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Ett nytt svenskt arbetspsykologiskt test och arbetsprestation inom 
polisen – samtidig validitet*

Daniel de Colli

Extern validitet hos personlighetstest kan studeras genom att testet ställs mot 
variabler som mäter arbetsprestation. Syftet med studien var att undersöka 
validiteten hos det arbetslivspsykologiska personlighetstestet UPP (Sjöberg, 
2008). Ett hundra anställda inom polisen, varav 50 kvinnor, tog testet via en 
Internetplatform.  Som  externa  kriterier  användes  i  studie  1  (N =  100) 
polisens lönekriterier och i studie 2 (N = 46) ett objektivt kriterium i form av 
antal  förhör för utredare.   Resultaten indikerar att  vissa variabler i  UPP-
testet  visade  tillfredsställande  validitet  mot  de  externa  kriterierna. 
Emotionell stabilitet uppvisade tillfredsställande validitet mot kriterierna i 
enlighet med tidigare forskning. Noggrannhet uppvisade negativa samband 
med två av kriterierna vilket inte bekräftar tidigare forskning. Flera av UPP-
testets specifika variabler uppvisade lika god validitet eller bättre jämfört 
med de generella variablerna enligt FFM. Särskilt  en av de sammansatta 
variablerna,  stresskänslighet,  utgjorde  en  prediktor  för  arbetsprestation. 
Vikten av tillgången till goda kriterier för validitetsforskningen diskuteras.

Keywords: Understanding  Personal  Potential  (UPP),  personality,  job 
performance, social desirability, police

Inledning

Personlighet spelar en betydande roll för prestation i arbetslivet (Barrick & Mount, 2005). Att 
välja rätt personal till en organisation är en fundamental nödvändighet för att organisationen 
ska fungera väl (Furnham, 2005). Polisen har enligt lag ansvar i samhället med att förebygga, 
ingripa  vid,  samt  utreda  brott  och  öka  tryggheten,  varpå  rekrytering  till  tjänster  inom 
polisorganisationen  torde  vara  av  samhällsintresse.  I  flera  studier  har  forskare  jämfört 
självrapporterad  personlighet  med  kriterier  för  prestation  i  arbetslivet  (Antoncic,  2009; 
Barrick & Mount,  1991;  Furnham & Taylor,  2008).  Begreppet prestation i arbetslivet kan 
utgöras av dels objektiva kriterier såsom lön, antal befordringar (Sjöberg, 2009) och frånvaro 
av sanktioner (Forero, Gallardo-Pujol, Maydeu-Olivares, & Andrés-Pueyo, 2009) eller dels av 
subjektiva kriterier  såsom  bedömningar  från  chefer  (Piedmont  &  Weinstein,  1994)  eller 
bedömningar under simuleringsövningar i assessment centers. Assessment centers bedrivs av 
särskilda företag som på beställning gör ett bedömningsarbete vid exempelvis urval (Furnham 
& Taylor, 2008).  

Barrick och Mount (2005) föreslog genom sju skilda teoretiska riktningar att ”...personality 
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plays a meaningful role in nearly all facets of work” (s. 363). De sju riktningarna, som i syfte 
att skilja dem åt kursiveras i det följande, ger en god överblick av den teoretiska betydelsen av 
personlighet  för  arbetslivet.  Chefer  anser  att  personlighet  är  av  betydelse  för  arbetslivet. 
Chefer föredrar att anställa positiva medarbetare och tackar nej till lata. Ett antal metaanalyser 
har  bidragit  till  en  teoretisk  förståelse för  att  personlighetsvariablerna  enligt 
femfaktormodellen  (FFM)  är  valida  för  prestation  i  arbetslivet,  särskilt 
noggrannhet/samvetsgrannhet  (conscientiousness)  och  emotionell  stabilitet.  De  funna 
sambanden mellan personlighet och arbetsprestation anses vara en  underskattning eftersom 
det  enbart  är  sambandet  mellan  varje  individuell  personlighetsegenskap  för  sig  och 
arbetsprestation som mäts. För att öka validiteten borde således alla egenskaper som anses 
relevanta  räknas  samman.  Det  har  visat  sig  att  personlighet  bidrar med  validitet  till 
arbetsprestation  vid  sidan  om  exempelvis  kognitiv  kapacitet.  Skillnaderna  beträffande 
personlighetstests  normdata är obefintliga eller  mycket  små när grupper  med  olika etnisk  
bakgrund jämförs. Detta menade Barrick och Mount är viktigt eftersom många arbetsplatser 
eftersträvar  etnisk  mångfald.  Personligheten  (enligt  FFM) som prediktor  för  inkomst  och 
yrkens status är bestående över livslång tid. Slutligen har forskare funnit att personlighet är av 
betydelse  för  många  arbetsrelaterade  beteenden som  chefer  värdesätter  och  som  är  av 
betydelse för organisationen såsom omsättning, arbetstillfredsställelse och frånvaro. Jämfört 
med kognitiva test  (såsom spatial,  verbal och motorisk förmåga) står  sig personlighetstest 
dåligt  beträffande  att  förutse  arbetsprestation  (se  exempelvis  Hirsh,  Northrop  & Schmidt, 
1986; Furnham & Taylor, 2008). Furnham och Taylors studie visar dock att personlighet och 
kognitiv förmåga inte korrelerar särskilt starkt och föreslår att personlighetstest kan vara ett 
bra komplement till  kognitiva test.  Hirsh et al. föreslog att personlighet spelar en stor roll 
beträffande att förutse arbetsprestation inom just yrkesgruppen poliser. 

Hittills har forskare funnit alltifrån inga samband alls (Furnham & Stringfield, 1993) till 
relativt acceptabla (validitetskoefficienter på runt .20) samband (Barrick & Mount, 1991; Tett, 
Jackson & Rothstein, 1991) i relationen personlighet-arbetsprestation. Denna inkonsekvens 
motiverar till mer forskning (Salgado, 1997). Ingen studie har tidigare jämfört personlighet 
med arbetsprestationer inom svensk polis. I den föreliggande studien validerades variabler 
från ett nyutvecklat svenskt test, Understanding Personal Potential (UPP; Sjöberg, 2008) mot 
polisens individuella lönekriterier och ett kriterium som bestod av antal förhör, under en viss 
tidsperiod, för utredare. Det fanns inga internationellt publicerade vetenskapliga rapporter på 
UPP-testets validitet mot externa kriterier vid tidpunkten för rapportering av den föreliggande 
studien.

Personlighetstest och testteori

Validiteten hos ett personlighetstest kan mätas i en validitetskoefficient, vilken anger graden 
av  överensstämmelse  mellan  testets  resultat  och  värdet  hos  kriterievariabeln  (Magnusson, 
2003).  Med empirisk/extern validitet  menas  testets  förmåga att  predicera  externa kriterier 
såsom studieprestation eller prestation i arbetslivet (Borman, 1991). UPP-testet gör anspråk på 
att  ge ett  förhandsbesked för hur testdeltagaren kommer att  fungera i  ett  kommande yrke 
(Sjöberg, 2010c). För att mäta validiteten ställs testet mot ett eller flera kriterier. Kriterierna 
bör ha en viss grad av relevans, det vill säga överensstämmelse mellan vad kriteriet verkligen 
mäter och vilka prestationskrav som faktiskt ställs för ett aktuellt yrke. En uppsättning av 
kriterier bör omfatta samtliga krav på prestation beträffande ett visst yrke (Borman, 1991). 
För  att  bedöma  kriteriers  relevans  är  två  begrepp  av  betydelse,  kontaminering och 
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ofullständighet.  Enligt  Borman  är  ett  kriterium kontaminerat  om delar  av  den  förklarade 
variansen kan tillskrivas irrelevanta faktorer. Som exempelvis antalet sålda varor i månaden 
för en säljare kan utgöra ett mått på säljarens kompetens, men också på hur lättsåld varan är i 
regionen.  Begreppet  ofullständighet  innebär  att  kriteriet  inte  täcker  hela  aspekten  av 
egenskaper som är viktiga för yrket,  ett arbetsprov i maskinskrivning (tangentbordsfärdighet) 
påvisar exempelvis hur bra en receptionist kommer att fungera framför datorn men ger inte 
mycket information om hur personen fungerar i sociala sammanhang (Borman, 1991).

För att nå validitet måste testet prövas i det sammanhang där det ska användas. För att 
valideras måste testet sättas i relation till ett kriterium. Om ett högt värde i testvariabeln alltid 
representeras  av  ett  högt  värde  hos  kriterievariabeln,  och  vice  versa,  indikerar  det  hög 
validitet. Skillnad görs på prognostisk validitet, testets förmåga att ge prognos på exempelvis 
personers  resultat  på  prestation,  och  samtidig  validitet,  mätningen  av  testresultatet  sker 
samtidigt som mätningen av kriterievariabeln (Magnusson, 2003).  

Att  korrelationen  mellan  variabler  i  ett  begränsat  urval  blir  lägre,  jämfört  med  om 
möjligheten att studera korrelationen mellan samma variabler i hela populationen, är allmänt 
accepterat inom testteorin (se exempelvis Magnusson, 2003 och Gulliksen, 1950). Ett vanligt 
problem  inom  den  tillämpade  psykologin  är  att  utifrån  det  begränsade  stickprovets 
korrelation,  uppskatta  hur stor  den korrelationen hade varit  i  populationen.  Begränsning i 
spridning (”range restriction”) uppstår när stickprovet inte är perfekt representativt för den 
populationen  som  avses  att  generalisera  till,  exempelvis  i  ett  rekryteringssammanhang 
(Sackett & Yang, 2000) eller då stickprovet är mer homogent än populationen, eftersom den 
totala variansen då har minskat (Magnusson, 2003). Ju större variation variabeln har desto 
högre kommer korrelationen att bli (Guilford, 1950). Guilford menade att det är lättare att 
förutse individuella skillnader i skolprestation utifrån IQ i en klass där IQ sträcker sig från 50 
till  150 jämfört  med en klass där 90 och 110 utgör det lägsta respektive högsta uppmätta 
värdet. En formel som kan användas för korrektion för begränsning i spridning är ”Thorndike 
case I” och är hämtad ur Guilford, men något omformulerad i syfte att öka läsarens förståelse, 
och lyder:

rXY = rxy(Sx /sx)/(1-rxy
2+rxy

2(Sx
2/sx

2))0.5

rXY är den uppskattade korrelationen mellan testvariabel och kriterievariabel, korrigerad för 
begränsning i spridning.
rxy är  den  observerade  korrelationen  mellan  testvariabel  och  kriterievariabel  i  stickprovet 
(”restricted group”). 
Sx är standardavvikelsen för testvariabeln i populationen (”unrestricted group”). 
sx är standardavvikelsen för testvariabeln i stickprovet. 

När  personlighetsegenskaper  mäts  kommer  mätningarna  att  innehålla  mätfel  på  grund av 
instrumentets bristande reliabilitet. En korrektion för dessa mätfel gör det möjligt att få ett 
uppskattat  värde  för  vilken  korrelation  mellan  två  variabler  som  skulle  uppvisas  under 
förutsättningen  att  variablernas  mätning  vore  helt  reliabla.  Förfarandet  kallas  för 
attenuationskorrektion (Magnusson, 2003). Formeln är hämtad ur Magnusson och lyder:

rTG = rtg / (rtt rgg )0.5

rTG är  uppskattad ”sann” koefficient mellan testvariabel och kriterievariabel.
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rtg är uppmätt korrelationskoefficient mellan testvariabel och kriterievariabel.
rtt är reliabiliteten hos testvariabeln.
rgg är reliabiliteten hos kriterievariabeln.

Magnusson  ansåg  vidare  att  då  prediktionsförmågan  hos  ett  test  ska  studeras  bör  testet 
valideras mot ett  kriteriemått som är helt  reliabelt.  Det test som används i exempelvis ett 
rekryteringssammanhang  kommer  inte  att  vara  fullkomligt  reliabelt.  Därav  är  det  för 
ändamålet lämpligt att använda sig av attenuationskorrektion enbart i kriterievariabeln. Detta 
är  dock någonting som inte praktiserats i  det metaanalyser av  Barrick och Mount (1991), 
Salgado (1997) och Hurtz och Donovan (2000), där korrektionen gjorts både i testvariablerna 
och i kriterievariablerna. Barrick och Mount (2001) menade i sin metaanalys att om syftet 
med studien är att ta reda på det ”sanna” teoretiska sambandet mellan personlighetsvariabler 
och prestation i arbetslivet så är det adekvat att korrigera för både begränsningar i spridning 
och  för  mätfel  i  både  prediktor-  och  kriterievariabler.  Formeln  för  attenuationskorrektion 
enbart i prediktorvariabeln lyder (hämta ur Magnusson, 2003):

rTG = rtg / rgg 
0.5

 

Fem universella personlighetsfaktorer (femfaktormodellen)

Cattells  (1945)  tillämpning  av  faktoranalys  för  att  analysera  personlighetsdimensioner 
resulterade i att forskare på ett mer systematiskt sätt började försöka urskilja strukturen av 
underliggande faktorer hos människors personlighet. Costa och Mccrae (1992) var två av dem 
som följde  Cattells  modell  och  konstruerade  NEO-PI-R  för  att  mäta  fem grundläggande 
dimensioner av personlighet, FFM. Personlighetsdimensionerna är neuroticism, extraversion, 
öppenhet, följsamhet och noggrannhet/samvetsgrannhet. Longitudinella studier visade att de 
fem dimensionerna utgjorde personliga egenskaper som är beständiga över tid. De urskiljbara 
dimensionerna  har  återfunnits  i  grupper  med  varierande  ålder,  kön,  etniskt  ursprung  och 
modersmål.  Costa och Mccraes benämningar  på de fem personlighetsdimensionerna är de 
som varit mest accepterade (Pervin & John, 2001; Salgado, 1997). Sjöberg (2008) använde, i 
det  nyutvecklade  testet  som ligger  till  grund för  denna studie,  benämningarna  emotionell 
stabilitet (omvänd neuroticism),  utåtvändhet (extraversion), öppenhet (openness), följsamhet 
(agreeableness) och noggrannhet (conscientiousness).  

