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Sammanfattning 
Förenta Nationerna (FN) är den huvudsakliga mandatgivande och utförande 

organisationen vad avser internationella fredsfrämjande missioner och Sverige har 

en lång tradition av deltagande.  

Med detta arbete vill vi främst åskådliggöra uttagningen av svenska civilpoliser 

för utlandstjänst inom FN och ta reda på innebörden av kravprofilen som den 

sökande ställs inför. 

Huvudsyftet med att genomföra en civilpolisiär insats kan bestå i att förbättra, 

bibehålla eller skapa ett fungerande rättssystem. Vid uppförandet av en ny mission 

görs en behovsanalys om vilka insatser som behövs och en kravprofil presenteras 

för de sökande. Förutom den missionsspecifika kravprofilen finns också vissa 

grundläggande krav från FN.  

När man ansöker om utlandstjänst har hemmamyndigheten möjlighet att tillstyrka 

eller avslå ansökan. Om ansökan går vidare till Rikskriminalpolisen (RKP) görs 

en fortsatt bedömning. De antagna blir tillfälligt anställda av RKP. Utbildningen 

som en svensk polis genomgår inför sin mission genomförs i tre steg. 

Arbetsuppgifterna vid missionen består i att övervaka, träna, utbilda, stödja och 

lämna råd åt den lokala polisen. Vid avsaknad av en lokal poliskår kan även ingå 

vissa exekutiva arbetsuppgifter. 

För att kunna besvara frågan om varför uttagningskraven ser ut som de gör bör 

man se till syftet med en civilpolisär insats. Syftet med missionen ligger till grund 

för behovsanalysen, vilken i sin tur ligger till grund för den kravprofil, allt för att 

få kompetent personal som kan lösa uppgiften. Vi tycker det är viktigt att man 

som sökande förstår att det finns en tanke bakom kraven som ställs. 

Vi tror att en av de största skillnaderna i arbetsvillkoren jämfört med att arbeta 

hemma ligger i att man utför arbetet i en främmande miljö med andra och fler 

risker. Vi anser att detta är något som den sökande måste vara väl medveten om. 

Vi tycker att det är en god idé i att förvärva meriterande kunskaper som FN 

efterfrågar så att man ökar sina chanser att bli uttagen. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Förenta Nationerna (FN) bildades 1945 och verksamheten startade 1946.  Idag 

har FN 191 medlemsländer och huvudkontoret ligger i New York. FN:s 

grundprinciper är: 

1. Alla medlemsstater är suveräna och jämställda. 

2. Alla medlemsstater skall ärligt och uppriktigt uppfylla de förpliktelser 

som de har åtagit sig genom att skriva under FN–stadgan. 

3. Alla medlemsstater skall avgöra sina internationella tvister med fredliga 

medel och avstå från att hota eller bruka våld mot andra nationer. 

4. Alla medlemsstater skall stödja FN vid varje enskild aktion som 

organisationen verkställer (www.un.org, 2004). 

Under åren 1960-64 genomförde FN den första insatsen med inslag av 

civilpoliser. Detta skedde i Kongo och då ingick en mindre polisstyrka från 

Nigeria. Denna insats var dock så liten och så nära knuten till 

militärpolisavdelningen att dess självständighet var begränsad. Den första 

riktiga insatsen med polisiär verksamhet i fredsfrämjande syfte var FN:s insats 

på Cypern 1964, vilken pågår fortfarande. I denna insats deltog Sverige med ca 

15 poliser under åren 1964-93. Efter insatsen på Cypern har civilpolisiära 

insatser organiserats i flertal olika länder, bland annat Namibia, Kambodja, 

Västzahara, Albanien och Bosnien-Hercegovina. Som mest har Sverige 

samtidigt haft ca 150 poliser i utlandstjänst (SOU 1997:104). 

1.2 Syfte 

Med detta arbete vill vi åskådliggöra uttagningen av civilpoliser för FN-tjänst 

och ta reda på varför uttagningskraven för civilpolistjänstgöring är utformade 

som de är. Vi tittar närmare på om behovsanalysen som görs inför en mission 

avspeglas i kraven som ställs för de som söker till missionerna. Dessutom 

belyser vi med arbetet möjligheterna en svensk polis har att tjänstgöra 

utomlands och i viss mån vad civilpolisarbetet innebär. Våran ambition är att 

arbetet kommer att tjäna som information och vägledning för studerande vid 

polishögskolorna i Sverige och att det skall väcka ett intresse för ämnet. 
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1.3  Frågeställningar 

De huvudsakliga frågeställningarna vi kommer att försöka finna svar på är; 

• Hur går uttagningsförfarandet till? 

