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Sammanfattning 
 

Utlandstjänstgöring kan för många vara en spännande del i yrkeskarriären. En mission i 

utlandet innebär möten med andra kulturer, främmande språk, insikt i främmande länders 

organisationer och ger framförallt en möjlighet till personlig utveckling. Tjänstgöringen 

utomlands ger ofta mersmak, väljer man att åka iväg en första gång så följer gärna fler 

missioner. Polismannen samlar på sig, utöver den personliga utvecklingen, en stor kompetens 

genom de erfarenheter en utlandstjänstgöring ger. Med hjälp av denna rapport vill vi belysa 

problematiken kring tillvaratagandet av kompetensen efter hemkomst från myndighetens sida 

samt visa på hur den enskilda uppfattar tillvaratagandet. För att få fram resultatet har vi valt 

att genomföra ett antal intervjuer med representant från polismyndigheten samt poliser som 

har erfarenhet av utlandstjänstgöring. Efter hemkomst finns en större motivation till arbetet 

och personen vill i många fall se en möjlighet till karriärutveckling. För att karriärutveckling 

ska ske måste denne och myndigheten kunna mötas för en dialog där de tillsammans kan 

diskutera kring vilken kompetens som förvärvats och hur denna kan nyttjas av myndigheten 

på bästa sätt. Som en lösning på problemet vill vi att myndigheten ska se deras medarbetare 

som varit på utlandstjänstgöring som den resurs de faktiskt är.  
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1. Inledning 
 

Uppsatsens inledande del kommer att presentera ämnet i sig och uppsatsens frågeformulering 

samt syfte.  

 

Att söka till utlandstjänstgöring lockar många poliser i Sverige. Ett arbete fyllt med 

spännande arbetsuppgifter, många gånger helt olika de arbetsuppgifter som de har på hemma 

myndigheten. Möten med en främmande kultur och nya människor, ett främmande språk, ett 

flertal utmaningar och en möjlighet till utveckling inom polisyrket men även på ett personligt 

plan är några av anledningarna till att söka utlandstjänst. Att arbeta i ett annat land medför nya 

erfarenheter som eventuellt kan utnyttjas på ett effektivt sätt väl på hemmaplan. Poliser som 

åker iväg på uppdrag har förväntningar på missionen i sig likaväl som på hur det kommer att 

bli när de kommer hem. Hemkomsten kan se olika ut för olika individer beroende på 

hemmahörande myndighet samt organisationens erfarenhet av utlandstjänst. Uppfyller 

myndigheterna de förväntningar som den individuelle polisen har på arbetsgivaren vid 

hemkomst? Andra frågor som den hemvändande polisen kan ha, är om de kommer att ha 

samma arbetsuppgifter när de kommer hem som när de åkte och om det gynnar eller snarare 

missgynnar den framtida yrkeskarriären. 

 

För närvarande tjänstgör ett hundratal svenska poliser i polisens utlandsstyrka, dessa är 

fördelade på olika missionsområden i världen1. Sedan 1964, då den första 

civilpoliskommissionen startade har ca 3000 svenska poliser tjänstgjort i utlandet2. Det är 

utlandssektionen vid Rikskriminalpolisen (RKP), som har hand om alla ärenden gällande 

planering, rekrytering och hemkomst angående utlandsuppdraget. Utlandssektionens 

uppdragsgivare är bl. a. Förenta Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU) och 

Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE). Det är regeringen genom 

utrikesdepartementet som beslutar om de insatser som Sverige ska bidra med.3  

 

 

 

 

                                                        
1 http://ps.intrapolis.police.se/intra/nodeid=35229&pageversion=1.jsp 2007-11-06 kl.09.43 
2 http://ps.intrapolis.police.se/intra/nodeid=25520&pageversion=1.jsp 2007-11-06 kl. 09.55 
3 http://ps.intrapolis.police.se/intra/nodeid=8951556&pageversion=1.jsp 2007-11-06 kl. 09.55 
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Enligt Förordning (1999:1155) om Polisens utlandsstyrka 2 § ”skall det finnas en 

utlandsstyrka med uppgift att utföra internationell fredsfrämjande verksamhet utomlands i den 

omfattning som regeringen bestämmer”. Eftersom missionerna går till konfliktdrabbade delar 

av världen består utlandsstyrkans uppgifter i att bygga upp en demokratisk samhällsstruktur 

samt att återställa förtroende för myndigheter, lag och ordning. Målet med insatserna är att 

stödja den lokala poliskåren så att de själva kan ta på sig ansvaret för att upprätthålla 

laglydnaden i rättsystemet vilket i sin tur resulterar i att medborgarna i värdlandet kan leva 

under sina fri- och rättigheter. För att detta ska kunna uppnås är det även viktigt med goda 

relationer till lokalbefolkningen.4 Det är viktigt att man som utlandspolis uppträder korrekt 

oavsett kön, ålder, etniskt ursprung och att man tar avstånd från missförhållanden 

(maktmissbruk, korruption och mutor) så att de goda relationerna inte skadas5. 

