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Sammanfattning

Syftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader i auk-

toritär personlighet (Right-Wing Authoritarianism, RWA) mellan po-

lisstudenter (N = 167) och en kontrollgrupp av studenter fr̊an andra

utbildningar fr̊an Linnéuniversitetet i Växjö (N = 48). Ålder, utbild-

ningslängd och social önskvärdhet var kovariat. Resultatet visade ingen

signifikant skillnad i niv̊a av auktoritär personlighet mellan grupperna

[F (1, 195) = .026, p = .872, η2
p
= .000]. Ålder visades ha en signifikant

effekt p̊a den beroende variabeln [F (1, 195) = 5.99, p = .015, η2
p
=

.03]. Utbildningsniv̊a visade tendens till signifikant effekt [F (1, 195) =

3.16, p = .077, η2
p
= .016], social önskvärdhet visade ingen signifikant

effekt p̊a den beroende variabeln [F (1, 195) = .01, p = .922, η2
p
= .000].

Studiens resultat diskuteras i relation till tidigare forskning om aukto-

ritarism.

Nyckelord: Auktoritär personlighet, RWA, polisstudenter, ålder, utbild-

ning, social önskvärdhet

Abstract

The purpose of forthcoming study was to examine differences in de-

gree of authoritarian personality (Right-Wing Authoritarianism, RWA)

among students in the police academy (N = 167) and a group of stu-

dents from various other educations as controls (N = 48) from the

Linnæus University in Växjö, Sweden. Age, education and social de-

sirability were covariates. The results showed no significant differences

in authoritarian personality between groups [F (1, 195) = .026, p =

.872, η2
p
= .000]. Age was shown to have a significant effect on the

dependent variable [F (1, 195) = 5.99, p = .015, η2
p
= .03]. Level of

education showed a tendency towards significant effect [F (1, 195) =

3.16, p = .077, η2
p
= .016], social desirability showed no significant

effect [F (1, 195) = .01, p = .922, η2
p
= .000]. Results of the study are

discussed in relation to previous studies on authoritarism.

Key words: Authoritarian personality, RWA, police students, age, edu-

cation, social desirability



Inledning

D
en svenska polisen har en viktig roll i och ansvar för det svens-

ka samhället. Polisen i Sverige lyder under de direktiv som st̊ar att

läsa i The European Code of Police Ethics (publicerad av Council of Eu-

ropé, 2001), där det bland annat framg̊ar att polisens uppgift involverar

upprätth̊allandet av ett allmänt lugn samt lag och ordning i samhället. Vi-

dare ska all personal inom polisen visa ett gott omdöme, en öppen attityd

och mogenhet:

Anställda inom polisen skall i arbetet uppträda p̊a ett sätt

som inger förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt,

hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och

undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller

småaktighet. (Polisförordning, 4 kap., § 1)

Samtidigt har massmedia uppmärksammat v̊aldsamma incidenter där

polisen varit inblandad. Opassande och förtryckande uttalanden fr̊an tre po-

liser framkom under ett ingripande i stadsdelen Roseng̊ard i Malmö år 2009

(Svenska Dagbladet, 2009-02-05). Till följd av ingripandet mot Osmo Val-

lo år 1995 i Karlstad dömdes tv̊a poliser till 60 dagsböter d̊a en polishund

åsamkat skador p̊a Vallo—han avled drygt en timme efter att ingripan-

det. Trots vittnesmål om överv̊ald fr̊an polisernas sida kunde dödsfallet inte

kopplas till polisernas agerande (SOU 2002:37). En polis dömdes för miss-

handel till följd av ett ingripande mot en 17-̊aring i Bagarmossen, Stockholm,

år 2010 (Dagens Nyheter, 2011-01-10). En polis i Stockholm dömdes 2011

för v̊allande till kroppsskada, tjänstefel och dataintr̊ang för att bland annat

ha brutit armen p̊a en 19-̊arig kvinna i samband ett ingripande (Svenska

Dagbladet, 2011-05-27). Många poliser tar n̊agon g̊ang i för mycket eller blir

för ivriga vid ett ingripande (Granér & Knutsson, 2000).

Det verkar finnas en diskrepans mellan krav (gott omdöme och själv-

behärskning) å ena sidan och vardaglig verklighet inom polisyrket å den

andra. Polisers arbete att hantera v̊ald tycks vara beroende av att de upp-

fattas som auktoriteter. Allmänhetens lydnad är en förutsättning för och

en bekräftelse p̊a polisens auktoritära roll (Agevall & Jenner, 2006). Sam-

tidigt bör poliser kunna h̊alla balans mellan att uppträda med auktoritet

(legitim maktutövning och trygghet i sin roll) till skillnad fr̊an att uppträda

auktoritärt (befallande, diktatoriskt och maktfullkomligt beteende), skriver

Granér (2006).
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Auktoritarism