• Varför är uttagningskraven ställda som de är?  

• Vilka är möjligheterna att tjänstgöra utomlands för svensk polis? 

• Vilka är de största skillnaderna beträffande arbetsvillkoren för nationell 

respektive internationell tjänst? 

1.4  Avgränsningar 

Vi kommer längre fram att definiera de olika begreppen civilpolis och 

militärpolis, men detta arbete kommer uteslutande att behandla den 

civilpolisiära delen av en mission. Även om man som svensk polis har 

möjlighet att tjänstgöra utomlands som militärpolis, har vi valt att utelämna 

detta eftersom denna typ av arbete främst är inriktat på brottslighet inom 

militära förband. Som civilpolis är ens arbete mer inriktat på problem i det 

aktuella landet och bland dess befolkning, vilket vi personligen är mer 

intresserade av. Vi har också valt att avgränsa arbetet till att i stort bara beröra 

den civilpolisverksamhet som organiseras av FN. Detta innebär i praktiken 

ingen större begränsning eftersom FN utgör den utan tvekan största 

organisatören för svensk civilpolisverksamhet. Bland övriga organisatörer finns 

bland annat Europeiska Unionen (EU), och Organisationen för Säkerhet och 

Samarbete i Europa (OSSE) (Karlsson 2004). 

Förutom ovan nämnda möjligheter att arbeta utomlands finns ett antal andra 

tjänster inom det svenska polisväsendet som i olika grad innebär arbete utanför 

Sveriges gränser, t.ex. arbetet som sambandsman i annat land. Denna typ av 

tjänstgöring utomlands kommer heller inte att behandlas i detta arbete. 

 

2  Teoretisk bakgrund 

2.1 Civilpolis 

Med civilpolis avses en polis som deltar i en fredsfrämjande insats i ett 

konfliktdrabbat land på uppdrag av t.ex. FN, andra internationella 
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organisationer eller efter en direkt överenskommelse mellan Sverige och ett 

annat land (Karlsson 2004). Till uppdraget hör att övervaka, utbilda och 

assistera den lokala polisen. I vissa fall ingår även exekutiva arbetsuppgifter, 

vilket innebär att civilpolisen är den som skall upprätthålla lag och ordning 

(SOU 1997:104). Civilpolisen är anställd av den svenska poliskåren (Karlsson 

2004). 

2.2  Militärpolis 

Även om vi har uteslutit den militärpolisiära delen i detta arbete så anser vi att 

det i sammanhanget är på sin plats att känna till begreppet. Till militärpolisens 

uppgifter hör att ansvara för allmän ordning och säkerhet, samt att förebygga 

brott, främst inom militära förband. Militärpoliser rekryteras normalt bland de 

som har genomgått en för ändamålet avsedd militär grundutbildning. Kraven 

och utbildningen skiljer sig från civilpolisverksamheten. I vissa fall är de 

svenska militärpoliserna även poliser i Sverige, men detta har inte varit något 

uttagningskrav (SOU 1997:104). 

2.3 Mission 

Begreppet mission används ofta för att beteckna en internationell 

fredsfrämjande insats. Civilpolisen utgör ofta en av flera komponenter i 

missionen. Vanligen betecknas enheten med civilpoliser Civilian Police Unit 

(CIVPOL). Beroende på missionens uppdrag kan den också bestå av t.ex. 

beväpnade militära trupper och andra civila komponenter förutom poliser. 

Uttrycken styrka, insats och operation används ofta synonymt med mission 

(SOU 1997:104). Om en mission pågår under en längre tid byts personalen ut 

med jämna mellanrum vid så kallade rotationer (Olsson 2004). 
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3  Metod 
Detta arbete är uteslutande ett kvalitativt arbete som bygger på litteraturstudier 

och intervjuer. De största informationskällorna är dels en av statens offentliga 

utredningar Polis i fredens tjänst, dels publikationer av FN som nås på deras 

egen hemsida. Utöver detta har information också inhämtats från annan 

litteratur, tidskrifter, Internet och muntliga källor. 

