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Syftet med detta PM är att undersöka reliabiliteten i en arbetsanalysför
blivande poliser avseende personlighet, samt att begreppsvalidera
denna profil mot diagnostiska kriterier som används inom psykiatrin och
forskning om arbetsprestation. För detta ändamål kommer vi genomföra
en arbetsanalys baserat på Fem Faktor Modellen (FFM) (Digman, 1 990;
Goldberg, 1993; John, 1 990). Sammanlagt 571 personer inom Polisen
har deltagit i denna undersökning. Begreppsvalideringen genomförs
genom att resultatet (medelvärdes-profilen) korreleras med empiriska
DSM-5:s personlighetssyndrom (American Psychiatric Association,
2013), och god arbetsprestation (Judge, et al., 2013).

Personbedömningar och personlighet

Målet med personbedömningar i urvalssammanhang är att förutsäga
(predicera) framtida beteenden på arbetsplatsen. För att predicera
arbetsprestation i samband med urval till Polisutbildningen används
bland annat personlighet (Goldberg, 1 993) och kognitiv förmåga
(Spearman, 1904). l detta PM är fokus på personlighet. Personlighet
definieras som stabila mönster i att tänka, känna och handla på ett
konsekvent och karaktäristiskt sätt i olika situationer och övertid.

Arbetsanalys

Arbetsanalysen är ett mångfacetterat hjälpmedel inom
arbetspsykologin. Egentligen är arbetsanalysen grunden för att förstå
hur ett arbete ska utföras och vilka egenskaper som krävs för att en
person ska lyckas i det aktuella arbetet (Pearlman & Sanchez, 2010).
Arbetsanalysen kan bland annat användas som ett verktyg i
urvalsprocessen för att identifiera relevanta prediktorer, dvs vilka

' Detta PM ska ses som ett diskussionsunderlag för vidare utveckling av urvalsprocessen till
Polisutbildningen
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egenskaper som är relevanta att bedöma samt vilka verktyg som är
lämpliga att använda för att mäta de aktuella egenskaperna (såsom t ex
psykologiska test eller intervjuer).

Det initiala steget i enarbetsanalys i urvalssammanhang är att kartlägga
de faktiska arbetsuppgifterna, l nästa steg utförs en personspecifikation
där de egenskaper som behövs för att en individ ska lyckas i arbetet
identifieras. Det tredje steget är att operationalisera prediktorerna, dvs
tydligt ange hur respektive egenskap ska bedömas och poängsättas för
att sedan vägas in i urvalsbeslutet (Freyd, 1 926). Fokus i detta PM är på
de två första stegen, dvs kartläggningen av arbetsuppgifterna och
personspecifikationen. Kartläggningen av arbetsuppgifterna sker
genom att det är en bred representation poliser som genomför själva
personspecifikationen. Antagandet är att denna breda representation av
poliser (inspektörer, assistenter, utredare, polismästare och lärare) ger
en mer komplett och rättvis bild av hur personspecifikationen
(personlighet) är kopplat till de övergripande arbetsuppgifterna för en
polis.

Syftet med studien

Syftet med denna studie är att undersöka reliabiliteten i en arbetsanalys
för blivande poliser avseende personlighet, samt att begreppsvalidera
denna profil mot diagnostiska kriterier som används inom psykiatrin och
forskning om arbetsprestation. På detta sätt undersöker studien om
experterna är överens om vilka personliga egenskaper som behövs för
att klara den krävande utbildningen för att sedan lyckas i sin
arbetsuppgift som Polis. Studien har två frågeställningar.

Hur reliabel är den personlighetsprofil som experter avser utgöra
avgörande personlighetsmönster för att antas till Polisutbildningen?