Auktoritarism eller auktoritär personlighet är ett stabilt, individuellt per-

sonlighetsdrag som handlar om predisponering till fördomar och förakt mot

svaghet (Myers, Abell, Kolstad & Sani, 2010). Fischer (1971) menar att auk-

toritär personlighet härstammar ur brist p̊a kognitiv och intellektuell sofisti-

kering, begränsade referensramar och oförmågan att vidkänna ett bredare

spektrum av värderingar än sina egna. Personen attraheras av disciplin, rang

och status, och är benägen att blint underkasta sig till makt och myndighet

(Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson & Sanford, 1982). Eftersom en auk-

toritär personlighet inte ser lagar som sociala standarder lika för alla utan

snarare att myndigheter st̊ar över lagen, kan personen vara förl̊atande mot

myndigheter som beg̊ar brott (Altemeyer, 2006). De är fördomsfulla mot

medlemmar av minoritetsgrupper och kan rättfärdiga brott som beg̊as mot

offer ur dessa kategorier (Altemeyer, 2006). Auktoritära personer tenderar

ha mer positiva attityder till v̊aldsanvändning (McNamara, 1967; Benjamin,

Jr., 2006) och agera aggressivt d̊a tillfälle ges, genom numerärt överläge,

tillg̊ang till vapen eller genom uppmaning fr̊an en etablerad myndighet (Al-

temeyer, 2006). Studier visat att en hög grad av auktoritär personlighet

predicerar ett fördomsfullt beteende gentemot vissa grupper, till exempel

grupper som anses farliga eller oliktänkande (Cohrs & Asbrock, 2009; As-

brock, Sibley & Duckitt, 2010) och att auktoritära individer tenderar att

döma minoriteter h̊ardare och förespr̊aka högre straff i rättsliga scenarion

(Feather och Oberdan, 2000).

Auktoritarism hos poliser: yrkeskultur, socialisation och se-

lektion

Ett begrepp som kan sättas i relation till grad av auktoritarism är polisers

yrkeskultur (poliskulturen). Granér (2006) beskriver yrkeskultur som ett i

yrkesgruppen förankrat mönster av gemensamt tänkande vars funktion är

skapande av mening och social identitet. Kulturen är bara delvis uttalad och

finns b̊ade p̊a ett medvetet och omedvetet plan (Agevall & Jenner, 2006).

Kulturen är stabil, sv̊ar att förändra och delas till viss grad gemensamt

mellan olika länders polisk̊arer (Knutsson & Granér, 2001). Knutsson och

Granér (2001) presenterar ett antal beskrivningar fr̊an poliser och polisaspi-

ranter om deras syn p̊a poliskulturen:

1. Man har en hög grad av sammanh̊allning och slutenhet ut̊at. Skulle

v̊aldsanvändningen vara överdriven finns en slags gemensam överens-

kommelse att inte anmäla en kollega (Knutsson & Granér, 2001). Po-
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liserna arbetar hellre effektivt än enligt regelverket, s̊a länge de själva

inte drabbas av problem (Granér & Knutsson, 2000).

2. Man idealiserar det egna kollektivet och odlar föreställningar om sto-

ra skillnader mellan poliser och andra. Även amerikanska studier har

visat att många poliser är övertygade om att polisen är det enda som

st̊ar mellan en ömt̊alig social ordning och fullständigt kaos (Balch,

1972).

3. Jargongen är “r̊a men hjärtlig”. Grova skämt och “practical jokes” är

till för att lätta p̊a trycket, för att kunna hantera sv̊ara och ambivalenta

moment i yrket.

4. Attityderna präglas bland annat av nyfikenhet, konservatism, punkt-

lighet, sn̊alhet, fördomsfullhet, misstänksamhet och ett behov av att

ständigt ha “koll p̊a läget”.

Niederhoffer (1967) föreslog att poliskulturen formar polisers personlig-

het till en mer auktoritär s̊adan genom en socialisationsprocess. Redan un-

der utbildningstiden p̊ag̊ar en socialisering in i poliskulturen (Van Maanen,

1974; Lundman, 1980; Bennet, 1984; McNulty, 1994) med förändrade atti-

tyder om v̊aldsanvändning och cynisism (Lundman, 1980) och även aukto-

ritarism (Carlson & Sutton, 1975) som följd. Putti, Aryee och Tang (1988)

skriver att socialiseringsprocessen sedan fortg̊ar under hela karriären. En

känsla av utanförskap och cyniska uppfattningar om polisens roll och plats

i samhället utvecklas tidigt, kanske redan i utbildningens första skede, skri-

ver Ellis (1991), vilket kan förklara varför många poliser ser sig som en

distinkt grupp skild fr̊an allmänheten (Herbert, 1998). Även i Sverige är

denna normerings- och socialiseringsprocess iakttagbar under polisutbild-

ningen, en process där det förmedlas b̊ade via lärare och andra studenter

hur man ska vara och agera som polis/polisstudent (Lander, 2008).

Stabiliteten av poliskulturen hos de flesta polismyndigheter kan ocks̊a

bero p̊a selektion, det vill säga att samma sorts personer rekryteras för att

göra samma sorts arbete (Crank & Caldero, 2000). Haley och Sidanius (2005)

beskriver selektionsfenomenet i tv̊a delar; självselektion och institutionell se-

lektion. Självselektion innebär processen vid vilken individer väljer sin om-

givning. Valet av yrke faller s̊aledes inom en omgivning—yrkeskategori—som

passar individens värderingar (Haley & Sidanius, 2005). Vice versa, instiu-

tioner tenderar att rekrytera och välja individer med matchande värderingar

eftersom institutionen d̊a fungerar friktionsfritt och effektivt (Haley & Sida-

nius, 2005). Rubinstein (2006) menar att individer väljer vissa karriärer för
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de tror att dessa kan tillgodose deras emotionella behov. För en auktoritär

individ kan dessa behov vara disciplin, underkastelse till myndigheter och

utövande av makt (Rubinstein, 2006).

