

och igenkänning. En respondent tar med sig sin erfarenhet i sitt dagliga arbete och ser 

utlandstjänstgöringen som enbart positivt för sin egen personliga utveckling. 

 Respondenterna beskriver att utlandstjänsten har gett större insikter och en annan syn på 

tillvaron än före tjänstgöringen. Inte sällan handlar insikten om vilka umbäranden 

människor kan leva under men samtidigt överleva, vilket ställer de svenska förhållanden i 

annan dager.  
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”det går inte utan att jag själv tänker ibland på när jag sitter på arbetet och klagar över 

en skrivare, eller ett par vinterdäck, hur jävligt de var där nere” (IP3) 

Den personliga utvecklingen kan med viss försiktighet delas in i utveckling i yrkesrollen, 

men också i den privata rollen. Yrkesmässigt beskrivs att utlandstjänstgöringen har 

medfört en ökad förståelse och tolerans för andra kulturer. Privat, vilket inte närmare 

undersöks men trots allt belyses så omnämns bland annat att parrelationer fördjupas och 

att man skapar självständighet. En respondent beskrev utlandstjänstgöringen som en sak 

som hen tidigt bestämt sig för att genomföra, men som av olika skäl inte blivit av. Först när 

barnen blivit större möjliggjordes en sådan tjänstgöring och beskrevs som något som 

definitivt borde gjorts innan. Samma respondent menade att hens personliga utveckling 

bestod främst av att hen fått förståelse för skeenden i världen, snarare än i orten (där hen 

var anställd). En av respondenterna säger att man får tänka helt egoistiskt vad gäller 

erfarenheterna där nerifrån, att man lärt sig saker om sig själv.  

“tänka egoistiskt och bara se till mig som person, jag har lärt mig om mig själv lite mer” 

(Ip5) 

4.5 Karriärutveckling 

Karriärutveckling inom Polisen kan vara svår att mäta då karriär är något som har varit 

föremål för ett antal översyner och senast i det pågående arbetet som pågår mellan 

arbetstagarorganisationer och arbetsgivare inom ramen för KUV – karriär och utveckling 

som i sin bas bygger på att medarbetaren ska kunna kvarstå i funktionen men genom 

utbildningar få en vidare kunskap och bli mer av en specialist. I allmänna ordalag kan ordet 

karriär vara synonymt med befordran, stiga i graderna, få utökat ansvar eller avancemang. 

En av de intervjuade upplevde att utlandstjänstgöringen hade haft en positiv inverkan på 

karriären då det i samband med en tillsättning av en tjänst hade ansetts som meriterande 

att ha varit utomlands.  

Övriga respondenter var mera försiktiga, och menade att karriären i vart fall inte 

påverkats positivt, utan snarare negativt. Om det verkligen hade påverkats negativt kunde 

inte fastslås, men en respondent beskrev det som att man går till chefen med en klump i 

magen när man tänker ansöka om utlandstjänst. Systemet bygger på att en medarbetare 

som söker ett utlandsuppdrag måste (för att ansökan ska vara giltig) ha sin närmaste chefs 

underskrift, och det var detta som avsågs. Respondenten menade att i samma stund som 

man fick chefens underskrift, så betydde det också att man fick underskrift på att vidare 

karriär inte var aktuell. Detta tolkar vi som att det finns en underförstådd känsla om att 

utlandstjänst är något som en svikare ägnar sig åt. Om det verkligen stämmer är det 

allvarligt eftersom det framgår i polismyndighetens styrdokument (PM 2015:9) att 

utlandstjänst är något som ska uppmuntras på alla nivåer. 
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5. Diskussion 

