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ATTITYDER TILL PSYKOLOGISK KUNSKAP INOM POLISEN  

Matilda Kocun 
 

Kunskap om psykologi är högst relevant i polisyrket då yrket till stor 
del består av möten med olika individer. Syftet med föreliggande 
studie var att undersöka hur attityden till psykologisk kunskap ser ut 
inom polisen samt studera vilka faktorer som kan ha betydelse för 
attityden. Datamaterialet samlades in med enkäter som besvarades av 
64 polisstudenter samt 68 yrkesverksamma poliser. Resultaten visade 
att det fanns ett samband mellan attityder och tidigare högre studier, 
kön samt huruvida respondenterna var yrkesverksamma poliser eller 
polisstudenter. Kvinnor, respondenter med akademisk bakgrund samt 
polisstudenter visade en signifikant mer positiv attityd till psykologisk 
kunskap jämfört med män, respondenter utan akademisk bakgrund 
och yrkesverksamma poliser. Resultaten diskuterades utifrån kognitiv 
dissonansteorin, men framförallt så tros attityderna kunna påverkas av 
organisationens förväntningar på den anställde samt organisationens 
generella attityd till psykologi.  
 

Psykologi innefattar vetenskapen om hur människor uppfattar, upplever, handlar och 
reagerar i olika situationer (Egidius, 1997) och kan sammanfattas som en form av 
människokunskap. I polisyrket, som kantas av komplicerade möten är det rimligt att 
använda psykologisk kunskap som ett av flera verktyg. För att denna kunskap skall 
verka effektivt i den polisiära verksamheten krävs en öppen attityd gentemot den. 
Föreliggande studie avser att utreda hur attityden till psykologisk kunskap ser ut i 
polisiär verksamhet i Sverige och därmed också undersöka vilka eventuella faktorer 
som har betydelse för attityderna. 

Polisen och psykologin         
Att ha en effektiv och rättssäker polisverksamhet ligger i samtliga medborgares intresse 
eftersom det bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle. Flera av psykologins 
underområden är direkt relaterade till polisyrket. Kunskap inom kognitiv psykologi är 
värdefull i förhör med vittnen (Shepherd, Mortimer, Turner & Watson, 1999; 
Williamson, 1993) och utvecklingspsykologin bidrar med en djupare förståelse för hur 
barn fungerar i olika sammanhang relaterade till polisiärt arbete (Granhag & 
Christianson, 2008). Socialpsykologin är relevant eftersom den bidrar till att skapa en 
förståelse för vad som sker med människor som ingår i exempelvis huliganismgrupper 
eller andra typer av gängstrukturer (Christianson & Granhag, 2004), samt hur individer 
påverkas av fördomar (Akrami & Ekehammar, 2005). Kunskap inom psykopatologi 
ökar förståelsen för vad olika psykiska sjukdomar kan innebära för en individ och bidrar 
därmed med strategier att bemöta psykiskt sjuka människor på bästa möjliga sätt 
(Granhag & Christianson, 2008). Sammanfattningsvis skapar kunskap kring de olika 
psykologiska processerna en förståelse för hur individer fungerar och hur de påverkas 
av det sammanhang de befinner sig i.  

Polisen utsätts dagligen för situationer där de skall få fram så korrekt och komplett 
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information som möjligt från vittnen, misstänkta och offer . De möter ofta individer i 
kritiska lägen och det är de som pratar/håller förhör angående händelserna. 
Informationen som framkommer i dessa lägen är inte sällan avgörande för de människor 
som är inblandade i den aktuella händelsen och dess utgång. Fördjupad kunskap om 
minnet, kognitiva processer och andra psykologiska processer är därför viktig i polisiära 
sammanhang (Christianson & Granhag, 2004) och kan vara avgörande i beslut 
angående huruvida någon skall ställas inför rätta eller gå fri. Det kan även öka polisens 
kapacitet att bedöma om information som ges är tillförlitlig eller inte samt bidra med 
tekniker som hjälper personer att minnas korrekt (Granhag & Christianson, 2008). 
Därför bör polisutbildningen bidra till en grundläggande förståelse för hur människan 
fungerar psykologiskt i olika situationer. Sådan kunskap kan ge poliserna redskap att 
hantera olika situationer som uppstår och på så sätt öka tryggheten för både polisen och 
medborgarna.  