Det finns ett flertal studier som visar p̊a höga niv̊aer av auktoritarism

hos poliser. McNamara (1967) testade poliser före utbildning, efter avslutad

utbildning samt efter tv̊a års arbete. Gruppen med tv̊a års arbetslivserfaren-

het visade p̊a högre grader av auktoritarism än de övriga grupperna. B̊ade

Genz och Lester (1976) och Hageman (1979) visade att en högre grad av

auktoritär personlighet är relaterad med arbetserfarenhet hos poliser. Carl-

son, Thayer och Germann (1971) fann att poliser är mer auktoritära, det

vill säga är mer positiva till straff som behandling av kriminella och visar

mer positiva attityder till rättssystemet jämfört med studenter. Nyantagna

polisstudenter har visats vara mer auktoritära jämfört med en kontrollgrupp

(Gatto, Dambrun, Kerbrat och de Oliveira, 2010) och liknande resultat har

visats av Colman och Gorman (1982), i vars studie nya polisrekryter var

mer auktoritära och även mer konservativa jämfört med en kontrollgrupp.

Rubinstein (2006) undersökte nyrekryterade gränspoliser, yrkesmilitärer och

flygplatsvakter mot en kontrollgrupp: samtliga undersökta grupper visades

mer auktoritära jämfört med kontrollgruppen.

Auktoritarism, utbildning och ålder

Niv̊an av auktoritär personlighet p̊averkas av ålder och utbildningsniv̊a. Fle-

ra negativa samband mellan utbildningsniv̊a och auktoritarism (House &

Fischer, 1971; Simpson, 1972; Scheepers, Felling & Peters, 1990; Schuman,

Bobo & Krysan, 1992; Duriez & Hiel, 2002; Rubinstein, 2006; Stubager,

2008; Telep, 2011) eller underliggande dimensioner som auktoritär aggres-

sion och auktoritär underkastelse (Rattazzi, Bobbio & Canova, 2007) har

presenterats. Enligt Altemeyer (2006) predicerar en fyråarig högskole- el-

ler universitetsutbildning en niv̊aminskning av auktoritär personlighet med

ungefär tio procent. Det verkar inte spela n̊agon roll vad för slags utbild-

ning det handlar om, enligt Guller (1972), utan snarare just exponering-

en av högskolestudier. Poliser b̊ade med viss tidigare högskolebakgrund

(Smith, Locke & Walker, 1967) och med 4-̊arig högskoleexamen (Smith,

Locke & Fenster, 1970) har visats vara mindre auktoritära än poliser utan

högskolebakgrund. Vidare framh̊alls av Guller (1972) att poliser med längre

högskoleutbildning (fr̊an eng. senior college students) är mindre auktoritära

än poliser med kortare högskoleutbildning (fr̊an eng. freshman college stu-

dents). Dalley (1975) visade att avsaknad av högskolestudier ledde till ökad

auktoritarism i kombination med ökad erfarenhet hos poliser och Weiner
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(1976) visade att högskoleutbildade poliser är mer accepterande mot mi-

noriteter än sina icke-högskoleutbildade kollegor. Högre utbildning verkar

ocks̊a hämma polisers missbruk av auktoritet (Telep, 2011).

Gällande auktoritarism och ålder har ett flertal positiva samband pre-

senterats (House & Fischer, 1971; Hill, 1984; Scheepers, Felling & Peters,

1990; Duriez & Hiel, 2002). Smith, Locke och Walker (1967) och Rubinstein

(2006) visade att sambandet även framträder hos poliser. Scheepers, Felling

och Peters (1990) föresl̊ar att viljan att motsätta sig auktoriteter minskar

med åldern som en konsekvens av besvikelser p̊a grund av sociala och politis-

ka händelser, vilket i sin tur skulle leda till ökade auktoritära värderingar.

Altemeyer (2006) hävdar att livserfarenhet är den största prediktorn för

auktoritarism—att händelser som bekräftar auktoritära värderingar gör att

den auktoritära personligheten stärks—vilket lyfter fram möjligheten att

högre ålder medför fler tillfällen för händelser som befäster en individs auk-

toritära personlighet, särskilt i en auktoritär miljö.

Effekter av social önskvärdhet

Självrapportering är ett populärt tillvägag̊angssätt för att samla in data

d̊a enkätmetoder är enkla, kostnadseffektiva och rimliga alternativ för att

undersöka individuella attityder, preferenser och värderingar (Ganster, Hen-

nessey & Luthans, 1983). Problemet kan dock uppst̊a när respondenterna

uppger svar de tror är socialt önskvärda. Tv̊a faktorer har föreslagits p̊averka

socialt önskvärda svarstendenser: självbedrägeri (omedvetna förvrängningar

av svaren för att ge ett mer positivt intryck) och intryckshantering (medve-

ten förvrängning, lögn), skriver Ellingson, Sackett och Hough (1999). Socialt

önskvärda svar är särskilt vanliga d̊a socialt oönskade eller opassande feno-

men undersöks, till exempel psykopatologi, tendenser för ilska eller aggres-

sion (Saunders, 1991). Störst risk för förvrängda svar, enligt Nyaw och Ng

(1994), gäller instrument vars p̊ast̊aenden inneh̊aller etiska dilemman. Han-

teringen av v̊ald, hantering av moraliskt och etiskt komplicerade situationer

är centrala element i polisernas arbete enligt Agewall och Jenner (2006).