I det här avsnittet kommer vi inledningsvis diskutera kring några av utmaningarna vi har 

konstaterat under arbetet med vår undersökning. Dessa utmaningar är angelägna att 

redovisa inför den avslutade resultatdiskussionen, som i någon mån kan komma att 

påverkas av några vägval vi har tagit under arbetets framtagande. I avsnittets senare del 

kommer vi diskutera resultaten från vår undersökning utifrån de identifierade teman som 

redovisats och sätta de i relation till tidigare forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Under kapitlet om tillförlitlighet berördes konsekvensen av att genomföra kvalitativa 

intervjuer med ett antal individer. Vi har insett att delar av vår undersökning med fördel 

hade kunnat vara av en mer kvantitativ karaktär. Vi gjorde ett medvetet val att ta med det 

material vi fick i samband med pilot-intervjun mot bakgrund av att vi fann att huvuddelen 

av uppgifterna var intressanta och tillförde studien värdefull kunskap. Den pilotintervjuade 

respondenten var utvald utifrån samma kriterier som övriga respondenter och därigenom 

bedömde vi att ingen påverkan på resultatet kunde ske.  Genom vårt val att intervjua färre 

personer men väl låta dessa komma till tals på djupet har vi konstaterat att vi har en djupare 

men inte särskilt bred kunskap. I en kvantitativ undersökning med ett bredare urval hade 

utfallet kunnat bli annorlunda. Den naturliga frågan som vi ställer oss med våra resultat 

från den kvalitativa undersökningen är naturligtvis också om hur utbredd den här 

uppfattningen är, en fråga som en kvantitativ undersökning möjligen hade kunnat besvara.  

En del av utmaningarna med vår kvalitativa intersökning har varit att få en bredd på 

representationen av deltagarna. Vi kunde mellan några intervjuer se nästan identiska svar 

mellan personerna, trots att vi är helt övertygade (och har kontrollerat i efterhand) att de 

verkligen pratat utifrån olika arbetsplatser, olika inblandade människor och olika årtal. 

Samtidigt är det fascinerande att historierna upprepar sig så tydligt. Vi har därmed inte 

kunnat låta bli att ställa oss kritiska till vårt urval av respondenter. Vi har övervägt risken 

att vi själva har påverkats och låtit oss intervjua personer som bekräftar varandras 

uppgifter. Vi vill dock mena att så inte har varit fallet.  

Vi har, som tidigare nämnts, gjort ett bekvämlighetsurval av våra respondenter men 

utan att ha förkunskap kring vilka missioner, vilken tidsperiod eller vilka chefer och 

kollegor som respondenten har interagerat med. Samordnaren, som gav oss tillträde till 

den aktuella förteckningen över utlandstjänstgörande personalen skulle möjligen ha 

kunnat påverka resultatet genom att utelämna eller styrka namn på den aktuella 

förteckningen därifrån vi gjorde vårt urval. Vi finner dock att detta inte är sannolikt då 

denne inte i förväg haft kännedom om syftet med undersökningen, utan endast vår 

frågeställning kring vilka individer som tjänstgjort utomlands.  Utifrån de närmast 
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identiska svaren är det värt en reflektion och en egen frågeställning om varför utfallet är så 

likartat. Genom vårt arbete med uppsatsen så klarnar det för oss att anledningen till att 

svaren är identiska trots skillnader som är typiskt sätt individuella är att våra respondenter 

upplever att de varit med om samma sak. Och den upplevelsen står ganska långt ifrån 

Polismyndigheten och andemening som framgår i styrdokumenten.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Tillvaratagande av erfarenhet 

Vår undersökning visar att det brister gällande tillvaratagande av den kunskap man fått 

under sin utlandstjänstgöring, den är i stort sett obefintlig. Detta visar sig även i Saati et al. 

(2016) studie där även de intervjuade personerna uppgav att deras nyvunna kunskap inte 

togs tillvara på hemmamyndigheten. Kollegorna hade även i vissa fall uppträtt avvaktande 

och ifrågasättande. I Finks och Meierewert (2005) undersökning gällande ett civilt företag 

upplevde många av de anställda som kommit tillbaka efter utlandstjänstgöring att deras 

kunskaper inte tillvaratogs i den grad man hade förhoppningar om.  Risken var då stor att 

man blev besviken och lämnade företaget/myndigheten.  