4  Resultat 

4.1  FN, säkerhetsrådet och DPKO 
FN är en organisation av suveräna stater. Alla medlemmar representeras i 

generalförsamlingen där varje land har en röst. FN:s uppgift är att medverka till 

lösningar av konflikter eller problem och att ta sig an praktiskt taget varje fråga 

som har betydelse för mänskligheten. FN arbetar bland annat för att skydda 

mänskliga rättigheter, främja skyddet av miljön, arbeta för kvinnors och barns 

rättigheter, bekämpa epidemier och fattigdom. FN består av sex huvudorgan samt 

olika fack- och underorgan. Organens uppgifter och befogenheter är skrivna i 

FN-stadgan, där även antal medlemmar som skall ingå i dem och hur de skall fatta 

beslut står att läsa. När FN:s verksamhet startade 1946 trädde organen i funktion 

(www.sfn.se, 2004). 

Säkerhetsrådet är det organ som har huvudansvaret för att bevara fred och 

säkerhet. Säkerhetsrådet kan sammankallas med kort varsel, närhelst freden är 

hotad. Alla medlemsstater är skyldiga att lyda och genomföra rådets beslut. 

Säkerhetsrådet har 15 medlemmar, varav fem permanenta. Dessa är Frankrike, 

Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. Dessa fem har så kallad vetorätt vilket 

innebär att alla måste vara överens för att beslut skall kunna tas. Om en lägger 

in sitt veto blockeras beslutsprocessen. Övriga tio medlemsstater väljs av 

generalförsamlingen på en två års period. Medlemsstaterna är tvungna att lyda 

säkerhetsrådets beslut. Om ett beslut inte efterlevs av ett land så kan 

säkerhetsrådet besluta att genomföra sanktioner (www.sfn.se, 2004). 

 

I stadgan åläggs stater att lösa konflikter med fredliga medel och att avstå våld och 

hot mot andra stater. Mellanstatliga dispyter kan tas upp och säkerhetsrådet kan 

ge förslag till lösning eller erbjuda medling. Huru vida fredsbevarande insatser till 

krisområden är aktuella eller ej beslutas av säkerhetsrådet. Sanktioner är ett medel 
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som kan utfärdas för att stävja krigsutveckling. I vissa fall har rådet godkänt en 

koalition av medlemsstater att använda militära insatser för att hantera konflikter 

exempelvis i Somalia, Rwanda och Iraks invasion av Kuwait. Dessa länder har då 

det fulla ansvaret och sådana aktioner används endast som en sista utväg när ingen 

annan lösning finns. Säkerhetsrådet är även det organ som nominerar 

generalsekreterare inför generalförsamlingens röstning (www.sfn.se, 2004). 

När det uppstår en kris någonstans i världen och detta blir föremål för FN och 

säkerhetsrådets uppmärksamhet, så överväger man i allvarliga fall att sända ut 

fredsbevarande styrkor. Säkerhetsrådet har då en rapport från 

generalsekreteraren som underlag för en resolution. Denna innehåller numera 

ofta en rekommendation om civilpolisiära insatser vid sidan av de militära. 

Department of Peacekeeping Operations (DPKO) är ett underorgan till 

säkerhetsrådet och tillika FN:s avdelning för fredsbevarande operationer. 

DPKO:s uppgift är att planera, förbereda, administrera och leda FN:s 

fredsbevarande missioner. Inom DPKO finns det också en särskild 

civilpolisenhet, Civilian Police Division, som särskilt bereder de civilpolisiära 

ärendena. Enheten består av en stab med polisrådgivare, handläggare och 

assistenter. Staben har mandat att planera och stödja civilpolisarbetet i 

missionsområdena och de skall även lämna råd till andra inom DPKO i 

civilpolisfrågor (www.un.org, 2004). Sverige har också en särskild 

civilpolisrådgivare vid FN-delegationen som fungerar som kontaktman mellan 

DPKO och Sverige (Hallqvist 2001). 

En annan viktig aktör inom FN är Department of Political Affairs (DPA). Deras 

uppgift är bland annat att övervaka, analysera och bedöma den politiska 

utvecklingen runt om i världen, samt att identifiera potentiella eller aktuella 

konflikter där FN kan spela en viktig roll. Vid sådana konflikter ska de göra 

rekommendationer om lämpliga åtgärder till Generalsekreteraren. 