Studiens hypotes

Utifr̊an studiens initiala presentation av polisernas yrkeskultur och vardag

finns det belägg för förekomsten av problematiska fenomen (misshandel,

v̊aldsamma incidenter, opassande och förtryckande uttalanden) hos svensk

polis. Det presenterades ocks̊a ett antal studier när det gäller auktoritarism

hos poliser och polisstudenter. Flertal av dessa hävdar aspekter av socialisa-
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tion och selektion, det vill säga att polisyrket och i föreg̊aende led polisutbild-

ningen formar en auktoritär personlighet samt att personer med auktoritär

läggning kan attraheras av denna profession. Auktoritära personlighetsdrag

har p̊avisats som potentiell prediktor för sv̊arigheter och problem i yrkes-

utövandet som polis, främst i termer av v̊aldsanvändning, och föraktfullt

och fördomsfullt beteende. Studiens syfte är att undersöka om det finns en

signifikant skillnad i niv̊a av auktoritär personlighet hos studerande vid po-

lisprogrammet jämfört med en kontrollgrupp. Studiens beroende variabel

är niv̊a av auktoritarism (Right-Wing Authoritarianism, RWA), oberoende

variabel är grupptillhörighet (polisstudent eller kontrollgrupp). Komplette-

rat med framförda resonemang om effekterna av utbildning, ålder och social

önskvärdhet p̊a niv̊an av auktoritarism har följande hypotes ställts:

Studerande vid polisprogrammet visar en högre niv̊a av auk-

toritär personlighet efter kontroll för effekter av ålder, utbild-

ningsniv̊a och social önskvärdhet.

Metod

Deltagare

Studien är kvantitativt modellerad och uppbyggd enligt ett bekvämlighets-

urval där deltagarna bestod av studenter fr̊an polisprogrammets tre termi-

ner (termin 2, 3 och 4). Studerande till termin 1 fanns inte i utbildningen

vid tidpunkten för datainsamling. Kontrollgrupp bestod av studenter fr̊an

bland annat Statsvetarprogrammet, Europaprogrammet, Lärarutbildningen

och Programmet för internationell administration med spr̊ak vid Linnéuni-

versitetet i Växjö.

Sammanlagt tillfr̊agades 237 studenter varav 22 stycken valde att inte

delta eller lämnade in ofullständiga enkäter med tre eller fler obesvarade

p̊ast̊aenden. Ytterligare tio stycken lämnade in enkäter som saknade svar

p̊a ett eller tv̊a p̊ast̊aenden, dessa inkluderades i studien. Vidare saknades

ålder fr̊an tre stycken deltagare och sammanlagda antal år i skola fr̊an tre

stycken deltagare, även dessa inkluderades i studien1. Efter bortfall bestod

den studerade gruppen av 215 deltagare med en medel̊alder p̊a 26.17 år, SD

= 4.38 (med ett åldersspann fr̊an 19 till 39 år). Deltagarna mottog ingen

ersättning.

1Den studerade gruppen best̊ar av N = 212 deltagare i de analyser där svar saknas för

berörda variabler.
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Tabell 1: Översikt över den studerade gruppen (N = 215)

Antal deltagare

Kön Termin 2 Termin 3 Termin 4 Kontrollgrupp

Män 23 (41%) 21 (50%) 40 (58%) 25 (52%)

Kvinnor 33 (59%) 21 (50%) 29 (42%) 23 (48%)

Totalt 66 42 59 48

Instrument

För att mäta grad av auktoritär personlighet användes en nedkortad, svensk

version av Right-Wing Authoritarianism Scale, RWA, framtagen av Zakri-

sson (2005). Begreppet RWA och dess tillhörande instrument RWA-skalan

kan ses som en vidareutveckling av konceptet auktoritarism och F-skalan

framställd av Adorno et al. (1982). Benämningen right-wing authoritaria-

nism härstammar inte ur eller bör förknippas med n̊agon form av politisk

åsk̊adning utan kan härledas till det gamla engelska ordet riht, ett adjektiv

med betydelsen laglydig, proper eller korrekt (Altemeyer, 2006). Instrumen-

tet RWA är uppbyggt enligt likertskala och best̊ar av 15 p̊ast̊aenden vilka

har en svarsgradering fr̊an ett till sju, där ett betyder “Mycket negativ”

och sju betyder “Mycket positiv”. Exempel p̊a p̊ast̊aenden är “Det bästa

sättet att leva är fortfarande enligt gamla värderingar” och “Situationen i

dagens samhälle skulle förbättras om uppviglare behandlades med förnuft

och humanitet”. Instrumentet har visat acceptabel intern konsistens med

Cronbachs α .72 (Zakrisson, 2005).

För att mäta socialt önskvärda svarstendenser användes instrumentet

Social Desirability Scale (social önskvärdhetsskala, SDS), en delskala i det

mer omfattande Swedish Universitites Scales of Personality (Gustavsson,

Bergman, Edman, Ekselius, von Knorring & Linder, 2000). Instrumentet

beskriver respondenter med hög poäng som inställsamma, vänliga och falskt

hjälpsamma. Delskalan är uppbyggd enligt likertmodell och best̊ar av sju

p̊ast̊aenden vilka har en svarsgradering fr̊an ett till fyra, där ett betyder

“Stämmer inte alls” och fyra betyder “Stämmer helt”. Exempel p̊a p̊ast̊aenden

är “Jag är alltid lika artig och behärskad vem jag än pratar med” och “Om

jag gjort ett misstag s̊a är jag alltid villig att medge det”. Instrumentet har

visat n̊agot l̊ag intern konsistens med Cronbachs α .59 (Gustavsson, et. al.,

2000).
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Procedur

Efter godkännande fr̊an ansvarig rektor och lärare vid respektive utbildning-

ar besöktes studenterna vid fem olika föreläsningstillfällen. Efter en kort in-

troduktion där jag presenterade mig själv och informerade om studien samt

upplyste om frivillighet, anonymitet och konfidentialitet delades enkäter ut

till alla närvarande studenter. Studenterna besvarade fr̊agorna under cirka

tio minuter varefter samtliga utdelade enkäter samlades in. Enkäterna in-

nehöll skalorna för auktoritär personlighet (RWA) och social önskvärdhet

(SDS) samt demografiska fr̊agor om kön, ålder, utbildningsniv̊a, program-

och terminstillhörighet.