I undersökningen som Hyder och Lövblad (2007) gjort visar vikten av att tillvarata den 

anställdes kunskap och erfarenheter vara av stor betydelse. Efter att de granskat tidigare 

gjorda studier i ämnet påvisar de hur viktigt det är att ta tillvara på de hemvändande 

arbetstagarna. Det är individuellt vad en anställd behöver och det kan skilja sig åt mellan 

individer. En viktig faktor för att de anställda ska känna utlandsvistelsen och hemkomsten 

positiv är bland annat att man har kontakt och får information från sitt 

hemföretag/hemmamyndigheten under tiden man är borta (Hyder och Lövblad, 2007). I 

vår undersökning hade inte en enda respondent blivit kontaktad av sin hemarbetsplats 

under den tid de varit borta. Den kontakt som eventuellt hade tagits hade varit initierad av 

respondenterna själva. Som man kan uttyda av intervjuerna så visar det också på att 

respondenterna inte varit förvånade över detta faktum. Snarare så hade de resonerat att, 

om dem velat något så hade dem själva hört av sig till arbetsplatsen. Detta gäller även 

tillvaratagandet av kunskap, respondenterna hade varit halv som halvt inställda på att 

myndigheten inte skulle komma att ta tillvara den erfarenhet som genererats och därför 

inte blivit särskilt besvikna. Detta är anmärkningsvärt och bör skänka eftertänksamhet, 

särskilt om man som arbetsgivare har som fastställd riktlinje att erfarenhet ska tas tillvara. 

Det verkar närmast som att poliserna varit inställda på att dokumenten endast är ett ”spel 

för galleriet”. Samtliga utsända poliser vi har talat med har samstämmigt gett uttryck för 

att de har vissa erfarenheter med sig hem från tjänstgöringen, som aldrig har efterfrågats 

eller tagits tillvara efter de kommit hem.  
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5.2.2 Mottagandet efter hemkomst 

I Hyders och Lövblads (2007) studie tar de upp att risken att den anställde lämnar företaget 

är stor om denne lämnas ensam i sin hemkomst. De visar på vikten av information och 

kontakt med den anställde då denne är iväg. Det kan hända mycket på en arbetsplats och 

den som åker iväg kanske förändras under tiden (Hyder och Lövblad, 2007). I Harris och 

Goldsmith (2009) undersökning så beskriver poliserna hur medarbetarnas syn på deras 

utlandstjänstgöring består i att de varit på semester eller inte arbetat polisiärt. I likhet med 

vår undersökning så är synen på att göra utlandstjänst ibland kopplat till någon slags betald 

semester. Detta är något som är återkommande och måste naturligtvis i en undersökning 

som detta ägnas en viss uppmärksamhet. Brister vid hemkomst visar även undersökningen 

av Saati et al (2016) där kollegor varit avvaktande eller rent av ifrågasättande mot kollegor 

som kommit hem efter utlandstjänstgöring.  

I dagsläget går det knappt en dag mellan tidningsrubrikerna som ägnas åt händelser i 

Sverige där polisen med viss fog kan anses ha ett betungande uppdrag. Läget kan möjligen 

anses vara ansträngt, och i den situationen finns det risk för att chefer agerar 

protektionistiskt, det vill säga försöker värna om att i så stor utsträckning behålla sin 

personal. Det är då naturligt att man ser utmaningarna som ligger närmast en som de 

största utmaningarna. Det som är längre ifrån rent geografiskt får stå tillbaka och ses då 

som inte ett riktigt arbete, som då medarbetaren åker till. Ett annat synsätt är att 

medarbetare åker från det ansträngda arbetet (hemma), till något mindre ansträngande 

(borta).  Detta är naturligtvis förståeligt i det lokala perspektivet där de flesta arbetar för 

att få fler resurser. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att ett av polismyndighetens 

mantra är ”helheten före delarna”, och ”laget före jaget”. Att förstå och beakta 

Polismyndighetens hela uppdrag, vilket alltså även inkluderar polisens utlandsstyrka, 

borde vara ett rimligt krav hos chefer på olika nivåer. Samtidigt går det inte bortse att 

historiskt har polisens utlandsstyrka i vissa tider engagerats i länder med avsevärt lägre 

konflikt och hotnivå än dagens insatser, och i vissa fall har historierna från denna tidsepok 

överlevt sig själva och i vissa fall bidrar till bilden av utlandstjänstgöringen som en 

semester. Det är inte heller otänkbart att vissa av de chefer som idag ger uttryck för att 

utlandstjänsten är semester, själva har tjänstgjort i sådan mission för längesedan.  