 

RKP ansvarar, som tidigare nämnts, för det hemkomstprogram som samtliga poliser 

genomgår efter avslutad mission. I detta program ingår en utvärdering med frågor om bland 

annat vad som varit bra och vad som kan göras bättre, debriefingsamtal samt medicinsk 

undersökning. Därefter mottar de medaljen ”I fredens tjänst”.6 För den hemvändande polisen 

är utlandsmissionen inte slut här. Det är nu det finns en massa kunskap och kompetens som 

skulle kunna tas tillvara på.  

1.1 Syfte 
 

Syftet med vår studie är att skaffa oss en större förståelse och kunskap för hur individer som 

varit på utlandstjänstgöring upplever hur deras nyvunna kompetens tas tillvara på efter 

hemkomst. Vi vill även belysa vilken roll polismyndigheterna har i tillvaratagandet av denna 

kompetens. På grund utav det begränsade urvalet samt begränsad tid syftar rapporten inte till 

att ge en heltäckande bild. Vi vill istället få fram material som kan exemplifiera den 

eventuella problematiken. 

 

 

                                                        
4 http://ps.intrapolis.police.se/intra/nodeid=25520&pageversion=1.jsp 2007-11-06 kl.10.25 
5 Nätverket för Etiska regler och Uppförandekoder, 2004, Uppförandekod för Polisens utlandsstyrka i internationella uppdrag 
6 http://ps.intrapolis.police.se/intra/nodeid=35302&pageversion=1.jsp 2007-11-06 kl.10.35 
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1.2 Frågeställningar 
 

Vi har valt följande frågeställningar: 

1) Anser poliser från utlandstjänstgöring att deras kompetens tas tillvara på efter 

hemkomst?  

2) Hur tar polismyndigheten tillvara på kompetensen hos hemkomna utlandspoliser?   

1.3 Tillvägagångssätt 
 

Denna rapport bygger på en litteraturstudie samt intervjuer. I tillvägagångssättet har vi använt 

lämplig litteratur för att få en djupare förståelse för hur den personliga och individuella 

utvecklingen ser ut samt hur den organisatoriska styrningen påverkar processen. För att kunna 

få svar på våra frågeställningar har vi genomfört fyra telefonintervjuer med poliser med flera 

års erfarenhet från utlandstjänstgöring. Vi har dessutom genomfört en djupare telefonintervju 

med representant från polismyndighet. Under intervjuerna har frågorna inte ställts i en 

specifik ordning, dock har det funnits en intervjuguide utformad för att bibehålla en röd tråd 

under intervjutillfället. Respondenterna har lämnats fria att besvara frågorna hur de önskar. 

Respondenterna har blivit insatta i syftet och därefter fått berätta om sina egna upplevelser. 

Under intervjuerna har vi tagit anteckningar för senare sammanställning.  
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2. Teori 
 

I denna del kommer vi att presentera de teorier som vi anser är relevanta till ämnet. 

Teorierna ska tjänstgöra som en referensram till hur motivationen och karriären kan 

påverkas i en arbetssituation.   

2.1 Karriär och karriärutveckling 
 

Begreppet karriär har inte samma innebörd för alla individer. Vissa förknippar ordet karriär 

med befordran, avancemang inom hierarkin, ökat arbetsansvar, högre lön osv.7 Enligt svenska 

akademins ordlista innebär ordet bland annat ”successiv befordran”, ”framgång i livet”, ”stiga 

i graderna” och ”komma sig upp”.  Men att göra karriär behöver nödvändigtvis inte betyda 

endast detta utan även att individen tar ett steg åt något håll i sin karriärutveckling – dvs. 

individen kan förflytta sig dels vertikalt eller horisontalt. En karriärutveckling innebär inte att 

alla blir chefer.  Den kompetens man har förvärvat kan ingen ta ifrån en, men situationen där 

individen använder sin kompetens kan förändras. Det som innefattas i karriärutvecklingen kan 

till exempel vara ett nytt ansvarsområde, en ny funktion/position, befordran eller en annan 

inriktning i arbetet.8  

 

Beroende på yrken kan fyra karriärinriktningar tydas. Dessa är: 

• Fast yrkesval – görs tidigt, förblir konstant, förändring icke önskvärd. 

• Växlande karriärval – aldrig stabilt, det viktigaste är att alltid gå vidare till något nytt. 

• Spiralutveckling – val sker med intervaller om ca 5-7 år. Behov och tonvikt på kreativ 

förändring. 

• Linjär utveckling – val görs tidigt med inriktning på uppåtgående utveckling.9 

                                                        
7 Mangell, Lena, En introduktion i karriärplanering för organisationer och företag, PA forum ,1995   
8 Ibid 
9 http://kwb.ki.se/org_analys_loum_3_t1_v50_hemsida.pdf?node=60219, 2007-11-07, kl 10.50 
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2.1.1 Spiralutveckling 

 

Denna teori har fem stycken nyckelfaktorer. 

1) Den mänskliga naturen är föränderlig och människan förändras med den. 