Hur kan personlighetsprofilen tolkas i ljuset av diagnostiska kriterier av
personlighetssyndrom och god arbetsprestation?
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Personlighetens fem breda faktorer. Big Five och dess 30 facetter

På 1980-talet började en bild av personlighetens fem breda
dimensioner att få stöd i den empiriska forskningen. FFM är idag den
dominerande ansatsen vad gäller personlighetsmätning i
arbetspsykologiska sammanhang. Idag finns ett övertygande stöd i
forskningen för att dessa faktorer- i olika grad - bidrar till att förutsäga
arbetsprestation (Barrick, Mount, 1991; Barrick, Mount, & Judge,2001;
Barrick,& Mount, 2005).

Olika bedömningsmetoder använder sig av olika, alternativa
benämningar på personlighetsfaktorerna i FFM. l detta PM används
följande begrepp och definitioner av de fem breda faktorerna (Costa., &
MCrae,2014).

Känslomässig Instabilitet (N)

Denna personlighetsfaktor rör generellt hur känslomässigt stabil och
välanpassad en person är. Faktorn säger något om hur säker eller osäker
en person är på sig själv, hur väl man kan motstå impulser, på vilket sätt
man hanterar stress och vilken sinnesstämning man i allmänhet har. En
del personer blir lättare irriterade och frustrerade och är mer benägna
till depressivitet, svartsyn och nedslagenhet. Andra har ett lugnt och
jämnt humör, en positiv syn på framtiden och är stabila även under
besvärliga förhållanden.

Extraversion (E)

Personlighetsfaktorn Extraversion säger något om hur social och
sällskaplig en person är, i motsats till att vara mer reserverad och kanske
blyg. Vissa personer gillar att träffa nya människor, de stimuleras av nya
omgivningar, är pratsamma och ofta underhållande. Andra håller en
lägre profil, är inte lika benägna att ta kontakt med andra och trivs bäst i
mindre sällskap, eller ensamma, l faktorn ingår också sådant som
gladlynthet i motsats till ett mindre sprudlande uttryckssätt (men inte
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nödvändigtvis ledsenhet), grad av vitalitet och "livstempo", liksom
huruvida en person uppskattar spänning och yttre stimulans eller ej.

Öppenhet (O)

Personlighetsfaktorn Öppenhet ger information om egenskaper som
fantasifull het kontra ett mer alldagligt förhållningssätt, vilja att prova det
nya kontra att föredra det som är känt och beprövat. Faktorn säger också
något om i vilken grad en person är intellektuellt nyfiken och generellt
sett öppen för nya erfarenheter och upplevelser.

Sympatiskhet (A)

Personlighetsfaktorn Sympatiskhet handlar i stor utsträckning om vilken
"stil" en person har i sina relationer till andra. Vissa personer är varma,
tillitsfulla, sympatiska och ivriga att hjälpa, andra är mer avvaktande och
skeptiskt inställda till sin omgivning och antar lättare ett kritiskt synsätt, l
faktorn brukar ibland även ingå egenskaper som "ömsinthet kontra
realism" och "följsamhet kontra konkurrensinriktning".

Målmedvetenhet (C)

Denna faktor rör i vilken utsträckning en person gillar att aktivt planera,
har en stark vilja och är beslutsam. Den rör också drivkraften att prestera,
att vara noggrann, pålitlig och ha självdisciplin, i motsats till att vara mer
avslappnad, spontan och ta lättare på förpliktelser. Faktorn innehåller
också inslag av förtänksamhet, kontra en tendens att fatta snabba och
ibland förhastade beslut.

Under varje bred faktor döljer sig 6 olika facetter (Costa & MCrae, 2014).
Dessa facetter har gemensam variation med respektive faktor men
bidrar även till unik variation mellan individer som har visat sig

avgörande för den prediktiva validiteten (Judge, 2001; Barrick, & Mount,
2005. Se Tabell 1 för de 30 facetterna med en kort definition av varje
facett.
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Tabell l. FFM.