5.2.3 Personlig utveckling 

Harris och Goldsmith (2009) undersökning visade att de flesta hade varit nöjda med sin 

egen personliga utveckling. Detta är samma resultat som respondenterna i vår 

undersökning gav uttryck för. De beskrev hur de utvecklats som människor genom att ha 

arbetat och levt i andra miljöer och kulturer och trots att myndigheten inte tillvaratagit 

deras erfarenheter på bästa sätt, så hade utlandstjänstgöringen ändå gynnat dem i sin egen 

personliga utveckling. Respondenterna tycktes sätta stort värde på de insikter de fått med 
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sig som från utlandstjänstgöringen kring de olika förutsättningar i världen och hur bra 

ställt det är i vår svenska kontext. Det förefaller också som att utlandstjänsten blir en metod 

att självförverkliga sig genom att verkställa en tanke och fantasi som av olika skäl inte 

genomförts tidigare. Man beskriver det som att man får en ökad självständighet vilket är 

naturligt eftersom många utlandsuppdrag genomförs ensamt, och inte sällan i ett 

multinationellt sammanhang där man är ensam svensk.  

5.2.4 Karriärutveckling 

Harris och Goldsmiths (2009) studie visar att en del av de tillfrågade polisernas karriärer 

hade skadats p.g.a. utlandstjänstgöringen, vissa blev omplacerade och fick byta städer. 

Synen på de som tjänstgjort utomlands var att de hade varit på semester och inte arbetat. 

Vissa hade dock gynnats och fått nya ledande befattningar (Harris och Goldsmith, 2009). 

Bland våra respondenter finner vi inte att det visat på någon egentlig karriärutveckling hos 

någon av dem. En av respondenterna hade i samband med hemkomst från 

utlandstjänstgöringen blivit erbjuden ny tjänst, men denne menar att det inte hade att göra 

med att hen varit utomlands utan andra kvalifikationer. En annan respondent fick en ny 

tjänst och kunde se att det varit positivt att hen varit utomlands och tjänstgjort. 

I likhet med Harris och Goldsmiths (2009) undersökning så antyder många, såväl chefer 

som i vissa fall deras kollegor att utomlandstjänstgöringen är en typ av semester. 

Uttalanden och meddelanden bekräftar deras känsla. Om detta stämmer, menar vi att det 

är allvarligt och här måste i så fall Polismyndigheten aktivt arbete med att förändra ett 

sådant synsätt. Skälen till detta är flera, men bland annat är Polismyndigheten i detta 

avseende Sveriges redskap för att kunna sända poliser utomlands eftersom det är i 

Polismyndigheten poliser är anställda.  

Sveriges syfte med att delta i internationell verksamhet har flera aspekter men ur ett 

säkerhetspolitiskt perspektiv handlar det om att bidra till internationell stabilitet. 

Polismyndigheten har ett direkt uppdrag från regeringen genom Förordning (2014:1102) 

med instruktion för Polismyndigheten att bidra till sådan verksamhet. Samtidigt tenderar 

brottsligheten att bli mer internationaliserad och genom att delta i internationella insatser 

ökar möjligheten till utökad samverkan över nationsgränser. Att chefer bidrar till att sprida 

en bild av att utlandstjänst är semester är naturligtvis helt oacceptabel och främjar inte 

rekrytering och tillvaratagande av erfarenhet. 