Rättspsykologi 
Rättspsykologi är en gren inom psykologins underområden som baserats på forskning 
riktad specifikt åt situationer som uppstår i bland annat polisyrket. Med rättspsykologi 
avses psykologi i rättsväsendet och psykologiska perspektiv på hur människor som på 
något sätt kommer i kontakt med rättsväsendet studeras. Området innefattar dels de som 
arbetar inom rättsväsendet men även de som tillfälligt kommer i kontakt med 
rättsväsendet. I korta drag handlar det om att applicera psykologisk kunskap på 
rättsrelaterade situationer (Granhag & Christianson, 2008). Rättspsykologin har dels ett 
deskriptivt syfte, vilket handlar om att med hjälp av vetenskaplig metodik ta reda på hur 
saker och ting förhåller sig i verkligheten, och dels ett normativt syfte vilket handlar om 
att ta fram kunskap som sedan kan omsättas i rättsliga sammanhang, så som exempelvis 
att utveckla förhörstekniker som underlättar avslöjanden av lögner osv. (Granhag & 
Christianson, 2008). Sammanfattningsvis innehåller rättspsykologin de tidigare nämnda 
underområdena inom psykologin: socialpsykologi, kognitiv psykologi, 
utvecklingspsykologi och psykopatologi, som har en direkt koppling till polisyrket.  

Det finns en mängd studier som gjorts på psykologi i den polisiära verksamheten inom 
området förhörs och intervjutekniker (Baldwin, 1993; Fisher, Geiselman, Amador, 
1989; Geiselman, Fisher, MacKinnon, Holland, 1985; Granhag, Hartwig, 2008; Harwig, 
Granhag, Strömwall, 2007; Hartwig, Granhag, Vrij, 2005; Kassin, 1997). Exempelvis 
diskuterar Christianson och Granhag (2004) att två av de vanligaste misstagen som görs 
vid förhörssituationer dels är att förhörsledaren misslyckas med att få den hörde att 
uppge vad som hänt genom ett fritt berättande, det vill säga förhörsledaren ställer 
ledande istället för öppna frågor och avbryter eventuellt i den hördes berättande. Dels 
att förhörsledaren inte har tillräcklig kunskap om de tekniker som underlättar 
återgivning av information. I dessa situationer kan psykologisk kunskap erbjuda polisen 
verktyg som gör situationen lättare att hantera och samtidigt bidra till att komplett och 
korrekt information uppges.  

Utryckningspolisen, även kallad akutverksamheten, är först på plats och ställer de första 
frågorna när något har hänt. Det är i denna verksamhet nyexaminerade poliser arbetar 
och därmed är det denna verksamhet som utbildningen på polishögskolan förbereder 
polisstudenterna för. Därför är det viktigt att kunskap om minnesstrukturer och 
bemötande av påverkade och psykiskt sjuka människor lärs ut redan i 
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grundutbildningen. Framförallt är det viktigt eftersom det är en förutsättning för en 
nyexaminerad polis att ha tillräckligt med teoretisk kunskap angående dessa situationer 
om denne skall kunna känna sig trygg och agera kompetent, då det krävs en längre tid i 
arbete innan det går att förlita sig på praktisk kunskap.  

Mot bakgrund av det som redovisats ovan är det relevant att undersöka rådande attityder 
till psykologi inom poliskåren och hos polisstuderande, samt vilka faktorer som kan ha 
betydelse för attityderna eftersom detta skulle kunna tjäna som underlag för hur 
psykologisk kunskap kan integreras ytterligare i polisens arbete. Genom att studera vad 
attityderna eventuellt kan påverkas av ökar möjligheterna att effektivt hitta metoder som 
kan bidra till en bredare psykologisk kunskap inom polisen och därmed också ett mer 
effektivt och rättssäkert polisarbete. Attityd är dock ett vitt begrepp som kan ha flera 
olika betydelser. Därför är det centralt att gå igenom detta närmare samt definiera och 
operationalisera begreppet. 