Facett

Känslomässig instabilitet

Oro

Temperament

Nedstämdhet

Självosäkerhet

Impulsivitet

Sårbarhet

Extraversion

Tillgivenhet

Sällskaplighet

Dominans

Energi

Spänningssökande

Gladlynthet

Öppenhet

Föreställningsförmåga

Estetik

Känsloliv

Aktiviteter

Intellektuell nyfikenhet

Värderingar

Sympatiskhet

Tillit

Rättframhet

Altruism

Följsamhet

Blygsamhet

Medkänsla

Mélmedevtenhet

Duglighet

Ordningsamhet

f

Förkortning Beskrivning

Stresskänslighet, vaksamhet och beredskap

{Nervositet och beredskap

Ilska och frustration

i

s

•t'

Samvetsgrannhet

Ambition

Disciplin

.Eftertänksamhet

N1

N2

N3

N4

N5

N6

E1

E2

E3

E4

E5

E6

o

01

02

03

04

05

06

A

A1

A2

A3

A4

A5

A6

c

C1

C2

C3

C4

C5

C6

•T
i

l-Skuldkänslor och dåligt samvete

jTvivel och osäkerhet

l Impulsstyrdhet och oberäknelighet

i Stresskänslighet och kontrollförlust

Utåtriktning, energi och spänningssökande

irme

Socialt intresse och utåtriktning

Självhävdelse och uppmärksamhetssökande

Tempo och vitalitet

Djärvhet och risktagande

Glädje och upphetsning

Intellektuell nyfikenhet, fantasi och öppenhet för nya idéer

Fantasi och kreativitet

Kulturell uppskattning och intresse

Mottaglighet och öppenhet för känslor

•I-

.4..
Nyfikenhet och förändringsbenägenhet

Vetgirighet och nytänkande

Ifrågasättande och tolerans

Tillit, värme och samarbetsvilja

Förtroende och tilltro

Transparens och uppriktighet

l Omtanke och självuppoffrande

issvilja och tillmötesgående

Ödmjukhet och försynthet

Sympati och medlidande

Ordningsamhet, disciplin och prestationssträvan

Effektivitet och grundlighet

Organisationsförmåga och struktur

Pålitlighet och plikttrogenhet

Prestation och målmedvetenhet

Motivation och fokus

Noggrannhet och strategi
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Personlighetssyndrom

Till skillnad från FFM' dimensioner så har personlighetssyndrom ofta
beskrivits med en kategorisering (tex att antingen så diagnosticeras en

individ med borderline, paranoid osv eller också inte). Denna
kategorisering har fått stark kritik (Ball, Tennen, Poling, Kranzler &

Rounsaville, 1997; Blais, 1 997; Dyce & O'Connor, 1 998)och i den
senaste manualen "Diagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders-5" (DSM-5) så har en ny modell föreslagits. Den nya modellen
har många likheter med den traditionella FFM, nämligen att beskriva

varje personlighetsfaktor från låg till hög nivå längs en sk kontinuerlig

skala. Under de senaste 20 åren har det pågått en omfattande
forskningsansats för att överföra kategoriseringar av

personlighetssyndrom till FFM (for en bra sammanfattning, se Samuel &

iTabell 2
Kluster

Kluster A-udda eller
excentriska

störningar:

•"^^

Kluster B -

dramatiska,
emotionella eller

oberäkneliga
störningar:

Kluster C -
Räddhégade
störningar:

- Paranoid

(Genomgående
mönster av

misstänksamhet och

brist på tillit)

- Borderline

(Genomgående
mönster av

impulsivitetsamt
instabilitet i

mellanmänskliga
relationer, självbild,
affekt)

- Osjälvständig (Ett
genomgående och
påfallande stort behov
av att bli

omhändertagen,
undergivet och
klängigt beteende,
rädsla för seperation)

- Schizoid
(Genomgående
mönster av

tillbakadragen het från
sociala situationer)

- Histrionisk

(Genomgående
mönster av

emotionalitet och

strävan efter

uppmärksamhet,
dramatisk,
uppmärksamhetssöka
nde)

-Ängslig
(Genomgående
mönster av social

hämning, känslor av
otillräcklighet och
överkänslig a negativa
omdömen)