Costa och Mccrae (1992) fann även stöd för ett  antagande att  egenskaperna delvis var 
ärftliga varpå de antog att de har en biologisk grund. Kännetecknande för FFM är att den gör 
anspråk på att vara central för personligheten. Mccrae och Costa (1987) hade tidigare genom 
faktoranalys funnit fem faktorer i en lista med 80 adjektiv där deltagarna ombads skatta sina 
egenskaper utifrån en niogradig skala. I samma studie lät de deltagarna dels skatta sig själva 
och dels skulle personer, med god kännedom om hur vederbörande agerade i olika situationer, 
skatta  dennes  egenskaper.  Dessa skattningar  gjordes  på två sätt,  genom adjektivlistan och 
genom ett formulär med påståenden att ta ställning till som konstruerats för att mäta de fem 
personlighetsdimensionerna.  Överensstämmelse  mättes  sedan  mellan  de  utomstående 
bedömarna  vilket  resulterade  i  en  genomsnittlig  korrelation  (Pearson)  på  r =  .38.  Vidare 
jämfördes deltagarnas egenrapporterade personlighetsdrag med de utomståendes bedömningar 
och här fanns en genomsnittlig korrelation på .44, vilket tydde på god konvergent validitet. I 
sin artikel menade Mccrae och Costa (1987) att social önskvärdhet inte hade någon effekt på 
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resultaten. 
Kritik  mot  FFM  har  presenterats  av  Block  (1995).  Block  menade  att  de  fem globala 

dimensionerna,  och  den  algoritmiska  metod  som  faktoranalys  innebär,  inte  erbjuder  en 
definition  av  personlighet  som  är  tillräckligt  avgränsad.  Med  detta  menas  att  de  fem 
personlighetsdimensionerna är för breda och kan innehålla flera variabler som är alldeles för 
informativa för att slås ihop till en dimension. Block menade vidare att personligheten är för 
komplex för att kunna arrangeras in i fem dimensioner. Människans personlighet är ett resultat 
av motivation, perception och kognition som sker inom individer, vilket FFM inte kan erbjuda 
en förklaring till. Begränsningar hos FFM har även påpekats av Epstein (1993) som menade 
att traitteorin inte är av något värde när det kommer till att förstå människors beteenden, fokus 
skulle snarare riktas mot hur egenskaper interagerar med varandra inom individen. 

Understanding Personal Potential (UPP) och dess variabler 

UPP-testet  syftar  till  förståelse av  personlighetens  betydelse  för  arbetslivet,  men även att 
förutsäga arbetsprestation (Sjöberg, 2010c). Testet är av typen arbetspsykologiskt test och för 
att  administrera  testet  krävs  att  användaren  innehar  en  certifieringsutbildning.  UPP-testet 
syftar  inte  till  att  mäta  intellektuella  färdigheter,  sambanden  mellan  UPP-testet  och 
färdighetstest  såsom  intelligenstest  är  omkring  noll  (Sjöberg,  2010d).  I  det  följande 
presenteras egenskaper för var och en av dimensionerna enligt FFM, hämtade från Sjöberg 
(2008).  Utåtvändhet:  Höga  värden  beskriver  en  person  som är  sällskaplig,  energisk,  god 
ledare  och som är  uttråkad vid  ensamhet.  Låga värden beskriver  en  person som föredrar 
ensamhet eller mindre grupper och är fokuserad på sitt inre liv.  Noggrannhet: Höga värden 
beskriver en person som är organiserad, disciplinerad, målinriktad, pålitlig, uthållig och som 
arbetar  hårt.  Emotionell stabilitet:  Låga värden  indikerar  nervositet,  oro,  nedstämdhet, 
stresskänslighet,  svårt  att  hantera  motgångar,  impulsivitet,  blyghet,  osäkerhet  i  sociala 
sammanhang samt beskriver en person som klagar ofta.  Öppenhet:  Höga värden indikerar 
kreativitet, nyfikenhet, öppenhet för nya idéer samt beskriver en okonventionell person som 
tycker om variation. Låga värden beskriver en person som är traditionell, konventionell, har 
ovilja till förändring och ett fåtal intressen.  Följsamhet: Höga värden indikerar hjälpsamhet, 
positiv inställning till  andra, optimistisk syn på medmänniskor, hög empatisk förmåga och 
samarbetsvilja. Låga värden indikerar misstänksamhet, likgiltighet och konkurrenstänkande 
före samarbete.  UPP-testets testuppgifter konstruerades inledningsvis i utvecklingsarbetet av 
Sjöberg  (2008) i  nära  anslutning  till  den amerikanska  databasen IPIP,  men nya  uppgifter 
formulerades  av  Sjöberg  (2008)  så  att  de  skulle  bli  självständiga  från  redan  etablerade 
uppgifter.  UPP-testet  kan  tas  i  sin  helhet  men  även  i  utvalda  delar,  så  kallade  moduler 
(Sjöberg, 2010c).

UPP-testet mäter åtta andra mer specifika personlighetsvariabler utöver FFM: uthållighet, 
samarbetsvilja,  positiv grundattityd,  självförtroende,  social  förmåga, emotionell  intelligens, 
kreativitet  och  perfektionism.  Dessa  variabler  ingår  delvis  i  FFM  men  är  mer  snävt 
avgränsade och mer specifika. Uppgifter till dessa är konstruerade efter IPIP-metodiken men 
inte direkta översättningar utan nya uppgifter konstruerades (Sjöberg, 2008). Dessa variabler 
begreppsvaliderades (testvariablerna korrelerades med andra etablerade variabler som mäter 
samma begrepp) sedan mot IPIP-variabler, och resultaten gav en mediankorrelation på .68 
(Sjöberg, 2010c). Vissa av de variabler som mäter personlighetsegenskaper utöver FFM kan 
återfinnas  bland  facetterna  i  NEO-PI-R (Sjöberg,  2010c).  Utöver  personlighetsvariablerna 
mäts  även  sex  arbetsrelaterade  variabler:   arbetstillfredsställelse  ”trivs  bra  med  jobbet”, 
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arbetsvilja  “arbetar  hårt  och koncentrerat”,  resultatorientering “inställd  på att  nå resultat”, 
förändringsvilja “intresserad av förändringar som syftar till förbättringar”, arbetsintresse “är 
intresserad av sina arbetsuppgifter” och balans “upplever inte att arbetet stör möjligheterna till 
ett rikt privatliv” (se Sjöberg, 2010d för en noggrannare beskrivning av dessa variabler).

UPP-testet  mäter  tre  övergripande  testdimensioner  som  sammanfattar  de  enskilda 
personlighetsvariablerna  i  testet:  jagstyrka,  chefspotential och  stresskänslighet.  Dessa 
sammansatta  variabler  består  av  medelvärdet  av  flera  av  UPP-testets  enskilda  variabler. 
Centralt i begreppet jagstyrka är personens förmåga att förbise omedelbar tillfredsställelse, att 
inte frestas av impulser. En jagstark person är inte prestigelåst, inte konflikträdd och har högt 
självförtroende  (se  Sjöberg,  2010c  för  en  noggrannare  beskrivning  av  de  övergripande 
testdimensionerna).  Jagstyrka har  rötter  i  Freuds psykoanalytiska lära  men är  inte  särskilt 
utforskat i psykometriska sammanhang (Sjöberg, 2005). Jagstyrka kan beskrivas som ”...vår 
förmåga att anpassa oss till verkligheten på ett framgångsrikt sätt” (Sjöberg, 2005, s. 19). Elva  
delskalor  som avspeglar  jagstyrka  ingick  i  ett  index  med  reliabilitet  =  .72  (Sjöberg,  2010c).  
Korrelationen  mellan  jagstyrka  och  varuhuschefers  arbetsresultat  bedömt  av 
koncernledningen  var  hög (r =  .63,  p <  .001,  N =  66;  Sjöberg,  2010c).  Stresskänslighet 
avspeglar personens förmåga att fungera under stress, högt värde indikerar sämre funktion till 
följd av ilska, rädsla eller nedstämdhet. Reliabiliteten för detta index var .61 i normmaterialet. 
Chefspotential  bestod  av  13  av  UPP-testets  variabler  och  syftar  till  att  mäta  personens 
ledarskapspotential, reliabiliteten var .80 (Sjöberg, 2010c). Det framgår inte av artikeln vilken 
definition av begreppet chefspotential som åsyftas. 

UPP-testets externa validitet

Stiftelsen  för  tillämpad  psykologi  utgörs  av  en  grupp  sakkunniga  personer  som granskar 
svenska arbetspsykologiska test. Det är främst testens reliabilitet och validitet som granskas. 
Krav ställs beträffande reliabiliteten på stabilitet och homogenitet samt beträffande validiteten 
på  empirisk  validitet  och  begreppsvaliditet.  Enligt  STPs  hemsida  har  15  test  granskats, 
däribland  The  16  Personality  Factors  Questionnaire (16PF),  Hogans 
personlighetsinventorium (HDI) och Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). STP har definierat 
en empirisk (kriterierelaterad) validitet på .20 - .35 som acceptabel och över .55 som utmärkt 
(Stiftelsen för tillämpad psykologi, 2002). 

Sjöberg  (2008)  har  studerat  UPP-testets  validitet  mot  ett  externt  kriterium,  en  binär 
variabel som utgjordes av om den testade personen hade chefsansvar eller inte. Det framgick 
inte  av  Sjöbergs  artikel  vad  detta  chefsansvar  bestod  av.  Alla  UPP-testets  variabler 
sammanräknade korrelerade med R (multipel korrelation) = .41 med den binära variabeln. I en 
opublicerad rapport (Sjöberg,  2010b) testades UPP-testets  validitet  mot externa kriterier,  i 
form av chefsbedömningar, på ett konsumentkreditföretag. Chefer skattade sina medarbetares 
arbetsprestation  utifrån  ett  underlag  som  skapades  till  Sjöbergs  studie.  En  faktoranalys 
resulterade i tre kriterievariabler: ”värde för företaget”, ”effektivitet” och ”social funktion”. 
Mediankorrelationerna mellan UPP-testets variabler och ovanstående kriterievariabler var  r 
= .29, .11 och .24 vardera. Det finns enbart opublicerat material att tillgå beträffande UPP-
testets validitet mot externa kriterier och samtliga studier genomfördes av testkonstruktören 
själv, varpå behovet av oberoende forskning stärks. Förutom ovan nämnda studier finns en 
stor kunskapslucka när det kommer till UPP-testets empiriska validitet, något som avsågs att 
bidra till med den föreliggande studien.
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Personlighetstest och skönmålning (social önskvärdhet)

Det finns baksidor med självrapporterade personlighetstest som bör tas i beaktande. Det finns 
en risk att de testade personerna utger sig för att inneha högre grad av positiva egenskaper än 
de egentligen har, så kallad skönmålning eller social önskvärdhet. Krahé, Becker och Zöllter 
(2008) fann i en experimentell studie att det var möjligt att framkalla skönmålningstendenser i 
självrapporterad utåtvändhet hos testtagare. I studien simulerades en rekryteringssituation för 
ett  journalistjobb.  Deltagarna  delades  in  i  tre  grupper:  Grupp  1  fick  instruktionerna  att 
föreställa  sig själva som sökande till  ett  journalistjobb. Grupp 2 skulle  dels  föreställa  sig 
samma  scenario  som grupp 1  men  fick  även  ta  del  av  platsannonsen  vilken  innehöll  en 
kravprofil  ställd  utifrån  typiska  egenskaper  för  en  utåtvänd  person.  Grupp  3  utgjorde 
kontrollgrupp och gavs enbart instruktionen att genomföra testet, som var den tyska versionen 
av NEO-FFI. Experimentgrupperna fick signifikant högre resultat på variabeln utåtvändhet 
jämfört med kontrollgruppen. Ingen signifikant skillnad uppvisades i de övriga variablerna 
enligt FFM. Krahé et  al.  (2008) drog slutsatsen att  deltagarna rimligen hade föreställt  sig 
journalistyrket som ett yrke som kräver utåtvändhet och format sina svar efter detta. I samma 
studie manipulerades två av tre grupper. En grupp där deltagarna fick se en videofilm med en 
skådespelerska som presenterade sig själv på ett sätt som gav intryck av att hon var mycket 
utåtvänd och en andra där deltagarna fick läsa en presentation på en utåtvänd person. Den 
tredje gruppen fungerade som kontrollgrupp. Även här uppvisades signifikant högre resultat 
på  variabeln  utåtvändhet  för  de  båda  experimentgrupperna  jämfört  med  kontrollgruppen. 
Även om en liknande situation inte skulle inträffa i en verklig rekryteringssituation menade 
författarna  att  stimuli  som  uppmuntrar  en  viss  personlighetsegenskap  kan  ge  betydande 
skillnader i resultaten av ett personlighetstest. Slutsatsen var att personer som är motiverade 
att  ge  ett  gott  intryck  av  sig  själva  medvetet  tenderar  att  skönmåla  sig  själva  i  ett 
personlighetstest.