Attityder 
Många teoretiker hävdar att attityd har med utvärderande att göra. Eagly och Chaiken 
(1992, refererade i Olson & Zanna, 1993) delar denna uppfattning och menar att 
attityder skapas när en individ utvärderar eller tar ställning till något. Eagly och Chaiken 
(1992, refererade i Olson & Zanna, 1993) definierar attityd som ”en psykologisk 
tendens som uttrycks genom ett utvärderande av en specifik enhet med viss grad av 
gillande eller ogillande” (sid. 119) och menar vidare att denna utvärderande respons kan 
vara både uppenbar eller dold samt kognitiv, affektiv eller beteendemässig.  

Vidare ger Egidius (1997) en beskrivning av begreppet attityd där han menar att en 
attityd enligt psykologisk attitydforskning har följande tre aspekter; 1) kognitiv, som 
handlar om kunskapslivet och hur man uppfattar något, 2) emotionell, som har att göra 
med känslomässig reaktion på detta något, samt 3) konativ, som handlar om strävan 
eller viljelivet. För att illustrera detta tydligare följer definitioner av dessa olika delar av 
attityd; Greenwald (1989, refererad i Olson & Zanna, 1993) menar att attityd är 
”känsloupplevelsen som associeras till ett mentalt objekt” (sid. 119), vilket alltså är ett 
exempel på en definition av attityd som något emotionellt. Kruklanski (1989, refererad i 
Olson & Zanna, 1993) definierar kognitiv attityd som ”en speciell typ av kunskap, 
anmärkningsvärd kunskap, i vilken innehållet är utvärderande eller känslomässigt” (sid. 
119) och Triandis (1991, refererad i Olson & Zanna, 1993) definierar beteendemässig 
attityd som ”ett tillstånd hos en person som mottagliggör en gillande eller ogillande 
respons till ett objekt, en person eller en idé” (sid. 119). Dessa definitioner kan verka 
komplicerade och diffusa i sig, men ger trots allt en uppfattning om hur begreppet ofta 
definieras.   

När denna ovan nämnda trekomponentsindelning har använts för att karaktärisera 
attityd har forskningens fokus legat på relationen mellan tanke och känsla, tanke och 
beteende, samt känsla och beteende (Tesser & Shaffer, 1990). Zanna och Rempel (1988, 
refererade i Tesser & Shaffer, 1990) menar att attityder kan baseras på eller utvecklas 
från affektiv information, kognitiv information eller beteendemässig information. Eagly 
och Chaiken (1992, refererade i Olson & Zanna, 1993) förklarar hur attityder kan 
generera affektiv respons, kognitiv respons, samt beteendemässig respons för 
attitydobjektet. För att dra en parallell till föreliggande studie skulle detta förenklat 
kunna innebära att polisers attityd till psykologisk kunskap kan utvecklas ifrån 
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känslomässig information, tankemässig information eller beteendemässig information 
och att attityden då också kan uttryckas på dessa olika sätt. Detta är intressant i 
sammanhanget men har dock inte testats i föreliggande studie.  

Attityd och beteende  
Bland de olika teorier som förklarar relationen mellan attityd och beteende är Theory of 
Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975, refererade i Olson & Zanna, 1993) den mest 
vedertagna. Denna teori förklarar hur attityder och subjektiva normer kombineras för att 
avgöra ett beteende och den har även använts för att förutse beteende (Fishbein & 
Ajzen, 1975, refererade i Olson & Zanna, 1993). Dock har den fått utstå en hel del kritik 
och alternativa teorier har utvecklats. Även teorier som förklarar den motsatta 
relationen, nämligen hur beteendet påverkar attityd har uppkommit. Två av dessa är 
Self-perception Theory (Bem, 1972, refererad i Olson & Zanna, 1993) och Dissonance 
Theory (Festinger, 1957, refererad i Olson & Zanna, 1993). Dissonance Theory eller 
Cognitive Dissonance Theory utvecklades av Leon Festinger och innebär att en individ 
känner disharmoni när två uppfattningar inte stämmer överens med varandra. Vidare 
menade han att det oftast är tanken som ändras hos en individ så att den stämmer 
överens med beteendet när sådant obehag förekommer för att återskapa harmoni och 
konsekvens (Festinger, 1957, refererad i Myers, 2002). Denna teori kan därmed även 
förklara hur och varför attitydförändringar sker.  