När en kris uppstår i världen och en ny mission planläggs görs en integrerad 

planeringsprocess av DPA och DPKO, där även representanter från Civilian 

Police Division medverkar. Under denna behovsanalys utvärderas och bedöms 

konflikten, vilket utmynnar i en rekommendation om en FN-strategi som 

överlämnas till högre instans. Genom behovsanalysen görs en tvärsektoriell 
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bedömning av vilka resurser som behövs, både militärt och civilpolisiärt. Bland 

annat ser man till olika riskfaktorer, vilka har en stor betydelse (Forste 2004). 

Hänsyn tas också till vilket uppdrag missionen har, arbetsuppgifter, 

miljöförhållanden, riskområden etc. (www.un.org, 2004).  

4.2  Varför en civilpolisiär insats? 

Ett fungerande rättssystem som upprätthåller och förstärker laglydnaden och 

som anpassar sig till behovet hos medborgarna är en av hörnstenarna för civil 

lydnad, politisk stabilitet och ekonomisk utveckling. I många länder där en 

konflikt nyligen ägt rum blir rättssystemet det som skall vara grunden till att ett 

demokratiskt samhälle byggs upp. Därför är CIVPOL en komponent som ofta 

får spela en framträdande roll i övergången från konflikthärd till bestående fred, 

säkerhet och utveckling (www.un.org, 2004). 

Säkerhetsrådets bemyndiganden till CIVPOL kan variera. De kan ge i uppdrag 

att initiera utbildningsprogram för att stärka den lokala polisens service och 

göra dem mer effektiva och mer kompetenta i sitt sätt att sköta sina 

samhällsuppdrag och andra skyldigheter. Detta ger en bättre miljö för 

medborgarna att leva i med sina fri- och rättigheter. Ett annat uppdrag kan vara 

att reformera och omstrukturera lokala polisorgan och/eller stödja och övervaka 

lokala polisbefäl (www.un.org, 2004). 

I områden där hela rättssystemet har kollapsat kan säkerhetsrådet ge i uppdrag 

åt hela den fredsbevarande missionen att utgöra en övergångsadministration. I 

ett sådant uppdrag utgör CIVPOL den komponent som skall utöva exekutiv 

makt för upprätthållande av laglydnaden i hela rättssystemet. Detta fortgår fram 

till dess att det är möjligt för den lokala poliskåren att ta på sig ansvaret, vilket 

under alla omständigheter alltid är målet med uppdraget. Det bör också nämnas 

att innan CIVPOL tar sig an den exekutiva makten, så har de övervakats under 

en period av fredsbevarande militära styrkor i mission. De militära styrkorna 

kan sägas utgöra ett ramverk av säkerhet inom vilket CIVPOL kan arbeta. Vissa 

arbetsuppgifter, t.ex. eftersökande av vapen är heller inte möjligt utan hjälp och 

stöd av de militära styrkorna. Maktutövandet vid en övergång från oroshärd till 

långvarig stabilitet kan alltså ses i tre steg; från militära styrkor till civilpolisiära 

styrkor och vidare till lokala poliskårer. (www.un.org, 2004) I vissa fall arbetar 
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de civilpolisiära styrkorna också under överinseende av obeväpnade 

observatörer. Så har varit fallet i t.ex. Kambodja och på Haiti (SOU 1997:104). 

4.3  Sveriges engagemang 

Den svenska regeringen anser att de fredsbevarande operationerna är ett av 

FN:s viktigaste instrument för att upprätthålla fred och säkerhet. Det 

internationella samfundet måste emellertid bli bättre på att förebygga konflikter 

och på att stärka FN:s förmåga att ingripa i tid. Sverige bidrar aktivt till den 

pågående utvecklingen av så kallade multifunktionella fredsfrämjande insatser, 

vilket innebär att militära, politiska och humanitära åtgärder samordnas i ett 

långsiktigt, samhällsbyggande engagemang (www.regeringen.se, 2004). 

Sverige har en lång tradition av deltagande i FN:s fredsbevarande insatser och 

är ett av de västländer som bidrar med flest personer i FN:s fredsbevarande 

missioner, både vad gäller militära och civilpolisiära insatser. Svenska 

civilpoliser är värdefulla eftersom den svenska poliskårens befogenheter och 

uppgifter grundats i normer och värderingar som slagits fast under 

demokratiska former och politisk enighet (SOU 1997:104). Sverige bidrar även 

till finansiering av insatser för såväl avväpning, demobilisering och 

återanpassning av före detta stridande parter som till försoningsprocesser och 

återuppbyggnad av rättssystem (www.regeringen.se, 2004).  