2)  Vid en ny nivå i spiralen anpassar individen sig till den nya situationen. 

3) Det finns en mängd potentiella och öppna sätt för en människa att leva på och ingen av 

dessa är en slutgiltig form som individen måste prövas mot. 

4) En människa eller organisation kan endast reagera positivt på de arbetsförhållanden, 

motivationsfaktorer som är tillämpliga för den aktuella nivån på spiralen. 

5) Spiralen visar på bäst utveckling om varje nytt varv får påbyggas med en utvecklad 

version av tidigare varv. Nästa nivå ska innefatta en ökad komplexitet. Spiralen är en 

produkt av den mänskliga naturens villkor och medvetande.     

       

2.2 Motivation i arbetslivet  

 

När man talar om varför människors beteende uppstår, upprätthålls och avslutas kan detta 

förklaras med hjälp av begreppet motivation. Det finns flera teorier angående motivation som 

klargör varför och vilket beteende som uppkommer.  Motivation är inte ett personlighetsdrag 

utan alla individer kan känna motivation eller bli motiverade men motivationsnivån kan 

variera från person till person. Motivationen uppkommer som en interaktion mellan individen 

och situationen.10 

2.2.1 Herzbergs tvåstegsmodell 
 

En amerikansk forskare vid namn Fredrick Herzberg kom under slutet av 1950-talet fram till 

en modell som enligt honom förklarar vad orsaken till tillfredsställelse samt missnöje inom 

arbetslivet kan bero på. Modellen går ut på att det finns två olika orsaksfaktorer, motivations- 

och missnöjesfaktorer, som påverkar ens arbetssituation.11 

 

                                                        
10 Abrahamsson, Andersen, Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Liber, 2005 
11 Granberg, Otto, Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och kultur, 2003 
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Motivationsfaktorer: 

• Prestation (t.ex. tillfredsställelse i att genomföra arbete, lösa problem, se resultat av 

arbete). 

• Erkännande (t.ex. att få beröm för väl utfört arbete). 

• Arbetsuppgift (t.ex. intressant, varierat). 

• Ansvar (t.ex. kontroll över arbetssituation, åta sig ansvar för hur andra sköter sitt 

arbete). 

• Utvecklingsmöjligheter (t.ex. möjligheter att bli befordrad). 

När någon av dessa faktorer ovan tillfredställts leder det, enligt Herzberg, till ett naturligt och 

omedelbart behov av mer av samma sak. Har man till exempel presterat något särskilt får man 

snart behov av att prestera mera.12 

 

Missnöjesfaktorer / hygienfaktorer : 

Dessa faktorer har ingen motiverande effekt i arbetslivet utan bidrar endast till att vantrivsel 

undviks på arbetsplatsen. Faktorerna i sig leder inte till någon tillfredsställelse.  

 

• Personalpolitik (t.ex. förhållande mellan över- och underordnad). 

• Arbetsledningens/chefers skicklighet (t.ex. ledningens kompetens och skicklighet att 

delegera). 

• Arbetsförhållanden (t.ex. fysiska arbetsförhållanden som ljus, värme, drag, buller, 

arbetsplatsens utformning och arbetsbelastningen). 

• Lön och säkerhet (t.ex. ekonomiska ersättningar). 

 

Herzberg menar att trivselbegreppet är tvådimensionerat (därav namnet tvåfaktorteorin). Om 

de så kallade hygienfaktorerna är uppfyllda genom till exempel bra lön och goda fysiska 

arbetsförhållanden så kan detta bidra till en icke-vantrivsel. Detta tillstånd skapar i sin tur 

ingen motivation (tillfredsställelse) utan hindrar bara en känsla av vantrivsel hos personalen. 

Om ett företag ger sin personal ett utmanande, ansvarsfullt, intressant och varierat arbete så 

har företaget skapat motivation hos sina medarbetare och även då ökat trivseln.13 Det är inte 

gratis kaffe på jobbet, fylld fruktskål, en välbetald lön och bra arbetskamrater som påverkar 

ens arbetstillfredsställelse. För att nå optimal tillfredsställelse på jobbet krävs även att det  

                                                        
12Abrahamsson, Andersen, Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Liber, 2005 
13 Ibid 
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läggs fokus på arbetsuppgifter, ansvar, utvecklingsmöjligheter, erkännande och prestationer14.   

Brister inom motivationsfaktorerna leder inte till vantrivsel, men till ett tillstånd av icke-

trivsel. Motivationsfaktorerna leder till trivsel när de finns, men inte till vantrivsel när de 

saknas.  Hygienfaktorerna kan skapa vantrivsel i de fall de saknas, men kan inte skapa 

trivsel.15 

 

 Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

Finns Trivsel Icke-vantrivsel 

Finns ej Icke-trivsel Vantrivsel 

 

Effekterna av existensen av motivations- och hygienfaktorer16 

 

2.2.2 Maslows behovsteori 
 

Maslow delade in våra behov i fem olika trappsteg- de grundläggande behoven, behov av 

trygghet, behov av samhörighet, behov av jagkänsla samt behov av självförverkligande. 