Om inte  hänsyn  tas  till  personers  tendens  att  skönmåla  vid  ett  rekryteringsförfarande 
riskerar de ärliga att hamna längst ner på personlighetstestets resultatlista (Miller & Barrett, 
2008). Många personlighetstest innehåller lögnskalor, vilka syftar till att upptäcka personer 
som skönmålar, och rekryterarna kan ta hänsyn till skönmålningstendensen utifrån resultaten 
på  dessa.  Crowne  och  Marlow  (1960)  konstruerade  en  lögnskala  med  påståenden  som 
stämmer på de allra flesta människor. Dessa påståenden utgjordes av sådant som nästan alla 
människor någon gång gjort och som vore oärligt att förneka såsom ”oavsett vem jag pratar 
med så är jag alltid en god lyssnare”. Påståendena skulle passa som beskrivning på en vanlig 
person  från  en  icke-klinisk  population  och  inte  ha  inslag  av  psykologiskt  avvikande 
beteenden. Arthur, Glaze, Villado och Taylor (2010) fann att test som genomfördes på Internet 
inte gav högre tendenser till skönmålning jämfört med de test där deltagarna testades under 
bevakning av en testledare då  Guilford–Zimmerman Temperament Survey och  Differential 
Personality Inventory användes.

Personlighet och arbetsprestation

Barrick  och  Mount  (1991)  sammanfattade  117  kriterierelaterade  validitetsstudier  i  en 
metaanalys och fann ett positivt samband mellan personlighet enligt FFM och arbetsrelaterade 
kriterier  bland  poliser.  Kriterierna  bestod  till  största  delen  av  yrkesskicklighet (bedömd 
prestation och data  över  produktivitet).  Personlighetsdimensionerna  enligt  FFM uppvisade 
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validitetskoefficienter (ρ, vilket är korrelationer som korrigerats för begränsningar i spridning 
och  mätfel)  mellan  .06  och .23  för  fyra  av  de  fem dimensionerna,  mellan  öppenhet  och 
kriteriet var sambandet emellertid lågt (ρ = -.03). 

Salgado (1997) undersökte i en metaanalys med 36 studier om det i Europa kunde finnas 
samma relation, som tidigare funnits i USA, mellan FFM och olika mått på arbetsprestation. 
Resultaten  indikerade  att  emotionell  stabilitet,  utåtvändhet  och  noggrannhet  utgjorde  en 
acceptabel  validitet  gentemot prestation  i  arbetet  inom kategorin poliser.   Följsamhet  och 
öppenhet uppnådde inte tillräckligt högt prediktionsvärde för att utgöra valida prediktorer. Det 
ska här nämnas att studien var av konfirmatoriskt slag då kriteriedata delades in i kategorierna 
bedömning av prestation i arbete, bedömning av prestation under utbildning och personliga 
data  såsom  frånvaro  och  lön.  Genom  att  konfirmatoriskt  analysera  testvariabler  och 
kriterievariabler  nås  högre  validitetskoefficienter  jämfört  med  om  exploratorisk  analys 
används  (Tett  et  al.,  1991).  Salgado (1997)  menade att  resultaten  visade  låg  validitet  för 
personlighet, så när som på noggrannhet och emotionell stabilitet, enligt FFM och att denna 
europeiska studie bekräftade vad amerikanska studier kommit fram till.

I  Hurtz  och  Donovans  (2000)  metaanalys,  som  omfattade  26  kriterierelaterade 
validitetsstudier,  rapporterades  validitetskoefficienter  på  .07  till  .22  för  de  fem  FFM-
dimensionerna mot kriteriet  yrkesskicklighet  (samma definition som användes av Barrick & 
Mount, 1991). En sammanställning av de tre metaanalyserna redovisas i tabell 1.

Tabell 1
Estimerade validitetskoefficienter,  korrigerade för mätfel  i  prediktor- och kriterievariabler  
samt  för  begränsngingar  i  spridning  (observerade  genomsnittliga  korrelationer),  för  
metaanalyser

Barrick och Mount 
(1991)a

Salgado (1997)a Hurtz och Donovan 
(2000)a

Emotionell stabilitet .07 (.04) .12 (.08) .14 (.09)
Utåtvändhet .10 (.06) .09 (.06) .10 (.06)
Öppenhet -.03 (-.02) .00 (.01) .07 (.04)
Följsamhet .06 (.04) .00 (-.01) .13 (.07)
Noggrannhet .23 (.13) .10 (.16) .22 (.14)

Not. Samtliga  yrkeskategorier,  kriteriet  var  arbetsprestation  bestående  av  både  bedömningar  och  data  på 
produktivitet.

Av tabellen framgår att det enbart är Noggrannhet som når upp till en acceptabel nivå enligt 
de kriterier som ställts av Stiftelsen för tillämpad psykologi (2002). Det framgår dock inte av 
stiftelsens rapport om det är råkorrelationer eller korrelationer som korrigerats för mätfel och 
spridningsbegränsningar som avses. 

Furnham  och  Stringfield  (1993)  studerade  chefer  från  olika  avdelningar  på  ett  stort 
flygbolag.  Kriterierna  för  arbetsprestation  bestod  av  bedömningar  utifrån  tolv  mått  på 
prestation som ansågs vara relevanta för chefernas arbetsbeskrivning. Deltagarna bedömdes i 
två steg, först av den närmaste chefen och sedan av den, i hierarkisk ordning, efterföljande 
chefen. För att mäta personlighet användes Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Resultaten 
visade inga samband mellan MBTI och arbetsprestation. 

Hogan  och  Holland  (2003)  fann  att  samband  mellan personlighet  och  arbetsrelaterade 
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kriterier  blev starkare när kriterierna definierades från det allmänna till  det mer specifika. 
Definitionen på UPP-testets variabel perfektionism är exempelvis mer specifikt formulerad 
jämfört med variabeln noggrannhet. Deras tillvägagångssätt i metaanalysen var att låta teori 
avgöra  vilka  personlighetsdrag  som  ska  prövas  mot  ett  visst  arbetsrelaterat  kriterium. 
Konstruktionen för vilka personlighetsdrag som förväntas predicera ett givet arbetsrelaterat 
kriterium avgjordes utifrån den bakomliggande teorin för att nå högre validitet.  Breda och 
generella  personlighetsvariabler  predicerar  globala  arbetsrelaterade  egenskaper  bättre  än 
specifika  kriterier  och  vice  versa.  Arbetsrelaterade  kriterier  kategoriserades  utifrån  den 
bakomliggande  teoretiska  konstruktionen,  exempelvis  utifrån  FFM,  och  nådde  då 
metodologiska fördelar. Hogan och Holland lät sakkunniga experter (”subjekt matter experts”; 
det  framkom inte  i  artikeln  vilka  dessa  var)  gå  igenom 43  studier  med  arbetsrelaterade 
kriterier och kategoriserade dessa kriterier utifrån faktorerna ”getting along” (strävan efter att 
bli omtyckt av andra, bygga och behålla relationer) och ”getting ahead” (strävan efter resultat 
och befordran). Därefter ombads experterna identifiera vilka kriterier som lämpligast skulle 
motsvara  ett  samband  med  personlighetsvariablerna  utifrån  FFM.  På  detta  sätt  nåddes 
estimerade validitetskoefficienter på mellan  ρ = .01 och .34.  

Validitet hos FFM i en population av poliser

I en stor (över 2000 poliser) longitudinell studie i Barcelona fann Forero et al.  (2009) att 
självbedömd personlighet enligt 16PF, 16 Personality Factor Questionnaire (Pervin & John, 
2001)  och  CAQ,  Clinical  Analysis  Questionnaire  (Krug,  1979)  inte  ensamma  förklarade 
variationen  i  arbetsprestation.  Förklarad  varians  var  enbart  3%.  De  enda  signifikanta 
prediktorerna för arbetsprestation var  emotionell  anpassningsförmåga (skalor  från 16PF & 
CAQ) och  CAQs skala  för  oro.  Då  examinatorernas  bedömningar  från  den obligatoriska 
träningen på  polisskolan  inkluderades  i  förklaringsmodellen  ökade dock förklarad  varians 
avsevärt.  Självbedömda  personlighetsegenskaper  hade  ett  samband  med  hur  det  gick  för 
polisstudenterna under skoltidens övningar. Bedömningarna från övningarna hade i sin tur 
hög  korrelation  med  arbetsprestation  mätt  ett  och  sju  år  efter  examen.  Interpersonella 
relationer,  en  variabel  som ligger  nära  FFM:s  extraversion,  var  den  variabeln  som hade 
starkast negativt samband med akademiska resultat (skriftliga prov i straffrätt etc.). Forero et 
al.  sammanfattade  resultaten  med  att  personlighetsdrag  tillsammans  med  examinatorernas 
bedömningar  på  prestation  i  övningar  på  skolan  ger  en  tillfredsställande  prediktion  för 
polisstudenters arbetsprestation efter examen. 

Furnham och Taylor (2008) fann olika samband mellan personlighet enligt FFM (NEO-
FFI) och bedömningar av prestation vid deltagande i  ett  assessmentcenter.  Deltagarna var 
erfarna polischefer. I detta fall var det öppenhet som korrelerade med polisiär problemlösning 
(negativ  korrelation)  samt  noggrannhet  som  korrelerade  med  chefsuppgifter  (negativ 
korrelation) och korrekturläsning (positiv korrelation). 

Syfte och hypoteser

Syftet med studien var att pröva UPP-testets samtidiga validitet mot externa kriterier i form av 
polisens chefsbedömda lönekriterier och det objektiva kriteriet antal förhör. 

Hypotes  1. Med  ledning  av  resultat  från  metaanalyser  av  Barrick  och  Mount  (1991), 
Salgado  (1997)  och  Hurtz  och  Donovan  (2000)  förväntades  emotionell  stabilitet  och 
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noggrannhet  utgöra valida prediktorer  för  polisens  lönekriterier  och det  objektiva kriteriet 
antal förhör. Validiteten beträffande utåtvändhet, öppenhet och följsamhet förväntades vara 
låg. 

Hypotes  2. Med ledning av resultat  från Hogan och Holland (2003) förväntades  UPP-
testets mer specifikt definierade variabler, de utöver FFM, ge högre validitet jämfört med de 
mer generellt formulerade FFM-variablerna.

Hypotes 3. Med ledning av resultat från en studie av Sjöberg (2010c) förväntades att UPP-
testets aggregerade variabler (jagstyrka, chefspotential och stresskänslighet) skulle indikera 
god validitet mot polisens lönekriterier och kriteriet antal förhör. 

Metod

Den  föreliggande  studien  omfattades  av  två  delstudier.  I  den  första  undersöktes 
testvariablernas externa validitet mot polisens lönekriterier. I den andra studien undersöktes 
testvariablernas validitet  mot ett  objektivt kriterium bestående av antal  genomförda förhör 
under en ettårsperiod.

Studie 1

Deltagare. Etthundra anställda, 50 kvinnor och 50 män, från åtta utredningsavdelningar och 
en  närpolisavdelning inom en polismyndighet  i  mellersta  Sverige rekryterades  till  studien 
genom  ett  bekvämlighetsurval.  Åttiofyra  deltagare  var  poliser  och  övriga  civilanställda. 
Genomsnittlig ålder var 44 år (SD = 10.34). Beträffande utbildningsnivån var fördelningen 
följande:  3  deltagare hade  enbart  grundskoleutbildning,  31 hade  gymnasial  utbildning,  36 
hade  påbörjat  högskoleutbildning och 30 hade  examen från  högskola.  Tio  deltagare  hade 
chefspositioner. Deltagandet skedde på frivillig basis. De som deltog erbjöds få en skriftlig 
rapport på testresultaten från UPP-testet.  Ursprungligen deltog 105 personer i studien men 
fem fick exkluderas då lönekriterier inte fanns att tillgå för dessa personer. 