I Sverige är det Utrikesdepartementet (UD) som finansierar hela den svenska 

civilpolisverksamheten. Även om UD finansierar verksamheten är det 

Justitiedepartementet som ansvarar för den polisiära delen, precis som för all 

annan svensk polisiär verksamhet (Karlsson 2004). När en förfrågan kommer 

från FN till den svenska regeringen om svenska civilpolisinsatser bereds 

ärendet inom regeringskansliet med företrädare från både Justitie- och 

Utrikesdepartementen (Hallqvist 2001). 

I dagsläget är det 85 svenska civilpoliser ute i tjänst i; Bosnien, Jordanien, 

Liberia, Sierra Leone, Makedonien, Kosovo, Afghanistan, Öst-Timor, Kongo, 

Sudan, Kroatien, Kirgizistan, Serbien och Montenegro. De senaste åren har 

omfattningen på förfrågningarna från FN minskat något, det vill säga 

missionerna har blivit färre och mindre omfattande. Sverige har dock 
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fortfarande som mål, och i dagsläget även ekonomiska resurser för, att skicka 

iväg 1% av den svenska poliskåren utomlands, vilket innebär 167 st. tjänster. 

Den totala budgeten för Polisens Utlandsstyrka är idag ca 130 miljoner SEK 

(Karlsson 2004). 

4.4  Uppdragsgivare, huvudmannaskap och arbetsgivaransvar 

De flesta missioner sker med FN som uppdragsgivare. I dagsläget har 70 % av 

de svenska civilpoliserna FN som uppdragsgivare. För resterande del står bland 

annat EU och OSSE (Karlsson 2004). 

Fram till 1 januari 2000 anställdes civilpoliserna av SWEDINT, som är svenska 

Försvarsmaktens centrum för internationell verksamhet (Karlsson 2004). 

Sverige var ett av få länder som hade civilpoliser i fredsbefrämjande tjänst 

anställda av försvarsmakten. Historien bakom detta kan bero på att den första 

civilpolisavdelningen upprättades år 1964 då vi inte hade en central 

polismyndighet av det slag som Rikspolisstyrelsen utgör i dag. Frågan om 

huruvida huvudmannaskapet för civilpoliserna skulle övergå från 

försvarsmakten till polisen aktualiserades genom att det blev en stor ökning av 

civilpolisiära insatser under åren kring 1990 och att övriga nationers civilpoliser 

inte tillhör sitt lands försvarsmakt (SOU 1997:104). 

Idag ligger arbetsgivaransvaret hos Rikskriminalpolisen (RKP). Verksamheten 

administreras av Polisens Utlandsstyrka som lyder under Ordningspolisenheten 

vid RKP (www.polisen.se, 2004). Efter att UD bestämt hur stort Sveriges 

engagemang skall vara ger de i uppdrag åt RKP att tillsätta ett visst antal 

tjänster. Om den sökande blir antagen av RKP så skickas en inkommendering 

till den ordinarie myndigheten och den enskilda polisen blir överkommenderad 

till, och tillfälligt anställd av, RKP (Karlsson 2004). När FN är uppdragsgivare 

är den normala anställningstiden 1 år, men man anställs vanligtvis för 6 

månader och med möjlighet till förlängning under ytterligare 6 månader 

(Olsson 2004). 

På plats i det aktuella landet utövas den operativa ledningen av en 

internationellt rekryterad polischef, en s.k. Police Commisioner som är 

underställd en representant eller företrädare för FN (SOU 1997:104). 
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4.5  Kravprofil 

Inför varje mission anges en kravprofil av FN. Denna grundas på den 

behovsanalys som initialt beretts inom DPKO och DPA. Olika missioner kräver 

olika profiler, t.ex. arbetsledarfunktioner eller utbildningsvana inom polisiär 

verksamhet (Karlsson 2004). De internationella missionerna har blivit alltmer 

multifunktionella (SOU 1997:104) och kraven från FN har också höjts de 

senaste åren (Forste 2004). 

För att undvika att personalen kommer ut på fältet med otillräckliga 

grundkunskaper har det utifrån erfarenheterna från tidigare missioner satts upp 

grundläggande krav från FN:s sida. Dessa generella krav är ett minimum för 

alla missioner och är omnämnda i Benchmark Selection Standards for United 

Nations Civilian Police. Kraven gäller alla poliser som skall arbeta för 

CIVPOL; 

1. Nationalitet. Polisen skall vara medborgare i det land som han/hon 

företräder. 