Databehandling

R̊adatan matades in i och behandlades med Statistical Package for the Social

Sciences, SPSS, version 17. Datan fr̊an de olika instrumenten RWA och

SDS kontrollerades för intern konsistens med Cronbachs α och inverterade

p̊ast̊aenden korrigerades innan datan sammanställdes till summapoäng för

respektive instrument och individ. Vid de tillfällen d̊a svar saknades uteslöts

det p̊ast̊aendet för den individen.

Resultat

Initialt kontrollerades instrumentens reliabilitet och därefter kalkylerades

medelvärden och standardavvikelser. Instrumentet RWA visade acceptabel

intern konsistens med Cronbachs α .72, däremot visade instrumentet SDS

n̊agot sämre intern konsistens med Cronbachs α .61. Vid varians- och nor-

malitetskontroll framkom att variablerna ålder och RWA var skeva, vilket

åtgärdades med log10-transformering respektive percentilrankning (Pallant,

2005). Vid de analyser där de transformerade variablerna används anges

detta.

Tabell 2: Medelvärden och standardavvikelser för RWA, SDS, utbild-

ningsniv̊a och ålder (N = 215)

RWA SDS Utb. 1 Ålder

Σm SD Σm SD M SD M SD

Polisstudenter 50.1 9.21 19.6 2.39 14.3 1.59 27.4 3.93

Kontrollgrupp 48.6 12.5 19.1 2.79 13.6 1.46 22.3 3.69
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T-test visade att polisstudenterna, jämfört med kontrollgruppen, var sig-

nifikant äldre [t(209) = 8.161, p = .000, tv̊asvansad, Cohens d 1.36] samt

att polisstudenterna hade en signifikant högre utbildningsniv̊a [t(210) =

2.907, p = .004, tv̊asvansad, Cohens d.49]. Inga signifikanta skillnader i niv̊a

av social önskvärdhet [t(213) = 1.163, p = .246, tv̊asvansad, Cohens d 1.54]

visades mellan polisstudenter och kontrollgrupp. Inga signifikanta skillna-

der i niv̊a av auktoritarism visades mellan polisstudenters olika terminer

[F (1, 148) = 1.09, p = .338, η2
p
= .02, transformerade variabler]. En korre-

lationsanalys undersökte sambanden mellan variablerna grupptillhörighet,

ålder, Utb. 1, RWA och SDS.

Tabell 3: Korrelationskoefficienter (Pearsons r) mellan de undersökta vari-

ablerna (N = 215)

Grupp Ålder Utb. 1 RWA

Ålder −.4921

Utb. 1 −.1972 .2933

RWA −.06 .117 −.075

SDS −.079 .027 .011 .035

1 p =< .000
2 p = .004
3 p =< .000

För att undersöka hypotesen—skillnader i niv̊a av auktoritär personlig-

het mellan polisstudenter och kontrollgrupp—gjordes en envägs kovariansa-

nalys (ANCOVA) av mellangruppsdesign (transformerade variabler). Resul-

tatet visade inga signifikanta skillnader [F (1, 195) = .026, p = .872, η2
p
=

.000] mellan grupperna. Ålder visades signifikant p̊averka den beroende

variabeln [F (1, 195) = 5.99, p = .015, η2
p

= .03] samtidigt som utbild-

ningsniv̊a visade en svag tendens till att p̊averka den beroende variabeln

[F (1, 195) = 3.16, p = .077, η2
p
= .016]. Social önskvärdhet visade ingen ef-

fekt p̊a den beroende variabeln [F (1, 195) = .01, p = .922, η2
p
= .000].

Diskussion

Syftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader i niv̊a av auk-

toritär personlighet hos polisstudenter och en grupp av kontroller. Ålder, ut-

bildningsniv̊a och social önskvärdhet fördes fram som variabler med tänkbara

effekter p̊a resultaten. Hypotesen infriades ej; polisstudenterna visades inte

vara mer auktoritära än kontrollgruppen. Detta kan tolkas s̊a som att po-

9



lisstudenter inte uppvisade högre niv̊aer av auktoritarism än studenter fr̊an

Statsvetarprogrammet, Europaprogrammet, Lärarutbildningen och Program-

met för internationell administration med spr̊ak. Jämfört med samhällsvetare

och lärarstudenter var blivande poliser inte mer predisponerade till fördomar

eller till föraktfullhet mot svaghet. De visade sig inte vara attraherade av

dominans och disciplin, rang och status mer än vad andra studenter gav

uttryck för. Polisstudenterna hade inte heller avslöjat större benägenhet för

intolerans eller blind underkastelse till makt och myndighet. Ett annat vik-

tigt resultat i denna studie var att det inte visades n̊agra skillnader i niv̊a

av auktoritär personlighet mellan polisernas olika terminer. Detta kan med

stor försiktighet tolkas s̊a som att niv̊an av auktoritär personlighet inte visar

ökande tendenser under utbildningen. Ett flertal studier har visat att det,

även under utbildning, verkar föreligga en socialisering in i vad som kallats

poliskulturen och att denna socialisering skulle resultera i en högre niv̊a av

auktoritarism (Carson & Sutton, 1975; Van Maanen, 1974; Lundman, 1980;

Bennet, 1984; McNulty, 1994), förändrade attityder till v̊aldsanvändning och

cynisism (Lundman, 1980). Resultaten i denna studie ger inte stöd till des-

sa studier. Den socialisering som möjligen p̊ag̊ar under utbildningen inom

polishögskolan verkar inte höja studenternas auktoritära benägenhet.