Material för personlighetsvariabler. UPP är ett nyutvecklat test för att mäta personlighet i 
arbetslivet  och  utgår  ifrån  FFM.  Förutom  de  grundläggande  personlighetsdimensionerna 
emotionell  stabilitet,  utåtvändhet,  öppenhet,  följsamhet  och  noggrannhet  ingår  14  andra 
variabler  med  relevans  inom arbetslivet  samt  tre  aggregerade  variabler  som utgör  de  tre 
övergripande  personlighetsdimensionerna  jagstyrka,  chefspotential  och  stresskänslighet. 
Därtill  innehåller  testet  mätning  av  stämningsläge,  testdatas  kvalitet  och  attityd  till  testet 
(”face validity”). Principerna för personlighetsvariablernas indexindelning fanns inte att tillgå 
från konstruktören, varken för certifierade användare av UPP-testet eller i den föreliggande 
studiens forskningssyfte. Påståenden besvaras på en femgradig skala med värdena 1 (stämmer 
absolut inte),  2 (stämmer knappast), 3 (tveksamt), 4 (stämmer i viss mån) och 5 (stämmer 
absolut). Testet  kännetecknas  av  en  statistisk  korrektion  för  skönmålning  utifrån 
regressionsmodeller med variabler för social önskvärdhet (Sjöberg, 2008). Detta leder till att 
testdeltagare som visar tendenser till skönmålning får sina resultat reducerade i proportion till 
skönmålningstendensens  storlek.  För  en  beskrivning  av  korrektionen  för  skönmålning  se 
Sjöberg (2008). Reliabilitet (Cronbach´s alfa) för testvariablerna var enligt manualen (N = 
823;  Sjöberg,  2010c)  mellan .67 och .92.  Cronbach´s  alfa  var  i  den föreliggande studien 
mellan .60 och .90. Antal uppgifter i varje variabel, reliabilitet och genomsnittlig korrelation 
mellan  variablernas  uppgifter  presenteras  i  tabell  2. Två variabler  mäter  skönmålning,  en 
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öppen (overt) med samma typ av frågor som Crowne-Marlows skala för social önskvärdhet 
(Crowne & Marlow, 1960) och en sluten (kovert)  variabel  med frågor  som inte  ska vara 
möjliga  för  testtagaren  att  identifiera  och  som korrelerar  högt  med  den  overta  variabeln 
(Sjöberg,  2010c).  UPP-testet  har  validerats  på  fyra  olika  sätt:  begreppsvalidering,  mot 
självbedömd  arbetsprestation,  mot  s.k.  proxykriterier  (Sjöberg,  2010c)  samt  mot  externa 
kriterier med en mediankorrelation på .29 i en grupp (N = 65) anställda handläggare på ett 
kundserviceföretag (Sjöberg,  2010b, 2010c). Samtliga variabler i  UPP-testet avsågs utgöra 
oberoende variabler i den föreliggande studien. I tabell 3 presenteras exempel på påståenden 
för var och en av variablerna i UPP.

Material  för  prestationskriterier.  Som kriterium för  arbetsprestation  användes  polisens 
bedömningsunderlag för lönekriterier. Dessa bestod av 12 kriterier utifrån vilka arbetstagare 
bedömdes efter en femgradig skala med värdena 1 (mindre väl), 2 (utvecklas), 3 (väl), 4 (mer 
än väl)  och  5  (utmärkt).  Bedömningsunderlaget  har  skapats  av  myndighetens 
personalavdelning.  Varje  polismyndighet  utformar  sina  egna  lönekriterier.  Samtliga 
medarbetare inom myndigheten lönesätts individuellt. Syftet med individuell lönesättning är 
att stimulera goda arbetsinsatser och resultat. 

Proceduren  för  bedömning av  medarbetare  utifrån  lönekriterierna  går  till  på  så  vis  att 
chefen  och  medarbetaren  håller  ett  utvecklingssamtal.  Där  förs  en  dialog  om  hur 
medarbetaren kan bidra för att nå verksamhetsmålen. I detta samtal presenteras och diskuteras 
myndighetens  lönekriterier.  Därefter  sker  ett  lönesamtal  mellan  chef  och  medarbetare. 
Samtalet ska utgå från myndighetens lönekriterier. Chefen bedömer medarbetarens prestation 
enligt de 12 lönekriterierna. För att uppnå tillförlitlighet i bedömningarna mellan chefer finns 
det  dokumentation  för  hur  de  olika  kriterierna  ska  tolkas,  vilka  även  diskuteras  i  en 
förhandlingsgrupp  bestående  av  fackliga  organisationer  och  arbetsgivarrepresentanter.  I 
förhandlingsgruppen förs även diskussioner för att eftersträva att alla chefer utgår från samma 
objektiva  grund  vid  bedömningarna.  Chefen  föreslår  sedan  en  ny  lön  för  myndighetens 
förhandlingsgrupp  utifrån  det  behov  som  beskrivits  ovan.  I  lönesamtalets  andra  del 
presenterar och motiverar chefen utfallet från förhandlingarna och den nya lönen fastställs1. 
Lönekriterierna avsågs utgöra beroende variabler i den föreliggande studien.

För att komplettera studien med information om hur bedömningarna går till  i praktiken 
genomfördes en kort intervju med en av cheferna på närpolisen. Av intervjun framkom att det 
är  de båda gruppcheferna som ansvarar för bedömningarna.  Gruppcheferna resonerar med 
varandra utifrån den information de fått genom att ha arbetat tillsammans med den berörde. 
Lönesättande  gruppchef  inhämtar  information  från  minst  två  chefer  till,  i  normalfallet 
vakthavande  befäl  och  yttre  befäl.  När  bedömningarna  är  gjorda  träffas  samtliga  sex 
gruppchefer  för  att  diskutera  bedömningarna  för  var  och  en  av  medarbetarna.  Där  kan 
ytterligare  information  komma fram vilket  kan  ligga  till  grund för  ändrade  bedömningar. 
Intervjun speglade hur det fungerade på närpolisen (vilka representeras av 10 deltagare i den 
föreliggande  studien).  Hur  bedömningarna  i  praktiken  går  till  på  utredningsavdelningarna 
(vilka representerades av återstående 90 deltagare) var vid tillfället för rapportering av den 
föreliggande studien okänt.

Procedur.  Handledaren docent Anna M Dåderman kontaktade professor Lennart Sjöberg 
och presenterade idén om att göra en valideringsstudie inom ramarna för en D-uppsats. Idén 
accepterades  och  författaren  fick  genomgå  en  certifieringsutbildning  för  UPP-testet.  Alla 
deltagare tog personlighetstestet Understanding Personal Potential (UPP; Sjöberg, 2008). En 
detaljerad skriftlig beskrivning för genomförandet och hur mycket tid som skulle tas i anspråk 
från arbetstagarna sändes till myndighetsledningen. Ärendet behandlades i den operativa

1 Polismyndighetens lönepolicy, mer ingående referens anges inte av konfidentialitetsskäl.
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Tabell 2
Antal uppgifter i varje variabel, reliabilitet och genomsnittlig korrelation mellan variablernas  
uppgifter
Variabel Antal uppgifter Cronbach´s alfa Genomsnittlig 

korrelation mellan 
uppgifterna som 
ingick i variabeln

Emotionell stabilitet 8 .69 .22
Utåtvändhet 10 .83 .34
Öppenhet 9 .71 .22
Följsamhet 8 .68 .21
Noggrannhet 9 .74 .24
Uthållighet 8 .78 .30
Samarbetsvilja 10 .76 .24
Positiv grundattityd 10 .82 .31
Självförtroende 9 .75 .25
Social förmåga 8 .68 .21
Emotionell intelligens, 
självrapport

18 .81 .19

Emotionell intelligens, 
bedömningar

4 (32)a .60 .26

Kreativitet 8 .75 .28
Perfektionism 9 .73 .23
Arbetstillfredsställelse 3 .87 .68
Arbetsvilja 7 .81 .39
Resultatorientering 13 .80 .24
Förändringsvilja 8 .79 .31
Arbetsintresse 6 .71 .29
Balans arbete – övrigt liv 9 .90 .50
Skönmålning 1 (kovert)b 12 .68 .15
Skönmålning 2 (overt)b 9 .69 .20

Jagstyrka, korrigerade datac 11 (variabler) .74 .21
Chefspotential,  korrigeradec 

data
13 (variabler) .79 .22

Stresskänslighet, 
korrigerade datac

6 (variabler) .61 .20

Not. Av tabellen framgår att majoriteten av variablerna hade ett acceptabelt värde för Cronbach´s alfa (över .70) 
och för genomsnittlig korrelation (över .30). Koefficienterna beräknades av professor Lennart Sjöberg. 
a Emotionsbedömningar utifrån bilder på ett ansiktsuttryck, 4 bilder med totalt 32 svarsalternativ (8 på varje  
bild).
b Se tabell 3 för exempel på itemformuleringar.
c  Aggregerade variabler bestående av ett antal av UPP-testets grundvariabler. För information av vilka variabler  
som ingår i respektive aggregerad variabel hänvisas till Sjöberg (2010c).
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Tabell 3
Exempel på uppgifter för UPP-testets variabler
Variabel Exempel på uppgifter

Emotionell stabilitet Jag oroar mig aldrig i onödan.
Det är bara sällan som jag känner starka negativa känslor.

Utåtvändhet Jag är ganska blyg och säger inte mycket i de flesta sammanhang.
Jag står gärna på en scen och håller föredrag.

Öppenhet Det är påfrestande att behöva tänka om och jobba efter nya idéer.
Det händer att jag blir mycket engagerad i mina fantasier.

Följsamhet Det har hänt att jag skällt ut någon på jobbet.
Jag har nästan inga ovänner.

Noggrannhet Jag är noga med minsta detalj i mitt arbete.
”Ordning och reda” är riktmärket för mitt arbetsliv.

Uthållighet När jag misslyckas tar jag nya tag och försöker igen.
Ett misslyckande brukar sällan påverka mig.

Samarbetsvilja Ibland har jag en känsla av att arbetskamraterna undviker mig.
De flesta chefer jag har haft har varit tämligen inkompetenta.

Positiv grundhållning Jag önskar att jag aldrig lärt känna en del människor jag har mött i 
arbetslivet.
Hela tiden dyker det upp nya spännande utmaningar på jobbet.

Självförtroende Även om jag först tycker något är svårt, brukar jag klara upp det 
ganska snabbt.
Jag har ofta misslyckats med att genomföra det jag föresatt mig.

Social förmåga Jag är bra på att få igenom min vilja
Jag har lätt att få kontakt med nya bekanta.

Emotionell intelligens Jag kan sällan förutse hur jag kommer att reagera emotionellt på 
viktiga händelser.
Jag tror att känslor är något av det viktigaste här i livet.

Kreativitet När jag ställs inför ett problem brukar det gå fort att hitta en ny 
infallsvinkel.
Jag går upp i problemlösning så att jag glömmer tid och rum.

Perfektionism Jag har ofta fått beröm för att jag varit så noggrann.
Det spelar ingen roll om ett fel kan tyckas vara obetydligt – jag 
kräver av mig själv att allt ska vara perfekt.

Arbetstillfredsställelse Jag är tillfredsställd med mitt arbete.
Jag känner mig nöjd med det arbete jag har.

Arbetsvilja På jobbet går tiden med snigelfart.
Jag går med glädje till jobbet nästan varje dag.

Resultatorientering Det är mycket viktigt för mig att mitt arbete leder till resultat.
Det är ingen idé att anstränga sig på jobbet, resultatet beror ändå 
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Tabell 3 (fortsättning)
på helt andra faktorer.

Förändringsvilja Människor har mycket större kapacitet för att lära sig något nytt 
än vad många tycks tro.
Man bör undvika att ändra på jobb och organisation om det inte är 
absolut nödvändigt.

Arbetsintresse Jag tar med arbetsuppgifter hem och jobbar på fritiden, för det är 
så intressant och spännande.
Mitt jobb kan vara så fascinerande att jag glömmer allt annat.

Balans Mitt arbete kräver så mycket att jag inte får en stimulerande fritid.
Jobbet är en belastning som stressar mig så att jag inte orkar med 
familjen så som jag skulle vilja.

Skönmålning 1 (kovert) Jag är ibland så spänd att jag har svårt att sova.
När man stör mig i mitt arbete med personliga problem och frågor 
blir jag mycket irriterad.