6. Slutsats 

Genom våra intervjuer kan vi konstatera att våra respondenter har i stort sett samstämmiga 

uppgifter kring hur de upplever att de mottas efter sin utlandstjänst. Vi har funnit att det 

finns en diskrepans gentemot hur Polismyndigheten avser att handskas med de 
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återvändande poliserna och hur det uppfattas. Vad vi med viss förvåning noterar är att 

respondenterna i sig inte anser att detta påverkar deras bild av Polismyndigheten utifrån 

begreppet att skapa en attraktiv arbetsplats. En möjlig förklaring kan vara att det trots allt 

är så att respondenterna i någon mån har accepterat att utlandstjänst är något som är 

bredvid och inte ingår i Polisens ordinarie arbetsuppgift, och således något man inte ska 

och inte behöver räkna in i polisens uppdrag. En respondent antydde i sitt svar att det 

kunde förhålla sig så. I de formella dokumenten, underskrivna av rikspolischefen, finns 

dock inte stöd för en sådan uppfattning. Tvärtom – internationell tjänstgöring är en del av 

polisens mångfacetterade arbetsuppgifter och i det borde rimligen ingå att omhänderta 

personalen före – under och efter tjänstgöringen.  

Vad som också är tydligt är att den uppfattning som våra respondenter redovisar delas 

av de andra internationella studierna som vi har haft som förlagor i vår undersökning.  

Om myndigheten avser att förändra den bild som våra respondenter ger så tror vi att del 

av framgången ligger i att på alla nivåer förstå polisens övergripande målsättning. Att några 

modiga, flexibla och nyfikna medarbetare frivilligt väljer att avstå bekvämligheter och 

inrutade familjeliv för att skickas ut i världen och bistå vid oroligheter och konfliktområden 

är en naturlig del av polisuppdraget för att skapa stabilitet i vårt närområde, och på sikt 

kan dämpa kriminalitet. Här har chefer ett särskilt stort ansvar, eftersom dessa pekas ut 

som polisens kulturbärare. De beskrivna hemvändardagarna som verkar rikta sig mot 

chefer på strategisk nivå (polisregionsledningar) kan möjligen vara lämplig att sprida 

neråt/utåt i organisationen, precis som de interna dokumenten föreskriver: att 

erfarenheter från internationell tjänstgöring ska tas tillvara och spridas inom 

polisorganisationen.  

Att besvara uppsatsens övergripande syfte om att undersöka hur polisanställda upplever 

att myndigheten fullgör sin egen målsättning med att vara en attraktiv arbetsplats är inte 

helt enkel. Attraktivitet är inget objektivt mål utan är snarare betraktarens privilegium att 

avgöra. I det här fallet utgörs betraktaren av medarbetaren som genomfört utlandstjänst. 

Uppfattningen om hur en arbetsplats är attraktiv eller inte kan med stor sannolikhet 

variera, men en hypotes är att för en medarbetare som är hemkommen från en 

utlandstjänstgöring kan attraktiviteten avgöras hur hen upplever sig mottagen av 

arbetsgivaren efter tjänstgöringen. En av frågorna vi ställde oss var om upplevelsen av 

mottagandet kunde påverka framtida sökningar. Det tycker vi oss kunna slå fast att så inte 

är fallet. Ingen av våra respondenter hade i särskilt omfattning reflekterat över detta, 

åtminstone inte innan vår intervju. Även om bilden pekar mot att den gängse 

uppfattningen är att de inte var särskilt nöjda med Polismyndigheten avseende 

mottagandet, tillvaratagande av erfarenhet och karriärutveckling  kan vi ändå konstatera 

att med tanke på att flertalet av våra respondenter har genomfört upprepade 

utlandstjänster och i något fall befann sig i en ansökningsprocess vid intervjutillfället har 
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viljan att söka inte i särskilt stor utsträckning påverkats negativt. Således är det någon 

annan faktor som verkar övertygande i det avseende. Möjligen har vår intervjuperson 3 

själv identifierat faktorn genom sitt citat. Det verkar finnas en stor skillnad i vilken 

ambition som målas upp av organisationens högre chefer, och det faktiska handlandet ute 