- Schizotyp
(Genomgående
mönster av

mellanmänskliga
svårigheter;
excentriskt beteende,

kognitiva
förvrängningar)

- Narcissistisk

(Grandiositetoch

genomgående
mönster av ett stort

behov att bli

beundrad samt brist

på empati)

-Tvéngsmässig
(Genomgående
mönster av ordning,
perfektion ism och
mellanmänsklig
kontroll, ej flexibel, ej
öppen, ej effektiv)

Antisocial

(Genomgående
mönster av bristande

respekt för och
kränkningar av andras
rättigheter;
normbrytande,aggress
iv)
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Lyman, 2019). Personlighetsyndromen i tabell 2 antas, i den nya
föreslagna DSM modellen, vara extrema varianter av
personlighetsmönster (extremt låga eller höga nivåer) som kan
beskrivas i termer av mönster i samtliga 30 facetter i FFM. Idag finns det
ett starkt stöd för att FFM är knuten till diagnoserna som visas i Tabell 2
(Miller, 2019). 2

Arbetsprestation

Det finns en mängd mer eller mindre empiriskt förankrade modeller och
perspektiv på kriteriet arbetsprestation, dess betydelse, innebörd och
definition. En modell som i dagsläget har stöd inom forskningen
definierar arbetsprestation enligt en hierarkisk struktur. Längst upp i
denna hierarki finns en generell och mycket övergripande
prestationsfaktor(Viswesvaran, Schmidt, & Ones, 2005). Denna
generella faktor omfattar alla handlingar och beteenden som är
kopplade till och/eller bidrar till organisationens mål (Viswesvaran &
Ones, 2000), det innebär att såväl prestation i konkreta arbetsuppgifter
som förmågan att hantera de sociala aspekterna av arbetet ryms inom
begreppet. En På nivån under i hierarkin så delas Generell
arbetsprestation upp i två underdimensioner; Uppgiftsprestation och
Organisationsmedborgarskap, ibland benämnd kontextuell prestation.3

Uppgiftsprestation

Uppgiftsprestation (eng.. Task Performance, TP) omfattar den prestation i
faktiska och konkreta arbetsuppgifter som bidrar till att målet med
verksamheten nås (Rotunda & Sackett, 2002) och som formellt erkänns

av arbetsgivaren (Barman & Motowidlo, 1993; Conway, 1999). I
allmänhet motsvarar detta beteenden och handlingar som bidrar till

2 I "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5" (DSM-5) återfinns den nya modellen i ett
appendix. Kategoriseringsmodellen är fortfarande den som gäller för diagnostisering inom psykiatrin.

3 Ytterligare en dimension av arbetsprestation är avsaknad av kontraproduktiva arbetsrelaterade beteenden
(eng CWB; Viswesvaran, Schmidt, & Ones, 2005), anledningen att denna dimension inte är med är att vi inte
har data kopplat till samtliga 30 facetter i FFM.
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fullgörandet av uppgifter och det ansvar som är förknippat med en viss
uppgift; att utföra arbetet med god kvalitet och att bli klar i tid är
exempel på hög TP.

Organisationsmedborgarskap

Organisationsmedborgarskap (eng., Organizational Citizenship
Behavior, OCB) definieras som alla de frivilliga och positiva beteenden
som inte omfattas av TP men som på olika sätt främjar organisationens
mål. Organ's (1988) definition av OCB är förmodligen den mest
vedertagna:

"Organizational Citizenship Behavior are individual behaviors that are
discretionary, not directly or explicitly recognized by the formal reward
system, and in the aggregate promote the efficient and effective
functioning of the organization" (Organ, 1 988, s. 4).

Denna typ av uppsåtliga beteenden, som bidrar till en väl fungerande
organisation genom att stödja den övergripande organisatoriska,
sociala eller psykologiska miljön, omfattar beteenden som inte direkt
eller uttryckligen erkänns av organisationens formella belöningssystem.