Skönmålning 2 (overt) Jag kan inte tänka mig att betala någon “svart” för ett arbete.
Jag svär aldrig.

ledningsgruppen och godkändes med förbehållet att testet inte fick tas av deltagarna under 
arbetstid.   Avdelningscheferna kontaktades via internpost med en förfrågan om tidpunkt för 
genomförandet. Tre utav avdelningarna var belägna på annan ort varpå resor var nödvändiga. 
Deltagare till studien rekryterades genom att författaren besökte respektive avdelning (9 st) 
där studiens ändamål presenterades. Dessa besök var tidskrävande att boka in och genomföra 
(varje besök tog ca 30 minuter), men nödvändiga för att motivera deltagare att bidra med sina 
lönekriterier. Det krävdes att en detaljerad beskrivning av hur personliga data skulle behandlas 
för att deltagarna inte skulle känna sig exponerade.  De deltagare som efter presentation av 
studien under våren 2010 önskade delta fick ett missivbrev med information om deltagandet. 
För att  få tillgång till  deltagarnas lönekriterier  inhämtades en fullmakt från var och en av 
deltagarna. Fullmakten skrevs under av deltagaren och gav författaren rätten att hämta kopia 
av  lönekriterierna  hos  den  närmaste  chefen.  Med  i  missivbrevet  fanns  personliga 
inloggningsuppgifter och UPP-testet togs via en Internetplattform. Deltagarna informerades 
om att  deras  resultat  på  testet  och  lönekriterierna  skulle  komma  att  lagras  och  matchas 
gentemot varandra i en databas. Enbart författaren skulle ha tillgång till både testresultat och 
lönekriterier och deltagarna tillförsäkrades om att konfidentialiteten skulle hållas, det vill säga 
inga testresultat eller lönekriterier skulle lämnas ut till obehöriga. Information gavs om att 
testresultaten från UPP-testet skulle lagras i Psykologisk Metod ABs normdatabas men inga 
personuppgifter skulle lagras utan enbart test-ID bestående av bokstäverna ”PLS” samt en 
sifferkombination.  Lönekriterierna inhämtades sedan av författaren från aktuell  chef.  Data 
beträffande lönekriterier lagrades enbart hos författaren. Då alla testsvar inkommit skickades 
informationen från  Psykologisk  Metod AB till  författaren  i  form av  en  krypterad  fil.  En 
rapport på testresultaten skickades direkt till den e-postadress som varje deltagare uppgivit i 
samband  med  testningen.  Filen  innehöll  testresultat  som  normerats  mot  normdatabasen. 
Standardavvikelser för testvariablerna i normdata tillhandahölls från Psykologisk Metod AB 
och  för  detta  ändamål  skrevs  ett  sekretessavtal.  Deltagarna  gavs  kontaktinformation  till 
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författaren och testkonstruktören om de hade frågor, kontakt i efterhand togs i flera fall.
Databearbetning.  Korrektionen för skönmålning genomfördes av Psykologisk Metod AB 

genom att en multipel regression med metoden ”enter” för varje testvariabel beräknades där 
de två variablerna för skönmålning (overt och kovert) utgjorde de oberoende variablerna och 
varje  testvariabel  utgjorde  den  beroende  variabeln.  Denna  beräkning  gjordes  mot 
normdatabasen. Utifrån dessa regressioner sparades residualerna till nya variabler, värdet på 
residualerna utgjorde värdet på testvariablerna. För en beskrivning av modellen se Sjöberg 
(2010c  s.  22-28).  Psykologisk  Metod  AB  hanterade  även  bortfall  genom 
medelvärdesimputering.

Korrelationerna mellan testvariabler och kriterievariabler korrigerades av författaren för 
begränsningar i spridning (”restriction of range”) genom Thorndikes case 1 (Guilford, 1950) i 
syfte att kunna jämföras med metaanalyserna. Korrelationerna korrigerades även för mätfel 
(begränsningar i reliabiliteten) hos testvariablerna och kriterievariablerna med hänvisning till 
Barrick och Mount (1991) då detta skulle ge det ”sanna” teoretiska sambandet. Magnusson 
(2003) föreslog att korrektion för mätfel i båda variablerna kan vara av intresse vid studier av 
samtidig  validitet  då  detta  ger  en  uppskattning  av  korrelationerna  om  test-  och 
kriterievariablerna vore helt reliabla. Magnusson menade dock vidare att korrektionen skulle 
göras  enbart  i  kriterievariabeln  för  att  få  en  uppskattning  av  testvariablernas  praktiska 
användbarhet. Utifrån detta resonemang presenterades både korrelationer som korrigerats för 
mätfel  i  både  test-  och kriterievariabler  (den teoretiska validiteten)  och  korrelationer  som 
korrigerats för mätfel enbart i kriterievariabeln (den praktiska validiteten). 

Både korrektionen för begränsningar i spridning och mätfel genomfördes i Excel. Samma 
form av korrektion gjordes i metaanalyser av Barrick och Mount (1991), Salgado (1997) och 
Hurtz  och  Donovan  (2000).  För  att  estimera  reliabiliteten  i  kriterievariabeln,  med  vilken 
korrektionen för mätfel beräknades, användes samma värde (Cronbach´s alfa) som i Salgado 
(1997). Salgado använde medelvärdet av reliabilitetskoefficienter från validitetsstudier som 
rapporterats i Journal of Applied Psychology och Personnel Psychology mellan åren 1984 till 
1994. Denna koefficient var .62. Ordningsföljden för de separata korrektionerna var att först 
genomfördes korrektion för begränsning i spridning. Det korrigerade värdet användes sedan 
för att beräkna korrektionen för reliabilitetsbrister (Stauffer & Mendoza, 2001). Den omvända 
ordningen testades också vilket visade samma resultat.

För  att  undersöka  strukturen  hos  lönekriterierna  utfördes  en  explorativ 
huvudkomponentanalys (”principal component analysis with direct oblique rotation”) på de 
12  ingående  lönekriterierna.  Oblique  rotation  valdes  framför  orthogonal  rotation  då  de 
sannolikt kunde förväntas att de latenta variablerna var korrelerade med varandra2. Två test 
för att kontrollera om data passade för faktoranalys gjordes: (1) Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
anger hur stor del av datas varians som kan förklaras av faktorer, vilket hade ett värde på .90. 
(2) Bartlett Tests of Sphericity uppvisade ett signifikant värde (chi2  = 727.88, df = 66,  p < .
001) vilket indikerade att datan var lämpade för faktoranalys (Brace, Kemp, & Snelgar, 2009). 
Residualmatrisen visade residualer nära noll vilket också, enligt Brace et al., indikerade goda 
förutsättningar för faktoranalys. Två komponenter genererades med Eigenvärde över 1 som 
tillsammans förklarade 65% av den totala variansen. Den första komponenten förklarade 56% 
av den totala variansen och inkluderade lönekriterier som beskrev effektivitet/kapacitet och 
resultat/måluppfyllnad. Den andra komponenten förklarade 9% av den totala variansen och 

2 Faktoranalys syftar till att hitta en latent/underliggande faktor utifrån korrelationer mellan variabler. En faktor 
”förklarar” flera variabler som samvarierar med varandra. Rotation är en matematisk procedur inom 
faktoranalys för att underlätta analyserna. Orthogonal rotation ger faktorer som inte är korrelerade med 
varandra medan Oblique rotation tillåter att faktorerna är korrelerade med varandra (Brace et al., 2009).
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inkluderade  lönekriterier  som  beskrev  värdegrund  och  samarbetsförmåga  (se  tabell  4). 
Komponenternas korrelation med varandra var r = .55.

En  efterföljande  explorativ  huvudaxelfaktorering  (”principle  axis  factoring”)  visade  att 
faktor  två  hade  ett  Eigenvärde  strax  under  1,  vilket  enligt  Tabachnick  och  Fidell  (2007) 
indikerar  att  den  faktorn,  sett  till  variansen,  inte  är  lika  intressant.  Förekomsten  av  två 
faktorer, framför en, låg dock i linje med Hogan och Hollands (2003) uppdelning av kriterier i 
två  kategorier.  Valet  av antalet  faktorer  utgör  i  grunden detsamma som antalet  teoretiska 
processer som ligger bakom ett forskningsområde, därmed kan antalet faktorer i en analys 
väljas utifrån ett logiskt resonemang som hänvisar till hur många faktorer som föreslås utifrån 
teorin  (Tabachnick  &  Fidell,  2007).  Den  samlade  bedömningen  av  analyserna  på 
lönekriterierna  resulterade  i  att  för  ändamålet  i  den  föreliggande  studien  bilda  två 
kriterievariabler  av  de  lönekriterier  som  laddade  högst  på  faktor  ett  och  två, 
kriterievariablerna benämndes produktivitet och social förmåga. Faktorladdningarna redovisas 
i tabell 4. Faktorernas korrelation med varandra var r = .63. 

Av de ingående 12 lönekriterierna skapades två nya variabler, bestående av summan av 
lönekriterierna, utifrån följande tre kriterier: att de visade höga laddningar på faktorn (> .40), 
att de visade tillfredsställande höga kommunaliteter (>.60) och att de bidrog till en hög intern 
konsistens. Faktorerna var  produktivitet (bestående av åtta lönekriterier; Cronbach´s alfa = .
93;  inter-item korrelation r = .21 - .73) och social förmåga (bestående av fyra lönekriterier; 
Cronbach´s alfa = .83; inter-item korrelation r = .49 - .64). Försök med att skapa ”factor 
scores” gjordes och korrelationerna med testvariablerna blev snarlika de korrelationer som 
uppvisades med sammanräknade (indexerade) variabler. Variabelerna produktivitet och social  
förmåga  kontrollerades  för  ”outliers”,  inga  outliers  identifierades.  Normalfördelning  för 
variabeln  produktivitet var  (Skewness  =  0.22)  och  toppighet  (Kurtosis  =  0.87). 
Normalfördelning för variabeln social förmåga var (Skewness = 0.55) och toppighet (Kurtosis 
= 0.38). Interbedömarreliabilitet (graden av samstämmighet mellan bedömare) fanns inte att 
tillgå då det enbart var en person som gjorde bedömningarna. 

Tabell 4
Komponentladdningar och faktorladdningar med direkt oblique rotation, kommunaliteter (h2)  
för principle component analysis (kolumn 2 och 3) och principle axis factoring (kolumn 4 och  
5) av de 12 lönekriterierna
Variabel Komponent Faktor h2

1 2 1 2
Effektivitet/kapacitet .98 -.21 .97 -.21 .78
Resultat/måluppfyllnad .92 -.10 .88 -.08 .75
Kompetens .78 .02 .69 .09 .63
Ansvarstagande .73 .14 .67 .17 .66
Kreativitet/idérikedom .71 .20 .66 .21 .69
Förändringsvilja/flexibilitet .53 .23 .48 .23 .47
Kommunikation .52 .32 .48 .31 .56
Lojalitet .46 .37 .42 .35 .53
Värdegrund -.17 .95 -.10 .82 .76
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Tabell 4 (fortsättning)
Samarbetsförmåga .25 .66 .26 .61 .69
Konflikthantering .29 .61 .28 .56 .64
Servicekänsla .31 .55 .32 .48 .60

Not. Variablerna  är  sorterade  efter  laddningarnas  storlek.  Värden  markerade  med fetstil  markerar  på  vilken 
komponent/faktor variabeln laddade högst. En beskrivning av lönekriterierna kan tillhandahållas av författaren.

Studie 2

Deltagare.  De  deltagare  från  urvalet  i  studie  1,  som  hade  utredningar  som  främsta 
arbetsuppgift, ingick förutom i studie 1 även i studie 2 (N = 49; 25 kvinnor och 24 män). 
Medelåldern var 47 år (SD = 8.62).   Beträffande utbildningsnivå fördelade sig den enligt 
följande:  1  deltagare hade  enbart  grundskoleutbildning,  15 hade  gymnasial  utbildning,  21 
hade påbörjat högskoleutbildning och 12 hade examen från högskola.

Material. Personlighet mättes med personlighetstestet UPP (Sjöberg, 2008). Ett objektivt 
kriterium för prestation i form av antal förhör (M = 232.12, SD = 86.29) mellan perioden 1 
september 2009 och 31 augusti 2010 användes. Förhöret utgör en betydande del i polisens 
förundersökning och får enligt Rättegångsbalken 23 kap. 6 § hållas med de som antas kunna 
lämna information av betydelse till utredningen. Förhör hålls i regel med målsägare, vittnen 
och misstänkt men även med andra som antas kunna lämna viktig information till utredningen 
såsom exempelvis sakkunniga. Förhöret dokumenteras elektroniskt och ingår som en del i 
förundersökningsprotokollet, vilket är den sammanställning av utredningen som redovisas till 
åklagare. Förhör kan hållas via telefon eller genom personligt möte, vanligast sker detta på 
polisstationen men även på andra ställen. Med kriteriet avsågs inte att beskriva ett fulländat 
mått på prestation men variabeln ger ändå en indikation på effektivitet i arbetet.

Procedur.  Deltagarlistan  från  studie  1  gicks  igenom och 49 deltagare  med i  huvudsak 
utredningsuppgifter  identifierades.  En  skriftlig  förfrågan  om tillstånd  till  datainsamlingen 
ställdes  till  myndighetsledningen  och  gavs  bifall.  Med  hjälp  av  polismyndighetens 
datoriserade utredningsrutin (Durtvå) söktes antalet förhör fram för varje deltagare.

