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Kravprofil för urval till polisutbildningen

Kravprofilen beskriver de egenskaper och förmågor som ska bedömas i ur-

valsprocessen för att utse de sökande som är lämpliga att påbörja polisutbild-

ningen och bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen med godkänt re-

sultat och att efter aspirantutbildningen uppnå kunskaper, färdigheter och för-

mågor som beskrivs i kompetensprofilen för nyutbildad polis.

Egenskaper för bedömning

Följande egenskaper ska enligt Polismyndigheten läggas särskild vikt vid i

antagningsprocessen:

Psykologiska krav

Kognitiva förmågor, som innebär tillräcklig förmåga att ta in, bear-

beta och strukturera komplex information och lösa problem, god inlär-

ningsförmåga att ta till sig kunskaper och omsätta till praktisk hand-

ling. Nyfiken på att lära nytt.

Samhälls- och människointresse, som innebär ett tillräckligt intresse

for andra människor och utvecklingen i samhället. Visar omtanke och

är generös med att ge av sig själv till andra.

Rättsmedvetenhet och ansvarstagande, som innebär en tillräcklig

förmåga att leva upp till regelverk, lagar och moraliska värden i en

demokrati, samt att ta ansvar för sig själv och andra. Visar andra re-

spekt och kan stå upp för andra.

Social och kommunikativ förmåga, som innebär tillräcklig självkän-

nedom, förmåga att skapa kontakt, skapa och upprätthålla relationer till

och samarbeta med människor med olika bakgrund samt fönnåga till

konflikthantering.

Stabilitet och psykisk hälsa, god tilltro till egen förmåga, handlings-

kraftig, tålmodig med ett jämnt humör, som innebär personliga förut-

sättningar att hantera påfrestningar, god förmåga till impulskontroll
samt avsaknad av funktionshindrande riskfaktorer.
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• Uthållighet, som innebär en tillräcklig förmåga att över tid och med

bibehållen kvalitet slutföra uppgifter och att kunna ställa om vid behov.

Fysiska krav

Har en fysisk arbetsförmåga minst motsvarande för en god hälsa enligt
dagens krav.

Har en grundläggande styrka i överkropp och underkropp enligt dagens
krav.

Har en förmåga att simma enligt dagens krav (intyg).

Medicinska krav

Specificeras i särskild bilaga.