Teorin är ofta uppbyggd som en trappa där människan alltid strävar efter nästa steg. Det 

föregående steget är oftast uppfyllt, vilket är den naturliga processen, men det kan även 

förekomma att behoven kommer i omvänd ordning.17  

 

Maslows behovstrappa kan ses i en arbetssituation där de grundläggande behoven är lön, 

arbetstider och goda fysiska arbetsförhållanden. Vid steg nummer två kommer behovet av 

trygghet, till exempel arbetsskydd, pension och skydd mot uppsägning. Vidare i tredje steget, 

behovet av samhörighet, innefattas grupptillhörighet, samvaro utanför arbetet och ett gott 

förhållande till överordnad. Det sista två stegen är de så kallade ”växtbehoven” där individen 

får plats att växa för att nå ett självförverkligande inom arbetslivet. I det näst sista trappsteget 

krävs bland annat ett offentligt erkännande, avancemang och speciella förmåner. För att känna 

självförverkligande, som är det sista trappsteget, behövs möjlighet att växa och utvecklas, 

självkänsla, frihet att misslyckas och kreativitet.   Se bilaga 1.  
                                                        
14 Granberg, Otto, Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och kultur, 2003 
15 Abrahamsson, Andersen, Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Liber, 2005 
16 Ibid 
17 Ibid 
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3. Empiri 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet av intervjuerna med våra respondenter. 

Denna del ökar förståelsen hos läsare om vilken syn respondenterna har på hur kompetensen 

tas tillvara på efter utlandstjänstgöring.  

 

Vi har valt att intervjua ett antal poliser med erfarenhet från utlandstjänst samt en representant 

från en större myndighet. Anledningen till att vi valde en stor myndighet är att de har flest 

poliser i utlandstjänst och störst erfarenhet från detta. Vi har valt att samtliga respondenter ska 

förbli anonyma. 

3.1 Intervju per telefon med representant för myndighet 2007-11-16 
 

Utifrån myndighetens perspektiv går det oftast inte att jämställa det polisiära praktiska arbetet 

i utlandet med det svenska. Men det är inte här den nyförvärvade kompetensen finns. 

Kompetensen finns framförallt i kunskap som rör ledarskap, organisationer och dess struktur. 

En annan positiv erfarenhet av utlandstjänstgöring, som också leder till kompetensutveckling, 

är den process inom individen som stärker denne psykiskt. 

  

Enligt respondenten finns det olika grunder till varför man väljer att åka på 

utlandstjänstgöring. Dessa kan variera från att förbättra sin ekonomiska situation hemma i 

Sverige eller för att utvecklas personligt och kunskapsmässigt. Respondenten menar att 

beroende på vilken anledning man väljer att åka påverkar hur karriären senare kommer att 

utvecklas. Det ligger mycket på det personliga engagemanget att informera myndigheten om 

vilken kompetens man tillämpat under sin utlandstjänstgöring. Har individen ingen vilja eller 

engagemang att lyfta sin karriär och använda sin utlandstjänstgöring som 

kompetensutvecklande så är det svårt för polismyndigheten att tillvarata detta. Myndigheten 

har ingen skyldighet och efterforskar inte själva vad individen har förvärvat för kunskap eller 

vilka erfarenheter som tillkommit. Det är ingen ”gräddfil” som kommer per automatik när en 

polis har kommit hem från sin tjänst i utlandet.  Normalt återgår polisen till sin tidigare tjänst 

inom myndigheten. 
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Vår respondent berättar att det inte finns någon central funktion som tar hand om 

kompetensutveckling efter utlandstjänst. Det här ansvarsområdet ligger idag på de olika 

polismästardistrikten och det är upp till individens närmaste chef att föra utvecklingssamtal 

och på så vis ta del av den anställdes nyvunna kompetens. På frågan om det finns ett behov av 

en central organisation som på ett strukturerat sätt tar hand om de hemkomnas kunskap svarar 

respondenten att de enskilda polismästardistrikten kan använda de verktyg som redan finns på 

ett bättre och effektivare sätt. Exempel här kan vara att använda sig av utvecklingssamtalen i 

samband med hemkomst och arbetsrotation. Arbetsrotation finns redan på myndigheterna och 

innebär att individen har möjlighet att pröva på olika tjänster i vardera tre månader. 

Rotationen kan vara ett bra sätt för den anställde att se om dess kunskap bättre kan tas tillvara 

på i en annan tjänst. Respondenten anser inte att det är nödvändigt med en enskild central 

organisation för detta. 