Databearbetning.  För  att  studera  validiteten  hos  UPP-testet  beräknades  korrelationer 
mellan  testvariablerna  och  kriterievariabeln.  Korrektion  för  skönmålning,  begränsning  i 
variationsvidd  hos  testvariablerna  och  korrektion  för  reliabilitetsbrister  i  testvariablerna 
genomfördes på samma vis  som förklarats i studie 1. Då inga reliabilitetskoefficienter för 
kriterievariablerna fanns att tillgå gjordes ingen korrektion på variabeln antal förhör, variabeln 
antogs i denna studie vara perfekt reliabel. I syfte att nå högre precision i kriterievariabeln 
relaterades  antalet  förhör  till  utredarens  faktiska  tjänstgöringstid.  Personalavdelningen 
ombads att nedteckna antalet dagar vederbörande hade varit frånvarande från sin tjänst på 
grund  av  sjukdom,  tjänstledighet  eller  föräldraledighet.  Antalet  frånvarodagar  dividerades 
med antalet  potentiella tjänstgöringsdagar  (225) under perioden 1  september 2009 och 31 
augusti 2010. Ett tal som angav hur mycket i procent som utredaren varit frånvarande erhölls. 
Detta tal adderades med ett och antalet förhör multiplicerades sedan med detta tal. Resultatet 
gav  ett  värde  på  ett  uppskattat  antal  förhör  som  utredaren  skulle  ha  genomfört  under 
förutsättning att hon eller han hade haft en 100-procentig närvaro.

Variabeln antal förhör kontrollerades sedan för ”outliers” och normalfördelning (Skewness 
= 1.42, Kurtosis = 3.19). Då variabeln var något positivt snedfördelat och toppig genomfördes 
en logaritmisk transformation i SPSS 18.0 för att  de statistiska analyser som skulle göras 
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baserades  på  antagandet  att  variablerna  är  normalfördelade.  Skevheten  och  toppigheten 
minskade efter transformeringen (Skewness = 0.18, Kurtosis = 0.61). 

Resultat

I figur 1 redovisas resultaten på UPP-testet i form av transformerade värden (”Stanine”) vilket 
innebär att samtliga rådata standardiseras och tilldelas ett värde mellan ett och nio. Av tabellen 
framgår att den studerade gruppen befinner sig inom normalvärden (4-6) på alla variabler 
förutom beträffande variablerna förändringsvilja och skönmålning 2 (overt). 

Figur  1.  Resultat  för  deltagarna  i  den  föreliggande  studien  (N =  100)  presenterat  i 
Staninevärden, standardiserade i normdata från UPP-testets normdatabas (N = 823).
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Skönmålning 2 (overt)

Skönmålning 1 (kovert)
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Förändringsvilja
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Tabell 5
Medelvärden och standardavvikelser för polisens lönekriterier (N = 100)
Variabel M SD Skewness Kurtosis
Effektivitet/kapacitet 3.61 0.76 -0.03 -0.33
Resultat/måluppfyllnad 3.41 0.65 0.23 -0.05
Kompetens 3.64 0.63 -0.29 0.01
Ansvarstagande 3.76 0.62 -0.30 0.34
Kreativitet/idérikedom 3.46 0.70 0.15 -0.16
Förändringsvilja/flexibilitet 3.47 0.58 0.10 -0.50
Kommunikation 3.49 0.63 0.15 -0.21
Lojalitet 3.54 0.66 0.16 -0.20
Värdegrund 3.54 0.63 0.73 -0.44
Samarbetsförmåga 3.65 0.64 0.15 -0.44
Konflikthantering 3.29 0.61 0.55 0.53
Servicekänsla 3.78 0.60 0.10 -0.46

Not. Lönekriteriernas variationsvidd 1-5.

I tabell 5 återfinns medelvärden och SD för lönekriterierna. Värdegrund och konflikthantering 
skiljer sig från normalfördelningen då de är något positivt snedfördelade, fördelningen lutar 
något åt vänster i ett histogram. I tabell 6 redovisas resultaten från studie 1 och 2 i form av 
observerade  korrelationer  mellan  samtliga  testvariabler  och  kriterievariabler.  Av  tabellen 
framgår  att  korrelationerna  över  lag  är  mycket  låga.  Nio  av  UPP-testets  24  testvariabler 
uppvisade signifikanta korrelationer med någon av kriterievariablerna. Samarbetsvilja, positiv 
grundattityd  och  stresskänslighet  uppvisade  flest  antal  signifikanta  korrelationer  med 
kriterievariablerna.  Av testvariablerna enligt  FFM uppvisades enbart  totalt  två signifikanta 
korrelationer.  I  tabell  7  redovisas  estimerade  validitetskoefficienter  för  samtliga  av  UPP-
testets testvariabler mot kriterievariablerna produktivitet, social förmåga och antal förhör. Av 
tabellen framgår att då korrelationerna korrigerats för mätfel (reliabilitetsbegränsningar) och 
begränsning i spridning (”range restriction”) så höjs prediktionsvärdet hos flera variabler till 
att omfatta acceptabel nivå enligt kriterierna som Stiftelsen för tillämpad psykologi (2002) 
fastställt. Testvariablerna öppenhet, följsamhet, uthållighet, social förmåga, förändringsvilja 
och balans uppvisade ingen korrelation som översteg .20 mot någon av kriterievariablerna. 
Testvariablerna  samarbetsvilja,  positiv  grundattityd,  perfektionism  och  stresskänslighet 
uppvisade acceptabel validitet över alla tre kriterievariablerna. Beträffande testvariabler enligt 
FFM  var  det  enbart  emotionell  stabilitet  och  utåtvändhet  som  uppvisade 
validitetskoefficienter över .20. 
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Tabell 6
Korrelationer mellan UPP-testets variabler (korrigerade för skönmålning) och polisens lönekriterier samt  
antal förhör
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Emotionell stabilitet .07 .22* .12 .16 .14 .17 .03 -.08 .03 .23* .11 .03 .27
Utåtvändhet .01 .06 .03 .04 .17 -.02 -.13 -.12 -.01 -.07 -.02 -.05 .19
Öppenhet -.05 -.07 -.06 -.08 .09 -.06 .02 .08 .01 -.04 .02 .03 -.09
Följsamhet .13 .01 .02 .04 -.02 -.03 .19 -.05 .15 .04 .09 .09 .11
Noggrannhet -.06 -.12 -.04 .01 .09 -.02 -.18 -.10 .04 -.10 .04 -.19 .16
Uthållighet .03 -.09 .11 .00 .01 .08 -.09 .00 -.07 .01 -.01 -.05 .09
Samarbetsvilja .26* .31** .14 .18 .13 .25* .32** -.03 .32** .15 .21* .16 .16
Positiv grundattityd .19 .19 .22* .21* .20 .23* .16 .08 .20* .10 .11 .07 .34*

Självförtroende .01 .06 .01 .04 .05 -.12 -.03 -.06 .18 -.04 .01 -.13 .19
Social förmåga .00 -.02 .05 -.01 .01 .01 .04 -.05 .05 .07 .04 .04 -.07
Emotionell intelligens 1b -.01 -.10 -.03 -.08 .12 .00 .09 .11 -.03 .13 .07 .04 .08
Emotionell intelligens 2c .18 .05 .09 .11 .19 .01 .14 .11 .14 .12 .04 .08 .05
Kreativitet -.03 -.26* -.04 -.12 .07 -.23* -.20* -.02 -.06 -.18 -.15 -.10 -.04
Perfektionism -.10 -.28** -.10 -.17 -.12 -31** -.13 -.04 -.07 -.20 -.14 -.18 -.12
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Tabell 6 (fortsättning)
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Arbetstillfredsställelse .05 .06 .10 .04 .04 .12 .03 -.04 .10 .00 -.02 -.09 .28
Arbetsvilja .06 .07 .12 .14 .18 .12 .12 -.02 .12 .05 .08 .00 .31*

Resultatorientering .07 -.07 .08 -.05 .05 -.05 -.12 .04 .01 -.10 .01 -.08 .40**

Förändringsvilja .08 -.13 -.08 -20* .01 -.07 -.13 .05 -.06 -.09 -.12 .01 -.02
Arbetsintresse -.01 -.01 -.02 .00 .05 -.12 -.08 -.04 .17 -.10 -.01 -.01 .22
Balans .07 .12 .09 .14 .05 .15 .05 .02 -.04 .07 .09 -.05 .22
Jagstyrka .11 .06 .10 .07 .17 .04 .07 -.03 .14 .07 .09 .02 .21
Stresskänslighet -.18 -.25* -.21* -.21* -.20* -.30** -.14 .03 -.18 -.20* -.19 -.09 -.28
Chefspotential .08 .04 .11 .06 .18 .03 .01 -.01 .13 .02 .07 -.01 .30
Median .07 .07 .08 .08 .09 .08 .12 .04 .07 .09 .07 .05 .17
Not. UPP-testets variabler i raderna och lönekriterierna (studie 1; N = 100) i kolumnerna, sista kolumnen utgörs av det objektiva kriteriet 
antal förhör (studie 2; N = 49).
a På grund av skev fördelning transformerades denna variabel (log10).
b Emotionell intelligens, självrapporterad. 
c Emotionell intelligens, emotionsbedömningar, råvärden som inte korrigerats för skönmålning.
* p < .05, ** p < .01 (2-sidig).
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Tabell 7
Standardavvikelser (för standardiserade data som korrigerats för skönmålning), observerade och estimerade korrelationer mellan UPP-testets  
variabler och kriterievariablerna ”produktivitet”, ”social förmåga” och ”antal förhör”

Produktivitet Social förmåga Antal förhöra

Variabel SD SDNORM r rXY rXYG rXYTG r rXY rXYG  rXYTG r rXY rXYTG

Emotionell stabilitet .46 .53 .17 .19 .24 .29 .07 .08 .10 .12 .26* .29 .35
Utåtvändhet .61 .69 .03 .03 .04 .05 -.11 -.12 -.16 -.17 .19 .21 .22
Öppenhet .49 .53 -.03 -.03 -.04 -.05 .03 .03 .04 .05 -.08 -.09 -.10
Följsamhet .51 .44 .02 .02 .03 .05 .06 .08 -.15 -.16
Noggrannhet .47 .54 -.02 -.02 -.03 -.03 -.17 -.19 -.24 -.28 -.11 -.12 -.14
Uthållighet .47 .50 .02 .02 .03 .03 -.04 -.04 -.05 -.06 .09 .10 .11
Samarbetsvilja .45 .51 .29** .33 .41 .48 .19 .22 .27 .31 .18 .20 .23
Positiv grundattityd .44 .54 .23* .28 .35 .39 .13 .16 .20 .22 .36* .43 .47
Självförtroende .37 .44 .04 .05 .06 .07 -.08 -.10 -.12 -.14 .31* .37 .42
Social förmåga .42 .51 .01 .01 .02 .02 .03 .04 .05 .06 .03 -.04 -.04
Emotionell intelligens 1b .34 .42 .02 .02 .03 .04 .15 .18 .23 .26 -.04 -.05 -.06
Emotionell intelligens 2c d d .13 .21 .26 .34 .14 .22 .28 .36 -.04 -.06 -.08
Kreativitet .49 .55 -.13 -.15 -.18 -.21 -.16 -.18 -.23 -.26 -.07 -.08 -.09
Perfektionism .53 .61 -.22* -.25 -.32 -.37 -.17 -.19 -.25 -.29 -.34* -.38 -.45
Arbetstillfredsställelse .54 .92 .07 .12 .15 .16 -.03 -.05 -.06 -.07 .17 .28 .30
Arbetsvilja .50 .76 .13 .20 .25 .28 .05 .08 .10 .11 .18 .27 .30
Resultatorientering .42 .39 .00 .00 .00 -.08 -.10 -.11 .26 .28
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Tabell 7 (fortsättning)
Produktivitet Social förmåga Antal förhöra

Variabel SD SDNORM r rXY rXYG rXYTG r rXY rXYG  rXYTG r rXY rXYTG

Förändringsvilja .53 .44 -.09 -.11 -.13 -.06 -.08 -.09 -.02 -.02
Arbetsintresse .58 .75 .01 .01 .02 .02 -.08 -.10 -.13 -.15 .25 .32 .37
Balans .76 .77 .12 .12 .15 .16 .04 .04 .05 .05 .05 .05 .05
Jagstyrkae .82 1 .12 .15 .18 .22 .04 .05 .06 .07 .21 .25 .29
Stresskänslighete .94 1 -.27** -.29 -.36 -.41 -.13 -.14 -.18 -.20 -.36* -.38 -.43
Chefspotentiale .84 1 .11 .13 .17 .21 .00 .00 .00 .00 .30* .35 .45