i verksamheten, det vill säga på den nivå där de intervjuande polismännen tjänstgör. På 

den centrala nivån är man väl medveten om nyttan, men denna har så att säga inte trängt 

ner och ut i organisationen där den också kan göra nytta. I den refererade undersökningen 

från Sydafrika kunde konstateras att seniora officerare upplevde ett karriärlyft medan 

juniora officerare upplevde en negativ eller i vart fall avstannad karriär efter 

utlandstjänsten. Även om det inte kan fastställas med säkerhet baserad på denna 

undersökning ligger det i farans riktning att det även är applicerbart i svenska 

polisförhållanden. De juniora officerarna som avses i den tidigare undersökningen 

motsvaras av de polismän (oftast med titeln inspektör eller kommissarie) som åker ut på 

utlandstjänst och som undersöks. I de fall poliser med högre grader åker utomlands så har 

de också närmare till den centrala styrningen och alltså även till de som står närmast de 

officiella dokumenten vilket kan speglas i att det finns större möjlighet att dessa upplever 

att det är ett bättre mottagande, tillvaratagande av kompetens och karriärslyft.  

Vi tror att det hade varit värdefullt att intervjua ett antal chefer samt medarbetare till de 

poliser som har varit iväg på utlandstjänst och få se andra sidan myntet. Utgångspunkten 

för en sådan intervju hade naturligtvis inte varit att ställa någon till svars, utan det hade 

varit värdefullt för att kompletterat den bild som ensidigt målats upp av våra respondenter. 

Det är något vi skulle vilja rekommendera till en framtida studie på ett likartat tema. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide – Kvalitativ intervju 

 

1. När var du på din senaste utlandstjänstgöring? 

2. Vilken del av världen tjänstgjorde du i? (Med frågan avses land, eller i 

förekommande fall avgränsad världsdel, med hänsyn taget till att en del missioner 

omfattar flera länder) 

3. Hur länge var du frånvarande från din ordinarie arbetsplats? (i månader) 

4. Beskriv dina arbetsuppgifter i missionsområdet? 

5. Beskriv dina arbetsuppgifter i din vardag hemma? 

 

6. Hur lång tid förflöt från din hemkomst från utlandet till dess att du återgick till 

din ordinarie tjänstgöring? 

7. Under din utlandstjänstgöring, var du under den tiden i kontakt med din 

ordinarie arbetsplats? (frågan avser såväl informella kontakter, så som att den 

utsände på eget initiativ under ledigheter eller dylikt tar kontakt eller rent av 

deltar i någon verksamhet, till att arbetsgivaren i form av chef på något vis tar 

kontakt) 

8. Beskriv den kontakten? (här får respondenten svara mer i detalj kring hur 

”umgänget/kontakten” såg ut) 

9. Hur upplevde du den kontakten? (frågan är avsiktligen ställd så att respondenten 

kan svara utifrån sina subjektiva uppfattningar) 

10. Hur upplevde du den första tiden på arbetsplatsen när du formellt återinträdde i 

tjänst efter din utlandstjänst? (beskrivande, och här finns alltså möjligheter att 

identifiera saker som kollegors ointresse/intresse, chefers förhållningssätt med 

mera) 

11. Var det något särskilt som du kände under den här första tiden 

12. När du ser tillbaka på den första tiden, är det något du skulle vilja att 

arbetsgivaren gjorde mer/mindre av? 

13. Hur upplever du att arbetsgivaren har tillvaratagit dina erfarenheter efter 

utlandstjänstgöringen? 

14. Har du sökt någon ny placering eller funktion efter hemkomst? 

15. Om ja – hur var utfallet på den sökningen? 

16. Har du sökt utlandstjänst igen? 

17. Tror du att du kommer söka utlandstjänst igen?  

18. Varför/Varför inte? 
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TÄNK PÅ: 

• Tillbakablick och återkoppling 

• Utveckla frågan efter svar 

• Uppfattas svaret på samma sätt som respondenten avser 

• ”Uppläst och godkänt”  

 

  