 

Respondenten anser att det finns en motsägelse i att det är meriterande för verksamheten i och 

med att det kommer in erfarenheter och kunskap från individer som tjänstgjort utomlands. Det 

är svårt för myndigheten att skapa ett nytt behov eller ny funktion för den individuelle men 

det kan däremot vara meriterande i den enskildes Curriculum Vitae (CV) vid eventuella 

ansökningar.  Verksamheten gynnas i och med att kunskapen kommer in till myndigheten 

men det är svårt att hitta det rätta forumet för detta. Till skillnad från utlandsuppdrag där 

myndigheten på eget initiativ och bekostnad skickar iväg anställda, finns det inget krav på 

verksamhetsberättelse. Respondenten menar att ett exempel på tillvaratagande av kompetens 

är att ha krav på att skriva verksamhetsberättelser även för dem som har varit på 

utlandsmission. Detta kan sedan sparas i en kunskapsbank.  

 

Problemet med tillvaratagande av kompetensen kan även variera från myndighet till 

myndighet beroende på storlek. En större myndighet har andra möjligheter med ett större 

antal tjänster som kan passa för den hemkomna och en bredare erfarenhet av 

utlandstjänstgöring.  
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3.2 Intervju per telefon med poliser som gjort utlandstjänst 2007-11-16 

 

Alla av våra respondenter har varit på utlandstjänst ett flertal gånger, bland annat i Östtimor, 

Angola, Liberia, Gaza och Balkan. Tidsperioden för uppdragen har varierat mellan 6-15 

månader. Alla respondenter har återgått till sina dåvarande tjänster efter hemkomst till Sverige 

och samtliga anser att utlandstjänstgöringen inte har varit ett lyft för karriären.  

 

Vad gäller frågan om polismyndigheten tar tillvara på den nyvunna kompetensen svarar 

respondenterna sammanfattande att det definitivt inte görs. Här finns det vissa skillnader 

beroende på vad respondenterna har haft för förväntningar efter hemkomst. En av de 

tillfrågade förklarade att han varit nöjd att återgå till sin ursprungliga tjänst. Hans syfte med 

utlandstjänstgöringen var att utvecklas som person och att få spännande möten med andra 

kulturer tillsammans med de ekonomiska fördelar som missionen ger. ”Jag är ingen 

karriärmänniska”.  De övriga menar att myndigheten går miste om deras kompetens genom att 

inte hjälpa till att fånga upp den och de känner inget positivt medhåll från ledningen. På 

frågan om hur myndigheten borde ha tagit tillvara på kunskapen de förvärvat svarade 

respondenterna att de gärna hade sett att ledningsgruppen hade följt upp deras utveckling 

under missionen genom kontakt med närmaste chef på hemmaplan. De vill att ledningen ska 

se till vad de har utfört under sina missioner, till exempel varit chef för ett större antal 

personer eller haft andra ansvarsfulla uppgifter. Ett annat förslag är att den hemkomna får 

berätta om sina erfarenheter i en intervju/utvecklingssamtal med överordnad. Önskvärt hade 

också kunnat vara att få kontinuerlig uppdatering om vad som sker på hemmamyndigheten. 

 

På frågan om vilken kompetens som förvärvats svarar de att de har växt som människor, fått 

goda ledaregenskaper, lärt sig samspelet mellan människor och olika kulturer, fått goda 

språkkunskaper samt inblick i andra länders lagstiftningar. De har fått vidgade vyer, insett att 

Sverige ger en snäv bild av hur världen fungerar då det endast några timmars flygresa bort 

finns en helt annan verklighet. Detta ger en distans till de brott som de möter i den polisiära 

svenska vardagen.  

 

Uppfattningen av samtliga tillfrågade är att myndigheten och kollegor likställer deras 

utlandstjänstgöring med en lång semester där den vanligaste frågan är inte vad de har lärt sig  
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eller hur de har haft det, utan hur mycket de har tjänat och när de ska åka igen. I regel är det 

de bästa poliserna som åker ut på missioner och i utlandet är svensk polis högt ansedda. Den 

svenska polisen anses vara bra utbildade, strukturerade och med bra organisation som kan 

tillsättas på i stort sett vilken tjänst som helst. Den här uppfattningen kring svensk polis i 

utlandet har myndigheten inte hemma, anser respondenterna. Motivation till att arbeta är hög 

hos den hemvändande polisen och de är inspirerande av sin resa när de kommer hem.  

 

Vid nyrekrytering av tjänster anses inte utlandstjänstgöring vara meriterande för tjänster på 

hemmaplan. Ingen av respondenterna tycker att deras utlandstjänstgöring överhuvudtaget har 

gynnat deras karriär. Som en av respondenterna uttryckte sig, ”det är inget plus i vågskålen 

när man söker tjänster”. Däremot anser flera att deras befattningar i utlandet har förändrats på 

grund av tidigare erfarenheter från deras missioner. ”Jag har haft en karriärutveckling 

utomlands men inte i Sverige.” Att ge sig iväg på flera missioner ses inte med blida ögon, och 

respondenterna tror sig vara mer av ett besvär för myndigheten. ”De finns vissa som anser att 

man är en svikare, men samtidigt så slipper myndigheten en årslön som kan användas till 

roligare saker. Typ fler trafikkontroller.”  
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4. Analys/diskussion 

 

I denna del kommer vi att presentera analysen varvad med diskussion. Analysen och 

diskussionen grundas på empirin som vi kommer att koppla till teorierna.  