Det finns en meta-analys som sammanfattar relationen mellan FFM och
TP respektive OCB (Judge, Rodell, Klinger, Simon, L. S., & Crawford,
2013). Denna meta-analys ligger till grund för begreppsvalideringen av
Polisprofilen mot arbetsprestation som kriterie.4

4 l samtliga analyser kommer korrelationen mellan facetteerna i FMM:s med kriteriet (tex paranoid eller
arbetsprestation) att utgöra det empiriska underlaget för att bedöma begreppsvaliditeten.
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Metod

Deltagare

Sammanlagt deltog 571 personer i denna undersökning, 214 kvinnor
och 357 män. Några unika grupper kunde identifieras i data, dessa
grupper redovisa i tabell 3.

Tabell 3

Grupp av Poliser

Inspektörer

Assistenter

Polismästare

Summa

T1"'"

Antal

250

248

15

513

Bedömning

För denna studie utvecklades ett bedömningsschema med ledning av
definitionerna i tabell 1 för samtliga 30 facetter i FFM.

En digital enkät skickades ut i december 2020 till 750 slumpvis utvalda
polisanställda via polisens utbildningsplattform Pingpong. De anställda
förblev anonyma. Den 12 januari 2021 slutfördes insamlingen av
enkätsvar. Sammanlagt 571 individer (svarsfrekvens 75%) besvarade
enkäten. Huvudresultatet i denna rapport baseras på medelvärden och
standardavvikelse från hela gruppen. Det betyder att varje individs svar
på enkäten vägs på samma sätt. Undersökningsgruppen informerades
om att bedömning gällde "att ta ställning till vilken nivå av varje
egenskap som är optimal hos en kandidat till polisutbildningen som ska
genomgå polisprogrammet och aspiranttjänstgöring för att sen jobba i
yttre tjänst (IGV)".

Graderingen för varje facett varierade från -2 till + 2. För -2 och +2
återfanns en beskrivning av vad låga respektive höga poäng betyder för
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personligheten. Ett exempel är facetten spänningssökande där låga
värden beskrevs som "Föredrar och mår bäst av förutsägbarhet och
undviker helst det okända och spänningsfyllda. Har generellt ett mycket
begränsat behov av spänning och äventyr och undviker aktivt situationer
som präglas av det oväntade och oförutsägbara", och hög poäng
beskrivs som "Mycket spänningssökande och föredrar det
oförutsägbara och undviker det som är välkänt och förutsägbart. Tycker
både om och behöver denna typ av stimulans och söker den på olika
sätt (t ex genom estetiska upplevelser, mat, aktiviteter, relationer).
Befinner sig helst i händelsernas centrum och kan av andra uppfattas
som risktagande och djärv".

Psykometrisk analys av data

Reliabilitetsanalysen baseras på de unika grupperna som finns
redovisade i tabell 3 samt uppdelningen på kön. Reliabilitetsskattningen
beräknades med ICC 1 (Shrout and Fleiss, 1979). ICC 1 är känslig för
skillnader i medelvärde mellan bedömare och är ett mått på absolut
nivå av reliabilitet. ICC 1 tar hänsyn både till profilens mönster och den
absoluta nivån på varje enskild skala.

För att undersöka begreppsvaliditeten så beräknades pearsons
korrelation (r) 5 mellan den genomsnittliga personlighetsprofilen och
respektive personlighetssyndrom och arbetsprestationsprofil.

Resultat

Reliabilitet

För att undersöka reliabiliteten för de tre grupperna i tabell 3
beräknades ett medelvärde för respektive grupp. Dessa tre profiler

5 En rad olika analyssätt har föreslagits genom åren för att undersöka likheten mellan olika
personlighetsprofiler. Vi valde att här använda den enkla korrelationen mellan personlighetssyndrom/
arbetsprestation och polisprofilen eftersom jämförelsen är baserad på olika skalenheter. Med andra ord kan
resultatet inte visa vilka gränsvärden som är avgörande utan fokus ligger istället på mönster i profilen.
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utgjorde data for uppskattningen av reliabiliteten (ICC=.992) 6. Detta
betyder att det finns ytterst små variationer mellan bedömningsgrupper
och som helhet är bedömarna i hög grad överens avseende
personlighetsprofilen. l nästa steg undersöktes reliabiliteten över kön
och den var i det närmaste 100% överensstämmelse (ICC=.996).