Utöver detta så ses övergripande, djupt rotade attityder som väldigt stabila och vid 
försök till förändring eller påverkan av dessa utgörs ofta bemötandet av ett starkt 
motstånd (Rosén, 2010). Dessa teorier ger möjlighet att dra paralleller till 
polisverksamheten som organisation. Det skulle då innebära att attityder som är djupt 
rotade och genomsyrar en verksamhet är svåra att ändra på, samt att vad en individ gör 
och hur denne beter sig i sin yrkesroll också påverkar dennes attityd.  

Operationalisering av begreppet attityd  
I Nationalencyklopedin (Rosén, 2010) beskrivs attityd som ett begrepp som står för 
inställning och förhållningssätt och det är denna definition som är utgångspunkten i 
föreliggande studie. Attityd och inställning kan närmast likställas i gällande definition. 
Det är trots enkelheten i den valda begreppsdefinitionen viktigt att med hjälp av 
ovanstående information om begreppet skapa en förståelse om att attityd ändå är ett 
komplext fenomen och innefattar olika strukturer som inte är okomplicerade att förstå 
eller undersöka. 

Studiens syfte  
Attityd avser i denna studie den inställning polisstudenter och yrkesverksamma poliser 
har till psykologi som en del av den polisiära verksamheten. Syftet med studien är att 
undersöka hur attityden till psykologisk kunskap ser ut inom polisen, samt att studera 
vilka faktorer som har betydelse för attityden. Detta görs genom att studera hur 
sambanden ser ut mellan faktorer som exempelvis utbildningsnivå och attityd. 
Föreliggande studie kan på så sätt bidra till att utveckla förslag på hur psykologin kan 
integreras ytterligare i polisens arbete. Detta är en kvantitativ studie av explorativt slag, 
vilket innebär att studien har som syfte att undersöka området utan att utgå från tidigare 
teorier. Fokus ligger istället på att utveckla hypoteser och teorier. För att göra attityden 
mätbar har innebörden av begreppets mening i denna studie operationaliserats genom 
två frågeställningar: (a) Anser polisstudenter och yrkesverksamma poliser sig ha 
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användning för psykologisk kunskap i sitt yrke och anser de att det finns ett behov av 
psykologisk kunskap i polisyrket? samt (b) I vilken grad vill polisstudenter och 
yrkesverksamma poliser ha mer kunskap om psykologi? 

 
   Metod 

Undersökningsdeltagare  
Hundratrettiotvå respondenter deltog i studien, varav 64 var polisstudenter och 68 var 
yrkesverksamma poliser. Polisstudenterna hade en medelålder på 27,5 år (s=4,5) och de 
yrkesverksamma poliserna hade en medelålder på 35,9 år (s=9,5). Medelvärdet på antal 
år i tjänst för de yrkesverksamma poliserna var 9,0 år (s=10,9). Av de 64 
polisstudenterna var 31 kvinnor och 33 män och av de 68 yrkesverksamma poliserna var 
22 kvinnor och 46 män. Av samtliga 132 respondenter var därmed 40% kvinnor och 
60% män. Samtliga enkäter som delades ut lämnades också in, vilket innebär att inget 
bortfall förekom. Samtliga respondenter som deltagit i denna studie arbetar som poliser 
i Stockholm eller studerar vid polishögskolan i Sörentorp, Stockholm.  