2. Yrkesstatus. Polisen skall vara anställd av det egna landets polisstyrka. 

3. Mental och fysisk hälsa. Polisen skall klara de av FN uppställda kraven 

som ställs i Medical Support Manual for United Nations Field 

Operations. Det görs en helhetsbedömning av den fysiska och psykiska 

hälsan. Kraven är ställda så att man skall klara av de påfrestningar som 

kan uppstå, t.ex. fotpatrullering och primitiva levnadsförhållanden. 

4. Erfarenhet. Polisen skall ha minst 5 års erfarenhet av polisarbete. Detta 

krav kan höjas för vissa missioner och för ledarskapspositioner. 

5. Språkkunskaper. Polisen måste kunna kommunicera effektivt på det 

egna landets språk och på det språk som är officiellt för missionen. Det 

är vanligtvis engelska som är missionsspråket. 

6. Körskicklighet. Polisen skall inneha ett körkort från det egna landet, 

samt kunna framföra ett fyrhjulsdrivet fordon under olika 

körförhållanden. 

7. Personlig och professionell integritet. Polisen måste ha god personlig 

och professionell integritet. 
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8. Vapenanvändning. Polisen skall ha detaljerade kunskaper om 

handhavande, vård och kontroll av handeldvapen om detta är aktuellt för 

missionen. 

9. Övriga färdigheter. Även om det inte är en absolut nödvändighet, 

rekommenderas det starkt att följande kompetenser ökar möjligheterna 

att bli uttagen; 

• Kunskap om medlemsstaternas lagar, straffsystem, konstitution och 

rättssystem. 

• Kunskap om HIV/AIDS, sexuellt överförbara sjukdomar och andra 

smittsamma sjukdomar. 

• Språkkunskaper, i synnerhet de språk som är officiella inom FN. 

• Kunskap om första hjälpen och tekniker för stresshantering. 

• Kunskap om tekniker för problemlösning. 

• Kunskap om grundläggande polisiära färdigheter, t.ex. fot- och 

fordonspatrullering, familjeingripanden, trafikkontroller, kartläsning, 

olycksplatsrapportering, avrapportering och förhörstekniker. 

• Kunskap om förhandlings- och konfliktlösningsstrategier. 

• Kunskap om handhavande, vård och kontroll av handeldvapen. 

• Kunskap om kommunikationsutrustning och radiohandhavande. 

• Kunskap om grundläggande brottsplatsundersökningar. 

• Tidigare erfarenhet av missionsuppdrag. 

(www.un.org, 2004). 

Det är även fritt för medlemsländerna att höja dessa grundläggande krav och de 

krav som fastställs inför varje mission (www.un.org, 2004). I Sverige är det 

RKP som utifrån FN:s krav bestämmer de svenska kraven. För svenska poliser 

innebär detta bland annat att den sökande ska ha 8 års aktiv nationell polistjänst. 

Den nuvarande polisutbildningen under 2 år får inte räknas till den tiden 

(Karlsson 2004). Sverige har sedan länge ett högre krav vad beträffar antalet 

tjänstgöringsår, detta eftersom det anses vara en lämplig plattform för 

utlandstjänstgöring. Det händer dock att undantag görs från regeln (Forste 

2004). 
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4.6  Ansökningsförfarande/tillsättning av tjänster 

Information om tjänster för civilpolistjänstgöring ges via interna 

personalmeddelanden på bland annat Intrapolis. Är man intresserad lämnar man 

in en ansökan till myndigheten där man är anställd, varvid myndigheten sätter 

vitsord på den sökande och ger en bedömning om lämpligheten. Myndigheten 

har möjlighet att avslå eller tillstyrka en ansökan beroende på om de anser att 

personen i fråga är lämplig (Karlsson 2004). Myndigheterna är i det här fallet 

självständiga och kan teoretiskt sett också avslå en ansökan om de anser att de 

har resursbrister. I praktiken sker detta väldigt sällan (Forste 2004). Om 

ansökan tillstyrks lämnas den därefter över till RKP som gör ett fortsatt urval 

(Karlsson 2004). 