Begreppsvaliditet

För att undersöka begreppsvaliditeten beräknades ett medelvärde för
hela gruppen (N=571). Men vad mäts då i den övergripande
polisprofilen? l tabell 4 redovisas korrelationen (r) samt 95%
konfidensintervall (Kl 95%) mellan polisprofilen och samtliga
personlighetssyndrom. Sambanden i tabell 4 besvarar den andra frågan
om begreppsvaliditetenförden bedömda Polisprofilen.

Personlighetssyndrom har inte oväntat en negativ korrelation med
Polisprofilen. Det är endast Tvångsmässig som har en svag positiv
korrelation med Polisprofilen.

Men om man studerar konfidensintervallet hos Histrionisk och

Tvångsmässig så framkommer att intervallet omfattar noll, vilket betyder

att dessa profiler inte har ett systematiskt samband med Polisprofilen.
Det betyder att den framtagna Polisprofilen kan ej kan tolkas som
grader av Histrionisk respektive Tvångsmässig personlighetssyndrom.

De personlighetssyndrom som har högst negativt samband med
Polisprofilen var Borderline och Osjälvständig, båda hade höga
samband (<.80) med polisprofilen. Sammantaget visar detta på att i
urvalet till polisutbildningen så söks kandidater med avsaknad av
personlighetsproblematik beskrivet i den senaste DSM manualen
förknippat med Borderline och Osjälvständighet i DSM-5.

6 Innan huvudstudien genomfördes en pilotstudie för atttesta proceduren i denna studie. Elva experter inom
polisen valdes ut. Dessa poliser hade lång erfarenhet att arbeta inom polisen. Det visade sig att dessa 11
poliser var även de ytterst överens i bedömningen (ICC=.971) och sambandet mellan de 11 experterna och
den stora undersökningsgruppen (N=571) var hög (r=.96).
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l Tabell 4

Personlighetssyndrom

Udda Excentriska

Paranoid

Schizoid

Schizotyp

Dramatisk, emotionell

oberäknelig

Borderline

Histrionisk

Narcissistisk

Antisocial

Räddhågad

Ängslig

Osjälvständig

Tvångsmässig

r

-.70

-.54

-.75

-.86

-.08

-.33

-.62

-.70

-.82

.21

Kl 95%

[-.85,-.46]

[-.75,-.23]

[-.87,-.54]

[-.93,-.72]

[-.42, .29]

[-.62,-.03]

[-.80,-.33]

[-.84,-.45]

[-.91,-.66]

[-16,-.53]

Vidare beräknades samband mellan arbetsprestation (Övergripande
arbetsprestation, TP och OCB) baserat på den senaste meta-analysen
avseende FFMs samvariation med arbetsprestation (Judge et al., 2013). I
alla tre fall återfanns en relativ hög positiv korrelation mellan
Polisprofilen och övergripande arbetsprestation, TP och OCB. Detta
betyder att polisprofilen speglar individer som presterar bra i en mängd
olika arbetsroller då meta-analysen innehåller 11 76 korrelationer från
416 olika urval innehållande sammanlagt över 400 000 individer (Judge
et al., 2013).
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|Tabell4

, Prestation

Arbetsprestation

Task Performance

OCB

r

.66

.71

.68

Kl 95%

[.40, .83]

[.48, .85]

[.42, .84]

Slutsatser och vidare studier

Syftet med detta PM var att undersöka reliabiliteten i en arbetsanalys för
poliser avseende personlighet samt att begreppsvalidera denna profil
mot diagnostiska kriterier som används inom psykiatrin och inom
forskningen om sambandet mellan personlighet och arbetsprestation.