4.1 Karriär och karriärutveckling 
 

Inom polisyrket finns det en mängd olika möjligheter för en individ att göra karriär. Karriären 

behöver inte alltid betyda en strävan efter en chefsposition eller befordran, eftersom 

polismyndigheten i sig rymmer många spännande tjänster under samma tak. Det kan vara allt 

från ordningspolis, hundförare, utredare, kriminaltekniker, spanare med mera. Dessa poliser 

ges en öppen möjlighet att söka sig till utlandstjänstgöring, vilket en del också gör. Att 

utlandstjänstgöring automatiskt ska leda till karriärmöjligheter på hemmaplan har, enligt oss, 

visat sig näst intill omöjligt. Ingen av de intervjuade anser att deras karriär har påverkats i 

positiv bemärkelse efter hemkomst, snarare tvärtom. Trots att svenska poliser tjänstgjort 

flertalet gånger utomlands är det endast karriären utanför Sveriges gränser som har påverkats 

– inte den på hemmamyndigheten. Som i andra yrken krävs det att individen själv är drivande 

om denne önskar ett karriärslyft. Vi uppfattar det som om den enskilde inte känner något stöd 

eller intresse från ledningen gällande upplevelsen som han/hon gått igenom. Vad vi förstått 

ligger mycket av ansvaret på de olika polismästardistrikten och den närmaste chefen eftersom 

det inte finns någon central organisation som fångar upp och vidarebefordrar vad den 

hemkomne har varit med om och deras kompetens. Vi anser att det inte behövs en central del 

inom polismyndigheten som gör detta men vi tycker att närmsta chefen borde visa ett större 

engagemang och intresse. Vidare anser vi att det självklart är upp till den enskilde själv att 

påverkar i vilken riktning dennes karriär ska gå, men det skulle underlätta med exempelvis ett 

utvecklingssamtal med närmsta chef.  

 

Under våra intervjuer hade samtliga respondenter svårt att ge konkreta exempel på hur 

myndigheten ska ta kunna ta tillvara på deras kompetens. Detta kan, enligt oss, bero på att den 

största kompetensen de förvärvat handlar om personlig utveckling och social kompetens. 

Inom dessa områden kan det vara svårt för myndigheten att hitta en ny funktion eller skapa ett 

nytt behov, då detta är egenskaper du som polis använder dagligen. Egenskaperna i sig ger 

inte individen karriärlyftet men ska självfallet vara meriterande oavsett position.  
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Polisyrket kan innehålla olika karriärinriktningar. Vi anser att poliskarriären kan styras 

antingen av ett fast yrkesval eller också av en spiralutveckling beroende på individens syfte 

med sin yrkeskarriär. De flesta polisers karriärer sker, enligt oss, via en spiralutveckling. Som 

vi beskrev ovan finns det många valmöjligheter som polis. Många polisers yrkesbana är 

växlande och under en yrkeskarriär förändras den både horisontellt och vertikalt likt en spiral. 

En utlandstjänstgöring blir ett avbrott i denna spiralutveckling på grund av att spiralen visar 

på bäst utveckling om nästa nivå innefattar en större komplexitet. Spiralutvecklingen bygger 

på att individen ges större utmaningar i form av till exempel ett nytt eller större 

ansvarsområde. Efter en mission i utlandet har det visat sig att man kommer tillbaka till sin 

dåvarande befattning, om inte ett steg tillbaka. Detta gör att spiralutvecklingen stannar av. Vi 

hade snarare sett att en utlandstjänstgöring spinner vidare på spiralutvecklingen, vilket hade 

varit den bästa utvecklingen för individen och även myndigheten. För att underlätta detta 

skulle exempelvis en kontakt med hemmamyndigheten under utlandsmissionen ske 

kontinuerligt där individen och myndigheten har ett utbyte av information. 

Hemmamyndigheten uppdaterar vad som sker inom organisationen, bland annat vilka nya 

tjänster som utlyses. Individen i sin tur ges tillfälle att berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser med syfte att hålla myndigheten ajour om kompetensutveckling.   

4.2 Motivation i arbetslivet  
 

Personer som åker iväg på missioner kommer tillbaka med en stor motivation till att arbeta. 

Detta kan bero på att de under utlandsvistelse har fått ett erkännande som duktiga och 

kompetenta i och med att svensk polis är högt värdesatt utomlands och av andra nationaliteter. 

Det här leder till att individerna åläggs ett större ansvar med utmanande arbetsuppgifter och 

ges stora utvecklingsmöjligheter, vilket bidrar till att motivationen hos arbetstagaren höjs. 