Not. SD = standardavvikelse i den föreliggande studiens urval; SDNORM = standardavvikelse bland normgruppen; r = observerad validitet; rXY = uppskattad korrelation efter 
korrektion för begränsning i spridning, värdet räknades inte fram för variablerna följsamhet, resultatorientering och förändringsvilja eftersom begränsning i spridning inte 
förelåg; rXYG = uppskattad korrelation efter korrektion för begränsning i spridning och korrektion för mätfel i kriterievariabeln; rXYTG = Uppskattad korrelation efter korrektion 
för begränsning i spridning samt korrektion för mätfel i prediktor- och kriterievariabel. 
Korrektion för begränsning i spridning (Thorndike case I) beräknades inte för variablerna följsamhet, resultatorientering och förändringsvilja då dessa variabler i den 
studerade gruppen inte var begränsade i förhållande till normmaterialet (se vidare under diskussionen och ”teoretiska implikationer utifrån testteori”).
* p < .05, ** p < .01 (2-sidig).
a N = 49, på grund av skev fördelning transformerades denna variabel (log10).
b Emotionell intelligens, självrapporterad. 
c Emotionell intelligens, emotionsbedömningar. Enbart icke korrigerade råvärden. 
d Av sekretesskäl redovisas inte standardavvikelsen för normgruppens (N = 823) råvärden. 
e Variablerna är standardiserade i normdata men inte korrigerade för skönmålning. 
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Diskussion

I den föreliggande studien undersöktes UPP-testets samtidiga validitet gentemot tre kriterier, 
två subjektiva bestående av chefsbedömningar på arbetsprestation och ett objektivt bestående 
av  variabeln  antal  förhör  för  polisutredare.  Faktor/komponentanalys  av  lönekriterierna 
resulterade i två kriterievariabler, produktivitet och social förmåga. Validiteten hos FFM har 
studerats i årtionden vilket resulterat i hundratals studier. Ämnet är dock fortfarande aktuellt 
och  den föreliggande  studien  skiljer  sig  från  andra.  Det  är  den  första  oberoende  externa 
validitetsstudien på UPP-testet. Aldrig tidigare har personlighetstest med inbyggd korrektion 
för  skönmålning  validerats  mot  arbetsprestation  inom  polisen.  Studien  är  unik  också  då 
kriterier för bedömd arbetsprestation utgörs av redan befintliga bedömningar, vanligast annars 
är att bedömningar görs just i syfte att ingå i studien såsom exempelvis Furnham och Taylor 
(2008). En styrka i den föreliggande studien var tillgången till intern information i form av 
bedömningsunderlag till lönekriterierna. Sjöberg (2010a) påvisade svårigheterna med att få 
tillgång  till  sådan  information.  Validitetsstudier  på  FFM-test  i  svenska  förhållanden  är 
dessutom sällsynta, många av de etablerade testerna på arbetsmarknaden är validerade, och 
normerade, under amerikanska förhållanden (Sjöberg, 2010a).

Resultat i förhållande till hypoteser

Hypotes 1. Med ledning av resultat från metaanalyser av Barrick och Mount (1991), Salgado 
(1997)  och  Hurtz  och  Donovan (2000)  förväntades  emotionell  stabilitet  och  noggrannhet 
utgöra valida prediktorer för polisens lönekriterier  och det objektiva kriteriet  antal förhör. 
Validiteten  beträffande  utåtvändhet,  öppenhet  och  följsamhet  förväntades  vara  låg. 
Emotionell  stabilitet  visade  hög  validitet  jämfört  med  övriga  FFM-dimensioner  vilket 
bekräftar resultat från Salgado (1997) där emotionell stabilitet låg högt i validitet bland poliser 
jämfört med andra yrkeskategorier. Noggrannhet verkar vara en valid prediktor, med negativ 
vikt, för det objektiva kriteriet  antal förhör och för, den utifrån lönekriterierna sammansatta 
variabeln  (se  tabell  4,  raderna  11-14)  social  förmåga.  Detta  ligger  inte  i  linje  med 
metaanalyserna  där  noggrannhet  varit  den  mest  valida  dimensionen  med  positiv  vikt. 
Hypotesen bekräftades inte i  den föreliggande studien beträffande noggrannhet.  Tett  et  al. 
(1991)  fann  att  noggrannhet  tillsammans  med  utåtvändhet  hade  lägst  validitet  bland 
personlighetsdimensionerna enligt FFM. En tänkbar förklaring kan vara att noggrannhet har 
ett alltför stort inslag av perfektionism, vilket korrelerade negativt med prestationskriterierna. 
Detta  hade  varit  lättare  att  analysera  om tillgång till  principerna  för  indexindelning hade 
funnits att tillgå. Av tabell 3 framgår att ett representativt item för skalan var ”Jag är noga med 
minsta detalj i mitt arbete”. Detta item indikerar egenskapen perfektionism kanske snarare än 
noggrannhet/samvetsgrannhet.  Salgado  presenterade  en  validitet  för  noggrannhet  som var 
lägre än de andra två metaanalyserna (.10). I metaanalyserna generaliseras validiteten över en 
bred grupp yrkeskategorier och kriterier, i  analyser som varit mer fokuserade på specifika 
yrken  och kriterier  går  det  dock  att  finna  bekräftande  resultat  som i  exempelvis  Barrett, 
Miguel, Hurd, Lueke och Tan (2003) där noggrannhet saknar konsekvent och effektiv validitet 
i polisyrket. Utåtvändhet, följsamhet och öppenhet uppvisade låg och inkonsekvent validitet 
mot alla tre prestationskriterier vilket var i enlighet med Salgado (1997). 

Hypotes 2. I enlighet med Hogan och Holland (2003) uppvisades högre validitet hos vissa 
av  de  smala  och  specifika  variabler  i  UPP-testet  (mer  specifikt  definierade  än  FFM-
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variablerna), vilket var förväntat enligt hypotesen. De starkaste variablerna bland de som inte 
ingår  i  FFM  var  samarbetsvilja,  positiv  grundattityd,  emotionell  intelligens  2 
(emotionsbedömningar),  perfektionism  och  självförtroende.  Validitetsskillnaderna  mellan 
enskilda variabler ska dock tolkas med försiktighet då stickprovet är förhållandevis litet och 
konfidensintervallen således stora. 

Hypotes 3. I enlighet med hypotesen uppvisade de tre övergripande variablerna jagstyrka, 
stresskänslighet och chefspotential acceptabel validitet mot båda prestationskriterierna, något 
som bekräftar resultat från Sjöberg (2010c). Stresskänslighet uppvisade konsekvent validitet 
mot alla tre kriterier. En tänkbar förklaring till detta är att polisyrket kräver emotionellt lugn 
och  många  situationer  poliser  ställs  inför  kräver  att  stress  undviks.  Jagstyrka  och 
chefspotential  predicerade  kriterierna  produktivitet  och  antal  förhör,  med  kriteriet  social 
förmåga var dock sambanden låga. 

Subjektiva och objektiva mått på prestation

De externa kriterier som användes i studien var två subjektiva bedömningskriterier bestående 
av lönekriterierna produktivitet och social förmåga samt ett objektivt kriterium som utgjordes 
av variabeln antal förhör för utredare. Över lag uppvisades högre validitet mot kriteriet antal 
förhör  än  mot  de  subjektiva  kriterierna.  Detta  är  anmärkningsvärt  eftersom det  objektiva 
kriteriet  är  ett  absolut  värde  som  inte  påverkas  av  reliabilitetsbrister  eller 
bedömarbegränsingar såsom tendensen att bedömningarna dras mot medelvärdet (Furnham, 
2005) eller  att  bedömningarna påverkas  av vilken taktik  bedömarna  har  (Wang,  Wong & 
Kwong,  2010).  Ett  objektivt  kriterium såsom antal  förhör  torde  således  inneha  en  större 
precision för att mäta arbetsprestation jämfört med subjektiva bedömningar.  Korrelationerna 
mellan  UPP-testets  variabler  och  det  objektiva  kriteriet  antal  förhör  bör  tolkas  med  viss 
försiktighet  då  urvalsstorleken  är  liten  (N =  49),  rekommenderat  minimum  är  N =  85 
(Loewenthal, 1996).  

Faktoranalysen  i  den  föreliggande  studien  talade  för  att  två  latenta  faktorer  förklarade 
större delen av variationen hos lönekriterierna vilket bekräftar Hogan och Hollands (2003) 
teoretiska  antagande  att  arbetsrelaterade  kriterier  kan  sorteras  under  två  huvudriktningar, 
getting along och  getting ahead. Det är en komplicerad uppgift att bedöma en arbetstagare 
utifrån en variabel som ska motsvara ett kriterium för arbetsprestation (Guilford, 1959). Syftet 
i  den  föreliggande  studien  var  inte  att  bedöma  lönekriterierna  men  förslag  till  framtida 
utveckling  av  dessa  kommer  i  det  följande  att  ges.  Kriterievariabler  som  mäter 
arbetsprestation är viktiga för validitetsforskningen och frågan är om det överhuvudtaget går 
att bedriva validitetsstudier utan goda kriterier. Det finns således goda vetenskapliga motiv för 
att fortsätta att utveckla lönekriterierna. Att lönekriterierna bygger på vetenskaplighet skulle 
troligen höja kvaliteten vilket ger  bättre  förutsättningar för praktisk tillämpbarhet.  Av den 
anledningen föreslås formulär som hjälpmedel till cheferna innehållandes flera påståenden att 
ta ställning till för varje kriterium. Intrabedömarreliabilteten (som tycks öka med antalet item 
enligt  Viswesvaran,  Ones,  &  Schmidt,  1996)  i  skalan  kan  då  beräknas  likväl  som 
interbedömarreliabiliteten om två eller flera personer gör bedömningarna. Ökade möjligheter 
med  att  standardisera  bedömningarna  för  ökad  objektivitet  skulle  i  så  fall  ges  samt 
möjligheten  att  via  faktoranalys  analysera  bakomliggande  faktorer.  Ett  annat  stöd  för  att 
involvera  flera  bedömare  till  varje  bedömd  anställd  är  att  olika  bedömare  gör  olika 
systematiska  fel.  Enligt  Guilford  (1959)  existerar  det  systematiska  felet  att  samtliga 
bedömningar  tenderar  att  hamna  i  skalans  överkant  hos  vissa  bedömare  medan  andra 
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bedömare tenderar att systematiskt bedöma i skalans underkant. Feltendenserna tycks enligt 
Guilford vara stabila över bedömare, samma bedömare gör samma systematiska fel. Skulle en 
och samma person göra samtliga bedömningar, vilket oftast inte är praktiskt genomförbart, så 
hade dessa systematiska fel inte utgjort lika stora problem. Därtill hävdar Furnham (2005) att  
det finns tendenser att bedömningarna systematiskt dras mot medelvärdet. Ett sätt att hantera 
dessa  systematiska  fel  var  enligt  Guilford  (1959)  att  jämföra  alla  bedömningar  med  ett 
medelvärde beräknat  på samtliga bedömare.  Förekomsten av exempelvis  ”leniency error”, 
dvs.  tendensen  att  personer  systematiskt  bedöms  mot  skalans  överkant  (Guilford,  1959), 
skulle då lättare kunna analyseras och eventuellt korrigeras. Även om bedömningar från den 
närmaste chefen är det vanligaste och mest reliabla sättet att skatta arbetsprestation (Murphy 
& Cleveland,  1995)  så  är  det  nödvändigt  att  förvänta  sig  att  också  medarbetare  besitter 
alternativ och kompletterande information om personens prestation i yrket. Denna information 
kan vara för meningsfull för att utesluta den helt i ett bedömningsförfarande. Därtill innebär 
arbetets  kontext,  i  synnerhet  i  yttre  ingripande  verksamhet,  att  den  enskilde  polismannen 
oftare arbetar i nära anslutning till en medarbetare än till en chef. Bedömningskriteriet social 
förmåga i den föreliggande studien var något positivt snedvriden (skewness = .55) vilket kan 
vara en indikation på förekomsten av ”leniency error”. Murphy och Cleveland (1995) menade 
att  dessa mildhetseffekter tenderar  till  att  öka med konsekvenserna av bedömningarna för 
arbetstagaren, vilket i fallet med lönekriterier torde innebära konsekvenser då de ligger till 
grund  för  vederbörandes  lön.  Begränsningarna  hos  lönekriterierna  leder  till  två  viktiga 
aspekter att ta hänsyn till. För det första ska det tas i beaktande vid tolkning av resultaten att  
administrativa  lönekriterier  sannolikt  är  mer  begränsade  i  spridning,  jämfört  med 
bedömningar som görs enbart i forskningssyfte, varvid de uppmätta validitetskoefficienterna 
troligen  är  underskattade.  För  det  andra  föreslås  en  ny  studie  där  bedömningar  på 
arbetsprestation görs separat i forskningssyfte, bedömningar som inte används administrativt i 
verksamheten.  Kunskapen om dylika systematiska bedömarfel bidrar till  ökad kvalitet  hos 
bedömare  (Guilford,  1959)  vilket  motiverar  till  närvaro  av  vetenskapligt  underbyggda 
teoretiska implikationer vid en eventuell utbildning för bedömare.

Logtransformeringen  av  variabeln  antal  förhör  gav  över  lag  lägre  korrelationer  med 
testvariablerna vilket var väntat då extremvärden kan ge missvisande resultat, troligen i form 
av  överskattade  korrelationer  (Sackett  & Yang,  2000).  Transformeringen  resulterade  i  att 
validitetskoefficienterna sänktes med ett genomsnittligt värde av .01.