4.7  Utbildning 

När RKP har rekryterat de som uppfyllt kravprofilen är det dags för utbildning 

av poliserna, vilket sker i tre steg. I FN:s publikation Selection Standards and 

Training Guidelines for United Nations Civilian Police finns riktlinjer om vad 

som skall ingå i utbildningen. Det enskilda landet har en viss frihet att 

komponera sina utbildningar inom de tre stegen, lägga till moment och ändra 

inlärningssekvensen. De tre stegen för svenska civilpoliser är följande; 

1. UNPOC är en tvåveckorskurs som syftar till att förbereda poliser för 

uppdrag som polisobservatörer i pågående eller framtida fredsbevarande 

missioner. Kursen genomförs vid SWEDINT i Kungsängen, Stockholm. 

Kursens upplägg varierar beroende på mission, men omfattar vanligtvis 

bland annat följande moment: 

• Orientering om tidigare/nuvarande missioner där civilpoliser ingår 

• Kunskap om samarbete mellan FN:s civila och militära m.fl., 

organisation, relationerna mellan FN:s enheter och lokala myndigheter 

• Samarbete och förhandling 

• FN-engelska och vardagsengelska 

• Sambandsutbildning 

• Säkerhet (minor, ammunition etc.) 
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2. Den missionsinriktade utbildningen är en kurs som syftar till att ge 

poliserna en genomgång av aktuell mission, det område där tjänstgöringen 

skall fullgöras samt att säkerställa att alla praktiska arrangemang inför 

utlandsvistelsen fungerar. Kursen ges nära avfärd. Om det är aktuellt med 

en rotation vid en befintlig mission ges information av de som kommit hem 

från missionen. Kursen är på 2-3 dagar och hålls vid SWEDINT. 

 

3. Utbildning vid missionen är den tredje utbildningen som kan bli aktuell. 

Denna utbildning sker i insatsområdet under ca en vecka och syftar till att 

gå igenom för missionen detaljerade bestämmelser som avser olika 

stationeringsplatser inom tjänstgöringsområdet. 

(SOU 1997:104, Olsson 2004) 

4.8  Arbetsuppgifter 

Ett av syftena med en fredsbefrämjande insats med civilpoliser är att gradvis 

förstärka möjligheterna för den nationella polisen att upprätthålla ordning och 

säkerhet. Detta skall också ske under demokratiska former och med respekt för 

de mänskliga rättigheterna. Man har insett att en långsiktig stabilitet endast kan 

skapas av nationella myndigheter som har befolkningens respekt (SOU 

1997:104). Detta föranleder att de huvudsakliga arbetsuppgifterna för en 

internationell polisstyrka under FN:s administration består i att: 

• Övervaka den lokala polisen, t.ex. genom gemensam patrullering och täta 

besök på polisstationen. Syftet är främst att se till att nationella lagar följs 

och att inga kränkningar sker mot de mänskliga rättigheterna. För att 

underlätta arbetet har FN utarbetat en sammanställning av regler som heter 

United Nations Criminal Justice Standards for Peacekeeping Police. 

• Träna och utbilda den lokala polisen. Denna verksamhet består i huvudsak 

av att grunder etableras för hur en poliskår verkar i en rättsstat och att 

kännedom ges om de mänskliga rättigheterna. 

• Stödja och lämna råd åt den lokala polisen i dess yrkesutövning. 

Som vi tidigare nämnt kan CIVPOL också ges exekutiva uppdrag och de 

huvudsakliga arbetsuppgifterna för de civilpolisiära styrkorna är då till en 
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början att upprätthålla lag och ordning, vilket sker i samarbete med 

fredsbevarande militära styrkor. Förutom samarbetet med militär kan CIVPOL 

också samarbeta med andra grupper, t.ex. vid humanitära insatser och 

upprättande av demokratiska val. 

Poliser i fredsfrämjande insatser bör också, i den mån det är möjligt, arbeta 

brottsförebyggande. Detta kan ske genom att man etablerar och upprätthåller 

goda relationer med lokalbefolkningen och lokala makthavare. Eftersom att 

civilpoliserna ofta bor i hyresrum och inte i kaserner har de lättare att få kontakt 

med värdlandets befolkning. Man har då större möjlighet att tidigt upptäcka 

lokala problem och orsakerna till dessa, och då kanske dämpa en orolig 

situation (SOU 1997:104). 

4.9 Löner 

Lönen för en svensk civilpolis består av flera delar; 

1. Samma ingångslön som man har vid sin ordinarie anställning. 

2. Ett utlandstillägg på 6150 kr/mån, oavsett mission. Ges för obekväm 

arbetstid eftersom man är anställd under veckans alla 7 dagar och 

arbetstidsregler saknas. 