Efter hemkomst rider poliserna på motivationsvågen och det gäller både för individen och för 

ledningen att ta tillvara på den. Som det nu ser ut när en polis kommer hem, går denne tillbaka 

till sin dåvarande befattning. Detta tillfredsställer ofta ingen av motivationsfaktorerna men 

likväl kan hygienfaktorerna, så som lön, god fysisk miljö samt bra arbetskamrater, vara 

uppfyllda. Som tidigare nämnts i teorikapitlet inger hygienfaktorerna endast en känsla av 

icke-vantrivsel, men för att individen skall känna trivsel krävs motivationsfaktorerna. Alla av 

våra respondenter har varit på mer än en utlandsmission. Vi anser att det kan hänga samman 

med deras motivationsfaktorer och viljan till åka iväg igen efter ett visst antal månader/år är  
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att motivationsfaktorerna för deras del endast tillgodoses genom utlandsmissioner. Här bortser 

vi från eventuella ekonomiska fördelar som kan finnas. Vi har sett genom rapporten att det 

självfallet kan skilja sig åt från fall till fall men att det kan vara en del av bakgrunden till att 

många får ”blodad tand” efter sin första mission.  

  

Kopplingen till Maslows behovstrappa i en arbetssituation kan ses tydligt. Människan vill av 

naturliga skäl och för ett självförverkligande klättra högre i behovstrappan. Detta gäller även 

polisyrket och de poliser som varit på utlandstjänstgöring. De två sista stegen i trappan är det 

som gör att en person tillåts växa och till sist nå det ultimata självförverkligandet. Detta kan 

uppnås genom att det finns möjligheter inom arbetslivet som tillåter individen att utvecklas åt 

alla håll.  Flera poliser har under sin mission närmat sig slutet av trappan och vi upplever det 

som om de efter hemkomst får ta ett eller flera trappsteg tillbaka. Vi anser att för de poliser 

som har ett syfte att använda sin utlandstjänstgöring som en drivande faktor och som en 

möjlighet att klättra i trappan kan det kännas frustrerande att kliva bakåt. Deras tid på 

missionen har gett dem ett offentligt erkännande, ett avancemang med speciella förmåner. De 

har gått från att vara någon, till att ingen uppmärksammar det arbete eller den kunskap de 

förvärvat.  

 

Vi har sett att det finns vissa skillnader mellan i hur polismyndighet och enskilda poliser 

uppfattar hur kompetensen ska tas tillvara på efter hemkomst. Som vi har nämnt ovan krävs 

det ett sampel mellan myndigheten och polisen som kommit hem. Vissa av de hemkomna 

poliserna vill att myndigheten hemma även ska ge dem samma möjligheter som 

utlandsmissionen har gett dem att växa och utvecklas. Vi har sett att de flesta hemkomna 

lägger ansvaret på myndigheten medan myndigheten både ser att ansvaret ligger hos de olika 

polismästardistrikten/närmsta chef samt hos den hemkomne. Vi tycker att myndigheten borde 

uppmärksamma de kunskaper som förvärvats på ett bättre sätt men ser också att de beror på 

hur den enskilde agerar i frågan. För att bibehålla motivationen hos den enskilde efter 

hemkomst anser vi att det krävs en individuell drivkraft likväl som stöttning från ledning. 

Ledningen måste bli bättre på att se de hemkomna som en resurs, vad de eventuellt kan och 

har lust att bidra med.  Individen måste själv synliggöra sin kompetens och motivation för att 

det ens ska finnas en chans till att kompetensen tas tillvara.  
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4.3 Sammanfattande eventuella lösningar 
 

Som en lösning på problemen att tillvarata kompetensen anser vi att individen och 

polismyndigheten måste mötas. Som det ser ut nu är det en brist på kommunikation mellan 

parterna. En dialog mellan polismyndigheten och den hemkomne anser vi vara väsentligt för 

att medvetandegöra problemet från bådas sida istället för att vänta ut varandra. Myndigheten 

måste delges om vilken kompetens den hemkomne besitter samt lära sig att utnyttja sina 

medarbetare på bästa sätt. Medarbetarna ska ses som en resurs med all den kunskap, 

kompetens och erfarenhet som de eventuellt har tillägnat sig under sin utlandsmission. Det här 

anser vi skulle kunna ske bäst genom att myndigheten använder sig av utvecklingssamtal. Vi 

ser utvecklingssamtalen som en självklar åtgärd efter hemkomst. Har en medarbetare varit 

borta från sin ordinarie tjänst på hemmamyndigheten så faller det sig naturligt att 

arbetsgivaren möter sin medarbetare i utvecklande samtal. Dels för att få kännedom om vad 

medarbetare har varit med om samt vilken kunskap som har förvärvats och dels för att se hur 

detta på bästa sätt kan användas eller nyttjas i organisationen. Utvecklingssamtal existerar 

redan på myndigheten och det här anser vi kan vara ett utmärkt tillfälle att använda de verktyg 

som redan finns i den bemärkelse som vi beskriver ovan. Även om kompetensen inte kan 

användas eller tas tillvara på vid den aktuella tidpunkten så bedömer vi att kompetensen är 

relevant att dokumentera och spara i en kunskapsbank för senare behov. På det här sättet ges 

den bästa möjligheten för myndigheten, oberoende skifte av ledning, att behålla information 

och kunskap om vilka resurser som finns tillgängliga inom organisationen.  