Resultatet visar att det är en hög samstämmighet mellan grupperna
redovisade i tabell 3. Det betyder att oavsett ifall bedömarna kommer
från olika polisgrupper så är man eniga om vilken personlighetsprofil
som eftersöks. Detta ger ett starkt stöd för att när kandidater väljs ut så
kan en generell polisprofil användas för att forma bedömningstjänster
för att mäta denna Polisprofil.

Resultatet är också väldigt tydligt avseende begreppsvaliditeten. Den
person som söks i polisurvalet är en psykologisk frisk, sund individ, som
sannolikt skulle prestera bra i många olika arbetssituationer. Individer
med denna profil kan särskilt beskrivas som högpresterande och utan
tendenser till beteenden som kan förknippas med
personlighetssyndrom, och då särskilt syndromen Borderline (mönster
av impulsivitet samt instabilitet i mellanmänskliga relationer) och
Osjälvständighet (ett påfallande stort behov av att bli omhändertagen
och rädsla för separation).

Polisens personlighetsprofil

l bilagan återfinns de medelvärden och den variation
(standardavvikelse) som representerar alla 30 facetter. Detta resultatet
ska EJ ses som gränsvärden utan som mönster av höga och låga nivåer
av samtliga facetter. Överensstämmelsen mellan profilerna har
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beräknats genom linjära korrelationer vilket ger en indikation på att
mönster i profilen överensstämmer mellan grupperna som ingår i denna
studie. Om vi istället fokuserar på olika nivåer så framträder en polis
karaktärsdrag, dvs de lägsta respektive högsta nivåerna på de 30
facetterna. Med andra ord det som personlighetsmässigt utmärker en
god kandidat till polisutbildningen som ska genomgå polisprogrammet
och aspiranttjänstgöring för att sen jobba i yttre tjänst (IGV), är.

Mycket tålig för stress och olika typer av belastning. Har lätt för att hålla
huvudet kallt i stressiga situationer och behåller utan ansträngning
lugnet i nödsituationer. Känner sig alltid kapabel och behåller känslan av
kontroll, även i kritiska situationer (N6).

Mycket disciplinerad och fokuserad. Påbörjar och slutför alltid uppgifter
och åtaganden utan större ansträngning och hanterar
distraktionsmoment utan problem. Har förmågan att motivera sig själv till
att få jobbet gjort, även när det handlar om rutinmässiga, monotona och
långtråkiga uppgifter. (C5)

Mycket samvetsgran n och plikttrogen. Tar sina åtaganden och
förpliktelser på största allvar, följer strikt sina etiska och moraliska
skyldigheter, och gör allt för att leva upp till det som man tagit på sig
eller det som andra förväntar sig. Uppfattas som pålitlig och plikttrogen i
s/n strävan att alltid leva upp till sina åtaganden (C3).

Mycket tålmodig och lättsam med ett jämnt humör. Brusar inte upp och
tappar inte humöret. Ar överseende till naturen och känner sig mycket
så7/an orättfärdigt behandlad, stått eller sårad av andra. Det krävs mycket
för att bli provocerad av andra och blir därmed mycket sällan irriterad,
arg eller besviken på andra (N2).
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/ Figur 1 redovisas hela profilen uppdelat på de olika grupperna.
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Personlighet

Slutsats och vidare studier

Det är hög samstämmighet mellan de olika bedömningsgrupperna
vilket tyder på att en gemensam polisprofil kan användas i
urvalsprocessen. Studien ger även ett tecken på att den polis vi söker är
psykologisk hälsosam och har stor sannolikhet att prestera bra både i
polisyrket och andra yrken. När det gäller vidare studier är det
naturligtvis viktigt att validera denna reliabla profil genom en
kriterierelaterad studie, där profilen poängsätts och valideras mot
prestation både under utbildningen och den faktiska arbetssituationen.
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