Det kan finnas ett flertal förklaringar till studiens resultat. Selektion och

socialisering in i poliskulturen verkar inte i en auktoritär riktning. Utbild-

ningen i sig kan tänkas fungera som motpol till auktoritära element, alter-

nativt (eller i kombination med föreg̊aende) verkar poliskulturens yttringar

vara lokala fenomen sv̊ara att generalisera. Den socialiseringsprocessen som

p̊ag̊ar p̊a polisutbildningen kan betraktas som komplex. Lander (2008) talar

om socialisering i termer av könsnormativa uppfattningar; att den typiske

polisstudenten är en vit, fysiskt stark man, att kvinnorna p̊a utbildningen

inte f̊ar visa sig svaga, rädda eller oroliga. Lander nämner inte auktoritära

värderingar explicit och det g̊ar inte utesluta möjligheten att den observe-

rade kulturen saknar s̊adana element.

Inom ramen för deras utbildning medvetandegörs studenter vid polisut-

bildningen i Växjö om fenomen som socialisering och normering, d̊a det i

utbildningen ing̊ar kurser med inneh̊all ur bland annat Granér och Knuts-

son (2000) och Lander (2008), n̊agot som kan tänkas bidra till den libera-

liserande effekt som beskrivits. I polishögskolans utbildningsplan betonas

förh̊allningssätt och värderingar som kan tolkas motverka auktoritarism:

Den studerande skall förvärva först̊aelse för de värdegrunder

som demokratin bygger p̊a. Den studerande skall utveckla inle-

velseförmåga och självkännedom liksom ett respektfullt förh̊all-
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ningssätt till andra människor. Den studerande skall förvärva

de insikter som krävs för att utöva yrket i ett mångkulturellt

samhälle. Den studerande skall förvärva s̊adana kunskaper och

färdigheter som krävs för att självständigt fullgöra uppgiften

som polis och för att tillgodogöra sig ny kunskap och erfaren-

het i polisarbetet och därigenom förbättra sin yrkesutövning.

(Polishögskolan, 2002, s. 2)

En polisutbildning med dessa uttalade mål kan tolkas inte forma indivi-

der med auktoritära drag som blind lydnad, intolerans eller fördomsfullhet

mot oliktänkande grupper. Att det inte visades n̊agra skillnader i niv̊a av

auktoritär personlighet mellan polisernas olika terminer ifr̊agasätter ytterli-

gare hypotesen om att en auktoritär polisstudent skulle formas under själva

utbildningen. Den svenska polisutbildningen har beskrivits som ett föredöme

internationellt sett och ett flertal länder har skickat förfr̊agningar om as-

sistans vid utbildning av deras egna polisstyrkor (Lord, 1998). Paterson

(2011) poängterar att polisutbildningar skiljer sig mellan USA, Storbritan-

nien, övriga EU och Asien och p̊apekar hur Bolognaprocessen för polisut-

bildningen i flera EU-länder mot en mer forskningsbaserad grund. Fokus

p̊a akademisk utveckling, bredare utbildning och samarbete mellan polisut-

bildningar och universitet har lett till flera reformer som införs i olika takt,

skriver Paterson (2011), vilket försv̊arar jämförelser mellan polisutbildning-

ar b̊ade internationellt och inom Europa. P̊a lokal niv̊a nämner även Lander

(2008) att det kan föreligga skillnader mellan polisutbildningarna i Sverige.

Vad man menar med poliskulturens enhetlighet kan ocks̊a ifr̊agasättas

(Herbert, 1998; Paoline, 2004). Även om polisernas yrkeskultur kan sättas

i samband med problematiskt beteende (till exempel överv̊ald, cynism) hos

poliser tenderar många studier att simplifiera poliskulturen (Prenzler, 1997).

Poliskulturen är i grunden bara en del av ett bredare omr̊ade av kausalitet

och sociala fenomen enligt Prenzler (1997). Carlson, Thayer och Germann

(1971) betonar mellankulturella skillnader när de skriver att niv̊an av auk-

toritarism ser olika ut inom olika polisk̊arer.

Enligt ett antal studier verkar det föreligga en slags selektion gällande

valet av polis som profession (Colman & Gorman, 1982; Rubinstein, 2006;

Gatto et. al., 2010). Denna selektion utg̊ar dels fr̊an individen och dels

fr̊an institutionen som rekryterar (Haley & Sidanius, 2005). I en utred-

ning vid namn Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39) p̊a uppdrag av

Justitiedepartementet (Dir 2006:139) framg̊ar att rekryterings- och utbild-

ningsförfarandet gällande poliser i Sverige förändrats många g̊anger och p̊a

många sätt de senaste decennierna. Enligt gällande antagningskrav måste
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den sökande ha genomfört antingen ett högskoleprov eller studier omfattande

minst 30 högskolepoäng. Den sökande genomg̊ar ocks̊a en process best̊aende

av bland annat databaserat anlagstest, psykologsamtal samt intervju med

för ändamålet särskilt utbildade poliser (SOU 2008:39). En särskilt enhet

vid Rikspolisstyrelsen, Team Polisrekrytering, ansvarar för hela urvalspro-

cessen och lämnar ett förslag till Antagingsnämnden. Det slutgiltiga beslu-

tet om vem som antas fattas sedan av Antagningnämnden, best̊aende av

rikspolischefen, rektorn för Polishögskolan, chefen för HR-avdelningen vid

Rikspolisstyrelsen, chefen för polisavdelningen vid Rikspolisstyrelsen samt

en länspolismästare (SOU 2008:39). Antagningsprocessen är med andra ord

omfattande och det är möjligt att personer som uppvisar en hög grad av

auktoritär personlighet selekteras bort. Enligt Ghazinour, Lauritz, Du Pre-

ez, Cassimjee och Richter (2010) har studenter som nyligen antagits till

polisutbildningen i Sverige i stor utsträckning visats vara mentalt friskare

än allmänheten och väl anpassade för att klara av det stressfyllda yrket.