3. Ett missionstillägg på 4100-10000 kr/mån, beroende på mission. Varierar 

med miljö, faror (t.ex. minor), kostnadsläget i landet m.m. 

4. Traktamente från uppdragsgivaren, beroende på mission. Ex. Liberia 

80$/dag, Öst-Timor 95$/dag och Kosovo 62 /dag. 

5. Traktamente från RKP, beroende på mission. 35-80 kr/dag. 

1, 2 och 3 är skattepliktiga, medan 4 och 5 är ej skattepliktiga (Karlsson 2004). 
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4.10 Utrustning 

RKP ansvarar för att civilpoliserna får den utrustning som behövs. Om man blir 

anställd för utlandstjänstgöring får man göra en måttbaserad 

uniformsbeställning över Internet, varvid RKP beställer ett insatsställ och en 

”best uniform” (finare uniform för middagar m.m.). RKP håller också med 

övrig skyddsutrustning, t.ex. tung skyddsväst, mask och hjälm, samt viss övrig 

polisutrustning som taktiska lampor och multiverktyg beroende på mission. All 

utrustning som är måttbeställd får behållas av den enskilda polisen när man 

kommer hem efter avslutad mission (Karlsson 2004). 

Huvudregeln är att en polisobservatör bör uppträda obeväpnad. De enda 

missioner idag som man är beväpnad på är i Kosovo och Öst-Timor. Man har 

då med sitt eget vapen från Sverige, det vill säga sin Sig/Sauer. Man har även 

med sig sin egen batong och sitt egna koppel (Karlsson 2004). 
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5  Diskussion 

Syftet med detta arbete var dels att vi ville åskådliggöra uttagningen av 

civilpoliser för FN-tjänst och dels ta reda på varför uttagningskraven för 

civilpolistjänstgöring är utformade som de är. Våran ambition har hela tiden 

varit att arbetet skall kunna tjäna som information i ämnet för våra 

studiekamrater och att de skall kunna förstå innebörden av den kravprofil som 

de som sökande ställs inför. 

För att besvara frågan om varför kravprofilen ser ut som den gör var det 

nödvändigt att se till syftet med FN:s civilpolisära insatser. Syftet med en 

mission ligger till grund för behovsanalysen, vilken i sin tur ligger till grund för 

kravprofilen, allt för att få kompetent personal som kan lösa uppgiften. Vi 

tycker det är viktigt att man som sökande förstår att det finns en tanke bakom 

kraven som ställs. Funderar man på att söka en civilpolistjänst, men tycker att 

kraven är oskäliga, så har man kanske inte insett innebörden och andan av det 

uppdrag man kommer att ställas inför. 

Eftersom det krävs 8 års aktiv nationell tjänst innan man kan söka utlandstjänst 

så har den nyutexaminerade polisen gott om tid på sig innan det är dags att 

lämna in en ansökan. Om man har för avsikt att söka så tycker vi att man ska 

förvalta den tiden väl genom att förvärva sig meriterande kunskaper som FN 

efterfrågar. 

För tillfället har antalet missioner blivit färre och mindre omfattande, men vi 

tror att det kommer att finnas arbetstillfällen för en civilpolis i utlandstjänst 

även i framtiden. Detta baserar vi på Sveriges engagemang och långa tradition 

av deltagande i FN:s fredsbevarande insatser. 

Vår ambition att senare i karriären ge oss ut på utlandsmission som civilpolis  

har inte svalnat under genomförandet av detta arbete, tvärtom så känns det nu 

än mer inspirerande. Man skall emellertid vara medveten om att arbetet innebär 

skillnader jämfört med nationell polistjänst. Vi vet att arbetsuppgifterna skiljer 

sig en del från de man har i hemlandet, men vi tror att en av de största 

skillnaderna ligger i att man utför arbetet i en främmande miljö med andra och 
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fler risker. Detta är något som vi anser att den sökande måste vara väl medveten 

om. För att ta ett konkret exempel är landminor ett vanligt inslag i 

missionländerna. Samtidigt tror vi att man har möjlighet att vidga sina vyer och 

att det är en unik möjlighet att få utvecklas, både som polis och privatperson. 

Man ställs inför en ny kultur, nya sedvanor, andra tankesätt och detta medför att 

man får lösa uppgifter på andra sätt än i Sverige. Detta tycker vi låter 

utvecklande. 

Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till våra muntliga källor, samt våra 

studiekamrater som bidragit med frågeställningar som vi härmed hoppas att vi 

har besvarat. 
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