Praktisk tillämpbarhet

Resultaten i den föreliggande studien ger ett visst stöd åt att använda delar av UPP-testet för 
att predicera arbetsprestation för utredare. Andelen poliser i  yttre tjänst var för låg för att 
resultaten ska kunna generaliseras. Det är främst beträffande prediktionen av antal förhör som 
UPP-testet  är  kraftfullt  men  även  mot  bedömningskriterierna  produktivitet  och  social 
förmåga. Som framgår av tabell 7 varierar validitetskoefficienterna mellan variabler varpå det 
bör tas i beaktande vilka av UPP-testets samtliga variabler som ska tas med vid tillämpning. 
Syftet  med  den  föreliggande  studien  var  att  bedöma  validiteten  hos  UPP-testet  med  en 
generell utgångspunkt framför att fokusera på enskilda variabler och att utvärdera dem var för 
sig. Studien stödjer framförallt en modell bestående av personlighetsvariablerna emotionell 
stabilitet,  samarbetsvilja,  positiv  grundattityd,  perfektionism och  arbetsvilja.  Detta  ger  en 
modell med personlighetsvariabler som är relevant över prestationskriterierna, subjektiva som 
objektiva.  Validiten  för  dessa  variabler  står  sig  mycket  väl  i  jämförelse  med  de  som 
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rapporterats för kognitiva testvariabler (Hirsh, Northrop, & Schmidt, 1986).

Teoretiska implikationer utifrån testteori

I de aktuella metaanalyser inom området kriterierelaterad validitet hos FFM presenteras och 
diskuteras  korrelationskoefficienterna  (r) som en underskattning  och istället  diskuteras  ett 
korrigerat värde (”estimated true validity”), se exempelvis  Arthur, Day, McNelly och Edens 
(2003),  Judge  och  Ilies  (2002)  och  Tett,  Jackson  och  Rothstein  (1991).  Den  korrigerade 
validiteten  ligger  högre  jämfört  med  r.  För  att  kunna  göra  en  relevant  jämförelse  med 
metaanalyserna korrigerades därför validitetskoefficienterna så att de skulle kunna jämföras 
med validitetskoefficienter som rapporterats i metaanalyserna. Enligt Hoffman (1995) riskerar 
en  validitetskoefficient  som  korrigerats  för  begränsningar  i  spridningen  (”restriction  of 
range”) och mätfel (begränsninngar i reliabiliteten) inte att utgöra en överdriven korrelation, 
det  är  snarare tvärtom, att  validiteten trots  korrigeringar  fortfarande är  en underskattning. 
Hoffman föreslog  vidare  att  korrektion  för  begränsningar  i  spridningen ska  användas  om 
relevant information finns tillgänglig. Om inte standardavvikelsen för hela populationen är 
känd är ett alternativ att använda standardavvikelsen från testets normdatabas, vilket gjordes i 
den föreliggande studien.

När spridningen hos en variabel är begränsad, vilket den är i ett begränsat urval, minskar 
korrelationer mellan den begränsade variabeln och andra variabler. Ju större begränsningen är 
desto lägre blir korrelationen. Korrektion för ”range restriction” ansågs i den föreliggande 
studien vara motiverad där normgruppen hade större spridning på testvariabeln än den grupp 
som testats i den föreliggande studien (se skillnader i  SD i tabell 7). Detta passar in på ett 
scenario som enligt Sackett & Yang (2000) bör korrigeras för ”range restriction”. Stöd för att 
begränsning i spridning troligen förekommer i den studerade gruppen finns hos Magnusson 
(2003) som menade att då en gallring redan skett, när kriterievärden kan erhållas bara från den 
selekterade  gruppen  (den  som  anställts),  innebär  det  en  kraftig  inskränkning  av 
heterogeniteten, vilket resulterar i en reducerad variation (”range restriction”). Resonemanget 
stöds även av Gulliksen (1950) som menade att praktiken sällan medger att information om 
populationens  (exempelvis  alla  som  söker  till  polishögskolan)  finns  tillgänglig  och  i 
forskningen bör då användas den ekvation, som korrigerar för variansbegränsning, som ligger 
närmast till hands med avseende på vilken situation det gäller. Gulliksen menade vidare att 
om  situationen  är  sådan,  att  selektion  gjorts  på  den  studerade  gruppen  enligt  ett  test 
(exempelvis vid rekrytering till polishögskolan) och validitet ska studeras i ett annat test på 
den redan selekterade gruppen, kommer validitetskoefficienterna att bli missvisande. Därav, 
ansåg Gulliksen, är det nödvändigt att korrigera resultaten för spridningsbegränsningar. Även 
det faktum att tendenser till att bedöma mot medelvärdet troligen föreligger ger ett stöd för att  
begränsning i spridning faktiskt existerar i den föreliggande studiens data. Det intressanta är 
vilken validitet UPP-testet har i exempelvis normmaterialet eftersom frågan är hur väl testet 
fungerar före beslut om anställning. Det som gjorts i den föreliggande studien är att utifrån 
information  om  standardavvikelser  i  normmaterialet,  via  Thorndikes  case  I-ekvation  (se 
formeln under rubriken ”personlighetstest och testteori”), uppskatta hur korrelationen hade 
varit i om validitetsstudien hade kunnat göras bland personer i normmaterialet. Beträffande 
testvariablerna följsamhet, resultatorientering och förändringsvilja framgår det av tabell 6 att 
SD i dessa variabler är högre i den studerade gruppen jämfört med normgruppen. Det verkar 
som att begränsning i spridning inte förekommer sett till dessa variabler. Av den anledningen 
korrigerades korrelationen inte för begränsning i spridning på dessa variabler. 
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Studiens begränsningar

Studien påverkades av att UPP-testets sekretessbestämmelser begränsar oberoende forskning. 
Det går exempelvis inte att kontrollera om reliabiliteten stämmer då kodnyckel för vilka item 
som ingår i respektive variabel ej lämnas ut av konstruktören. Validitetsforskning på testet 
måste ske i samarbete med konstruktören och en certifieringskurs måste tas för att få tillgång 
till den Internetplatform där testet genomförs.

En  annan  begränsning  är  att  information  om spridning  från  UPP-testets  normmaterial 
användes för att beräkna formeln som korrigerar för begränsning i spridning. Formeln som 
användes  (Thorndike  case  I)  härleds  ursprungligen  i  ett  selektionssammanhang  där  den 
obegränsade gruppen utgörs av totala antalet sökanden och den begränsade gruppen utgörs av 
de som selekterats (anställts) utifrån testvariablerna. Det idealiska hade varit om information 
om variablernas  begränsning i  spridning hade  funnits  att  tillgå  för  en  grupp sökande  till 
polishögskolan.  Denna  information  fanns  inte  att  tillgå  och  det  bör  tas  i  beaktande  vid 
tolkningen  av  resultaten  att  UPP-testets  normgrupp  (majoriteten  var  registrerade  hos  ett 
bemanningsföretag; Sjöberg, 2008) troligen skiljer sig mot den grupp av personer som söker 
sig till polishögskolan. Av den anledningen generaliseras inte resultaten på något sätt till en 
rekryteringssituation. Generaliserbarheten inskränks även kraftigt av att ingen randomisering 
gjorts beträffande deltagare till studien, alla tillfrågade som ville delta fick också göra detta. 

För att få ett perfekt mått på arbetsprestation skulle variablerna, med vilka prestationen 
mäts, vara fullständiga och okontaminerade (Borman, 1991). Så är sällan fallet, inte heller i 
den  föreliggande studien.  Kriterierna  produktivitet  och  social  förmåga,  vilka  utgjordes  av 
indexerade sammansatta  variabler  utifrån lönekriterier  (se  tabell  4),  belyser  enbart,  såsom 
namnen antyder, två aspekter av arbetsprestationens breda spektra. Kriteriet antal förhör är ett 
objektivt värde som ger indikation på arbetsprestation men riskerar att vara kontaminerat av 
utredningens innehåll. Skillnaden på förhör kan variera stort från ett förhör som tar 10 minuter 
att hålla och fyra rader att skriva till förhör som tar en förmiddag i anspråk att genomföra och 
utgör flera sidor i utskriven text. För att korrigera för detta bestämdes tidsramen för mätning 
av antalet förhör till ett helt år med syfte att kunna täcka en utredares breda variation med 
både ”korta” och ”långa” förhör.  Fullständigheten på kriteriet  är  givetvis begränsad då en 
utredares prestation är mångfacetterat och utgörs av många fler omständigheter än enbart hur 
många  förhör  som  hålls.  Förhör  utgör  dock  en  stor  del,  eller  den  största  delen,  av 
utredningsarbetet  varpå  kriteriet  ansågs  utgöra  ett  tillfredsställande  gott  värde  på 
arbetsprestation.  Vidare  kan  validiteten  ifrågasättas  med  hänvisning  till  att  förhöret  som 
prestationsvärde även förutom kvantitet måste omfattas av kvalitet. Detta är ett problem som 
inte kunnat behandlas i den föreliggande studien då bedömningar av förhörens kvalitet skulle 
kräva  enorma  resurser.  Detta  är  dock  en  intressant  aspekt  för  framtida  forskning.  Ett 
grundantagande som dock stärker det objektiva kriteriet antal förhörs validitet är att åklagaren 
kräver  en  hög  kvalitet  på  förhören  för  att  de  ska  kunna  antas  till  ett 
förundersökningsprotokoll.

En  annan  brist  i  studien  var  att  den  kompletterande  intervju  som  behandlade  hur 
bedömningsprocessen gick till genomfördes enbart beträffande tio deltagare som tjänstgjorde 
på  närpolisen,  hur  det  gick  till  för  de  övriga  deltagarna  förblir  okänt.  Utifrån  vad  som 
framkom i intervjun hade bedömningarna god kvalitet med mycket bakomliggande arbete, 
därav vore det av intresse att i fortsatt forskning inkludera deltagare enbart från närpolisen.

Viktigt att påpeka när det kommer till personlighetens betydelse för prestation i arbetslivet 
är  interaktionen mellan personlighet  och  kontext  (Barrick & Mount,  2005).  Med starkare 
faktorer  från  situationen  och  miljön  minskar  förklarad  varians  som  kan  tillskrivas 
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personligheten. Personlighetens betydelse för arbetsprestation torde ha som störst effekt när 
påverkan från omgivningen är som lägst. Å andra sidan kan det tänkas att vissa förhållanden i 
omgivningen kan förstärka personlighetsegenskaper så sambandet med arbetsprestation ökar. 
Personen ”blomstrar” till följd av en uppmuntrande arbetsmiljö. Avsikten med denna studie 
var inte att söka svar på huruvida arbetsmiljön kunde fungera som en förmedlande effekt till 
sambandet mellan personlighet och arbetsprestation. Däremot vore det ett intressant ämne för 
fortsatt forskning.

Slutsats

UPP-testet  gör  anspråk  på  att  predicera  prestation  i  arbetslivet  vilket  resultaten  i  den 
föreliggande studien delvis gav stöd för. Emotionell stabilitet utgjorde en acceptabel prediktor 
för  de  tre  externa  kriterierna  produktivitet,  social  förmåga  och antal  förhör.  Noggrannhet 
predicerade kriterierna social förmåga och antal förhör, dock med negativ vikt vilket motsäger 
metaanalysernas  resultat.  Det  ansågs  dock  inte  lämpligt  att  jämföra  validiteten  hos 
noggrannhet med tidigare forskning då UPP-testets variabel som mäter noggrannhet troligen 
innehållit  stora inslag av perfektionism. Validitetskoefficienterna för utåtvändhet,  öppenhet 
och följsamhet uppvisade låga och inkonsekventa samband med kriterievariablerna. Några av 
UPP-testets specifika variabler uppvisade högre validitetskoefficienter än de variabler i UPP-
testet  som  utgår  från  FFM.  Bland  UPP-testets  tre  sammanslagna  variabler  jagstyrka, 
stresskänslighet  och  chefspotential  utgjorde  särskilt  stresskänslighet  en  prediktor  för  tre 
kriterier som mäter arbetsprestation inom polisen. 
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A new Swedish employment psychological test and job performance 
for the police – concurrent validity

Daniel de Colli

The external validity of personality tests can  be studied by comparing test 
variables to variables measuring job performance. The purpose of this study 
was  to examine the validity of the employment psychological personality 
test  UPP (Sjöberg,  2008).  One hundred  police  employees,  including  50 
women, performed the  test  through  an Internet platform. External criteria 
were in study 1 (N = 100) police salary criteria and in study 2 (N = 46) an 
objective criterion in terms of number of interrogations for  investigators. 
The results indicate that some variables in the UPP-test showed satisfactory 
validity  against  external  criteria.  Emotional  stability  showed  satisfactory 
validity against  criteria  in line with  previous  research.  Conscientiousness 
showed negative correlations with two of the criteria which do not confirm 
previous research. Several of the UPP-test specific variables showed equally 
good  or better  validity compared with the general  variables according to 
FFM.  The  importance  of  the  availability  of  good  criteria  for  validity 
research is discussed.

Keywords: Understanding  Personal  Potential  (UPP),  personality,  job 
performance, social desirability, police
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