Ålder visades signifikant p̊averka niv̊an av auktoritarism, kongruent med

inledningens resonemang. Kovariatet visade dock en svag effektstorlek och

med tanke p̊a att inga skillnader i niv̊a av auktoritarism kunde visas mellan

grupperna trots den effektstarka ålderskillnaden verkar ålder som kovariat

utgöra en svag prediktor. Rubinstein (2006) redovisar liknande resultat där

ålder signifikant p̊averkade niv̊an av RWA men med mycket svag [r2 = .036]

effektstorlek (baserat p̊a Stukát, 1993). B̊ade Scheepers, Felling och Peters

(1990) och Duriez och Hiel (2002) fann signifikanta positiva samband mellan

ålder och auktoritarism, effekten var n̊agot större [r2 = .058 hos b̊ada] än

hos Rubinstein (2006) men fortfarande mycket svag. En förklaring kan va-

ra Altemeyer (2006): Han belyser livserfarenhet som den största prediktorn

för auktoritarism. Livserfarenhet inneh̊aller emellertid inte nödvändigtvis

auktoritära inslag och är inte heller likvärdig med ålder. Scheepers, Felling

och Peters (1990) skriver att sambandet mellan ålder och auktoritarism inte

har n̊agon klar tolkning och deras teori, att viljan att motsätta sig aukto-

riteter minskar med åldern vilket leder till ökade auktoritära värderingar,

är sv̊ar att varken bekräfta eller dementera utifr̊an denna studies resultat.

Föreliggande studie hade begränsad möjlighet att utreda ålderns bidrag till

ökad auktoritarism; även om polisstudenter och studentkontroller signifikant

skiljde sig åt i ålder kan de fortfarande tänkas tillhöra samma generation,

d̊a medel̊aldern för grupperna skiljde sig cirka fem år.

Flertalet av inledningens studier hävdade ett negativt samband mellan

utbildningsniv̊a och auktoritarism (House & Fischer, 1971; Simpson, 1972;

Scheepers, Felling & Peters, 1990; Schuman, Bobo & Krysan, 1992; Duri-
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ez & Hiel, 2002; Rubinstein, 2006; Stubager, 2008; Telep, 2011). Alteyemer

(2006) exempelvis skriver att fyra års högskolestudier predicerar en minsk-

ning av RWA-poäng med omkring tio procent. Dessa studier fick inget klart

stöd av föreliggande studie. Utbildningsniv̊a i denna studie visade tendens

till att p̊averka niv̊a av auktoritarism men n̊adde inte statistisk signifikans.

En förklaring kan finnas i den relativt ringa skillnaden mellan grupperna:

B̊ada har högskoleutbildning bakom sig. En annan förklaring är gruppernas

sammanlagda utbildningslängd: B̊ada grupper hade genomfört över tretton

års studier vid tidpunkten för datainsamling.

Telep (2011) visar att niv̊an av högre utbildning eller tidpunkten för av-

slutande inte spelar roll, utbildningen har en konsistent dämpande effekt av

polisers attityder gällande missbruk av auktoritet. Stubager (2008) menar

att utbildning främjar psykologisk trygghet och leder till en känsla av kon-

troll över individens egna liv vilket medför ökad tolerans mot minoriteter

och avvikelser och s̊aledes minskar auktoritära värderingar. Ur ett kognitivt

perspektiv leder utbildning till ökade kunskaper om mänskliga rättigheter,

demokratiska processer, variationer i den mänskliga tillvaron, trosuppfatt-

ningar, beteenden och värderingar. S̊adana kunskaper fostrar en flexibilitet

hos individen och motverkar auktoritarism (Stubager, 2008). Det kognitiva

perspektivet stöds av House och Fischer (1971) vilka menar att auktoritär

personlighet härstammar ur brist p̊a kognitiv och intellektuell sofistikering,

begränsade referensramar och oförmågan att vidkänna ett bredare spektrum

av värderingar än sina egna.

Omedveten eller medveten förvrängning av svaren och viljan att ge ett

mer positivt intryck (social önskvärdhet) har p̊avisats i samband med un-

dersökning av känsliga fenomen: Psykopatologi, ilska eller aggression (Saun-

ders, 1991; Nyaw & Ng, 1994), p̊ast̊aenden vilka inneh̊aller etiska dilem-

man (Ellingson, Sackett & Hough, 1999). I föreliggande studie visades so-

cial önskvärdhet inte p̊averka niv̊an av auktoritär personlighet, inte hel-

ler kunde n̊agra signifikanta skillnader i niv̊a av social önskvärdhet visas

mellan polisstudenter och kontrollgrupp. Detta betyder att ingen av studi-

ens grupper försökte ge ett mer positivt intryck mer än den andra. Niv̊an

av social önskvärdhet, det vill säga gruppmedelvärden i föreliggande stu-

die ligger ganska nära till de medelvärden som Gustavsson, et. al. (2000)

redovisade för svensk population. Den relativt “normala” niv̊an av social

önskvärdhet kan kommenteras utifr̊an utformandet av RWA-instrumentet

där vissa p̊ast̊aenden befarades väcka tendenser av social önskvärdhet hos

deltagarna. P̊ast̊aenden som undersöker respondenternas attityder till “Guds

lagar”, abort, pornografi och äktenskap men ocks̊a till “sexual omoral”, brott
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och bestraffning befarades stimulera socialt korrekta svar. Dessa farh̊agor

fick inte stöd i studien. Användandet av social önskvärdhet som kovariat i

syfte att kontrollera för oärliga svar har bemötts av viss kritik (Ellingson,

Sackett & Hough, 1999), vilket resultaten av föreliggande studie ger visst

stöd för.