 

Det åligger inte bara myndigheten att tillgodose den hemkomnes intressen. Den hemkomne 

individen måste själv ta sitt ansvar för att delge myndigheten om sina erfarenheter från sin 

utlandstjänstgöring. Vi har förstått att bara för att man varit iväg på utlandstjänst så är man 

inte per automatik ansedd som extra kompetent eller kunnig. Myndigheten särbehandlar inte 

någon som inte visar vad de går för och det menar inte vi heller att de ska göra. Men genom 

att myndigheten/ närmaste chef håller ett utvecklingssamtal med den hemkomne ges det 

tillfälle för individen att lyfta sina idéer om utvecklingsmöjligheter. Vi har sett att våra 

respondenter har haft svårt att ge konkreta exempel på vad som kan tas tillvara av den 

kunskap som de har förvärvat. De hemkomna måste själva visa sitt intresse för att utvecklas 

och ge förslag på de resurser som de besitter som myndigheten kan använda sig av. Dessutom 

anser vi att individen ska kunna ges en möjlighet till arbetsrotation om denne är osäker på var  
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eller hur kompetensen ska användas. Genom att ges möjlighet att pröva på olika tjänster får 

individen tillsammans med ledningen känna var kompetensen passar och nyttjas bäst. Som 

våra respondenter har sagt så kommer de hem efter en utlandstjänstgöring med en större 

motivation till sitt arbete. Vi menar att den här motivationen även visar sig i samtalen vilket 

förhoppningsvis leder till en positiv utveckling för båda parter. 

 

Vi bedömer att det kan vara riskfyllt för myndigheten att inte ta hänsyn till den hemkomna 

individen och dess kompetens. Till det yttersta kan det leda till att myndigheten riskerar att 

förlora sin kompetenta medarbetare till andra företag och organisationer. Det finns flera yttre 

aktörer som ser utlandstjänstgöring som en god merit. Individerna kan välja att lämna 

polismyndigheten där de hindrats att utvecklas för att ta klivet till en annan tjänst inom en 

organisation/ företag där förhållandena är de motsatta. För att lyfta polisorganisationen i den 

här frågan krävs en insats från båda sidor där det kan föras en god dialog innan, under och 

efter utlandsvistelse. Först då ser vi en lösning på problemet. 



Rapport nr 448  2007-12-03 

  

Referensförteckning 
 
Abrahamsson, Andersen, (2005), Organisation- att beskriva och förstå organisationer, Liber, 
Malmö 
 
Granberg O, (2003), Personaladministration och organisationsutveckling, Natur och kultur, 
Stockholm 
 
Mangell L, (1995), En introduktion i karriärplanering för organisationer och företag, Svenskt 
PA forum, Stockholm 
 
Övriga dokument 
 
Nätverket för Etiska regler och Uppförandekoder, (2004), Uppförandekod för Polisens 
utlandsstyrka i internationella uppdrag 
 
 
Internet 
 
www.intrapolis.se (2007-11-06) 
 
www.kwb.ki.se (2007-11-07) 
 
 



Rapport nr 448  2007-12-03 

  

Bilaga 1. 
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Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor  
 
Man           Kvinna                     Ålder: 
 
Om du har varit på fler än en utlandstjänstgöring, besvara frågorna utifrån varje 
tjänstgöringstillfälle. 
 

1. Vart har Du tillbringat Din polisiära utlandstjänst?  
 

2. Hur lång var Din utlandstjänstgöring? 
 

3. Hur många år hade Du tjänstgjort innan Du sökte utlandstjänstgöring? 
 

4. Vad hade Du för befattning inom polisen innan Du tjänstgjorde utomlands? 
 

5. Vilken befattning fick Du efter din utlandstjänstgöring? 
 

6. Vad är Din nuvarande befattning inom polisen? 
 

7. Hur anser Du att arbetsplatsen och polismyndigheten tog tillvara Din nyvunna 
kompetens efter hemkomst? Utveckla gärna svaret. 

 
8. Anser Du att det finns en möjlighet på Din arbetsplats att utnyttja den kompetens Du 

förvärvat från utlandstjänstgöringen? Om ja- på vilket sätt och görs detta?  
 

9. Anser Du att Din utlandstjänst har gett dig ett lyft i karriären? Om ja, varför?  
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Bilaga 3. 
 
Stödmall för telefonintervju till polismyndighet 
 

1. Hur många poliser inom er myndighet är på utlandstjänstgöring för tillfället? 
 

2. Återgår polisen efter utlandstjänstgöring per automatik till sin tidigare tjänst? 
 

3. Vilken kompetens anser ni förvärvats under en utlandstjänstgöring? 
 

4. Anser ni att utlandstjänstgöring ger kompetens som är värd att ta tillvara på hos 
hemmamyndigheten? 

 
5. Hur tar ni som myndighet tillvara på den nyvunna kompetensen hos poliser som 

kommit hem från utlandstjänstgöring? 
 

6. Anser ni som myndighet att utlandstjänstgöring är ett lyft för den enskildes karriär? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