Sammanfattning av viktiga resultat

Studiens utfall ger inte stöd till studier som betonar högre niv̊a av auk-

toritarism hos poliser, polisstudenter jämfört med andra grupper. Det har

p̊apekats tidigare ett antal möjliga förklaringar: 1) Poliskultur verkar va-

ra ett lokalt fenomen med lokala yttringar. Det kanske inte existerar n̊agra

auktoritära element i den socialiseringsprocess som observerats vid polisut-

bildningen i Växjö. 2) Utbildningen i sig kan fungera som en motpol till

eventuella auktoritära värderingar, vilka möjligen kan återkomma i ett se-

nare skede under yrkesutövningen. 3) Polisutbildningens antagningsprocess

och dess bakomliggande ansökningskrav är ett effektivt verktyg för att ur-

skilja individer med oönskade åsikter och värderingar. Slutligen kan det vara

s̊a att 4) polisrekryteringen som institution söker inte efter individer med

auktoritära värderingar.

Validitetsdiskusison

Det interna och externa bortfallet i denna studie utgjorde knappt 10 pro-

cent av de tillfr̊agade. Detta kan ha p̊averkat resultat i n̊agon mån. Den

interna reliabiliteten mätt genom Cronbachs α kan diskuteras i relation

till etablerade instrument och acceptabla reliabilitetsniv̊aer för exempelvis

RWA-instrumentet (Zakrisson, 2005). Det relativt l̊aga interna konsistens

av SDS-skalan (Gustavsson, et. al., 2000) p̊aminner om likvärdigt resultat

redovisat hos Gustavsson, et. al. (2000) och kan ocks̊a ha p̊averkat studi-

ens resultat. Storleken och bekvämlighetsurval som urvalsförfarande när det

gäller studiens grupper begränsar studiens validitet ytterligare.

De studerade grupperna bestod av b̊ade manliga och kvinnliga studen-

ter. Gällande könsskillnader i relation till auktoritär personlighet har ett

flertal studier visat att s̊adana inte verkar existera (Heaven & Bucci, 2001;

Rajan & Krishnan, 2002; Smith & Winter, 2002; Zakrisson, 2005; Rattazzi,

Bobbio & Canova, 2007). Av denna anledning valdes kön bort som vari-

abel i föreliggande studie. Under datainsamlingen uppkom vid ett flertal

tillfällen fr̊agor och yttringar om enkätp̊ast̊aendenas innebörd och mening

vilket öppnar för fr̊agor av interkulturell karaktär. Sverige är ett öppet och
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sekulariserat land där p̊ast̊aenden som “Guds lagar om abort, pornografi och

äktenskap måste strikt följas innan det är för sent, brott mot dessa borde

bestraffas” och “Fakta visar att vi måste sl̊a ner h̊ardare p̊a brottslighet och

sexuell omoral för att upprätth̊alla lag och ordning” (Zakrisson, 2005) kan

kännas främmande. RWA-skalans positiva samband med niv̊an av religiositet

(Altemeyer & Hunsberger, 1992; Wink, Dillon & Prettyman, 2007) väcker

ytterligare fr̊agor om RWA-skalans användbarhet i sekulariserade samhällen

där graden av religiositet i en kristen mening kan vara l̊ag. En reviderad

skala för att passa olikheter i kultur- och samhällsyttringar kunde ha gett

annorlunda resultat. När det gäller resultatet av föreliggande studie finns

en möjlighet att det använda instrumentet inte är tillräckligt finslipat för

eller anpassat till att undersöka auktoritarism i Sverige. Utformandet och

inneh̊all av p̊ast̊aenden kanske inte var relevanta för studiedeltagarna.

Stor begränsning i denna studie utgörs av själva tvärsnittsdesignen. Ef-

tersom alla deltagare testades p̊a niv̊an av auktoritär personlighet vid ett

enda tillfälle kan studien inte redogöra för egentliga processer av socialisa-

tion inom utbildningen, vilket hade krävt en mer longitudinell design.

När det gäller fr̊agor extern validitet måste begränsningar p̊apekas. Re-

sultatet i denna studie kan endast tillskrivas medverkande polisstudenter

fr̊an polisutbildningen vid tidpunkten för datainsamling, vid Linnéuniver-

sitetet i Växjö och inte polisutbildningarna i Stockholm, Ume̊a eller polis-

utbildningar i andra länder. Att termin 1 vid polisutbildningen saknades

ger även upphov till viss försämrad generaliserbarhet d̊a socialisering och

normering diskuterats. Oavsett studiens utfall och resultatens härledning

f̊ar denna studie ses som ett unikt tillskott gällande studiet av polisstuden-

ter och polisutbildning i Sverige. Det är ett relativt outforskat omr̊ade där

mycket återst̊ar att undersöka.

Förslag till vidare forskning

Fortsatta studier kan förslagsvis utföras vid de övriga polisutbildningar-

na i landet—med tidigare nämnda validitetsaspekter i åtanke—i syfte att

undersöka om den aktuella studiens resultat är övergripande för samtli-

ga polisutbildningar i Sverige. Ett intressant perspektiv skulle innebära en

uppföljning av studenter fr̊an termin 1 under hela utbildningen och n̊agra

år efter̊at d̊a de har varit yrkesverksamma hos olika polismyndigheter.

15



Tack till . . .

Tack till Judit Krisztina Lindqvist för handledning, tips och idéer. Tack till
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översättningen av RWA-skalan.

o

Till sist, ett stort tack riktas till alla studenter som ställde upp och
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