Material 
Studien baserades på en enkät som konstruerades i syfte att mäta attityden till 
psykologi. Enkäten var avsedd för polisstudenter respektive yrkesverksamma poliser 
och bestod därmed av samma frågor som anpassades för polisstudenter i den ena 
versionen och yrkesverksamma poliser i den andra. I en inledande text till enkäten 
förklarades studiens ämnesområde kort samtidigt som information om tillvägagångssätt 
presenterades. 

Den första delen av enkäten innehöll frågor om kön, ålder, huruvida respondenterna 
hade studerat vid högskola/universitet samt huruvida respondenterna hade studerat 
något beteendevetenskapligt ämne vid högskola/universitet. Enkätversionen för 
yrkesverksamma poliser innehöll dessutom frågor om hur många år respektive 
respondent tjänstgjort som polis samt vilket område respondenten i fråga arbetade inom.  

För att utreda huruvida polisstudenter och yrkesverksamma poliser ansåg sig ha 
användning för psykologisk kunskap i yrket samt om de ansåg att det finns ett behov att 
använda sådan kunskap användes bland annat frågorna ”Hur viktig anser du att 
psykologisk kunskap är i polisyrket?” samt ”I vilken mån tror du att fördjupade 
kunskaper inom psykologi skulle kunna öka din kompetens som polis?”. Samtliga 11 
frågor som berör området redovisas i appendix 1.   

För att undersöka attityden till ytterligare kunskap inom psykologi användes bland 
annat frågan ”Till vilken grad är du intresserad av mer utbildning inom hur psykologisk 
kunskap bör användas i polisyrket?”. I denna kategori användes sammanlagt två frågor, 
båda redovisas i appendix 1.   

Utöver ovan nämnda frågor förekom ytterligare tre frågor som inte undersöker attityd, 
utan efterfrågar en generell uppfattning av hur integrerad psykologin är i polisyrket. En 
av dessa frågor var ”I vilken utsträckning tror du att yrkesverksamma poliser i 
allmänhet använder sig av psykologisk kunskap i yrket?” och samtliga tre frågor 
återfinns i appendix 1. 
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Vid besvarandet av samtliga 16 frågor som presenterats ovan användes en sjugradig 
skala som utgjordes av siffrorna 0-6, där 0 stod för låg grad och 6 stod för hög grad. 

Enkäten innehöll också en fråga av öppen karaktär där respondenterna ombads att: 
”Ange i punktform vilka områden inom psykologin som du anser är betydelsefulla för 
ditt yrke”. Det fanns inga alternativ, utan de respondenter som besvarade frågan har 
själva angett områden som de anser berör psykologi och tycker är viktiga för deras yrke.  

Procedur 
De personer som agerade distributörer kontaktades via telefon och informerades om vad 
studien handlade om, samt tillfrågades om huruvida de ville delta som distributörer. De 
tillfrågade var en lärare vid polishögskolan samt fyra yrkesverksamma poliser som var 
stationerade i olika delar av Stockholm. Genom att dessa ansvarade för utdelningen av 
enkäterna ökade möjligheten att få in ett större material. Samtliga distributörer ringdes 
upp igen efter tre dagars betänketid då de tog beslut om huruvida de ville delta som 
distributörer, vilket samtliga tillfrågade ville. Läraren vid Polishögskolan i Stockholm 
distribuerade enkäterna till medarbetare som i sin tur delade ut dem till polisstudenter 
vid föreläsningstillfällen. Beträffande de yrkesverksamma poliserna distribuerades 
enkäterna av fyra poliser från olika polisstationer i stockholmsområdet till medarbetare 
på respektive polisstation. Samtliga distributörer hade en vecka på sig att dela ut samt 
samla in enkäterna och alla deltagare upplystes om att all information behandlades 
konfidentiellt, vilket också framgick i den inledande informationen i enkäten, samt att 
deltagandet var frivilligt och anonymt. Tiden att besvara enkäten beräknades till ca 5 
minuter.  

 
            Resultat 

Resultaten som presenteras nedan beskriver till en början korrelationerna mellan attityd 
och studerade variabler. Därefter redovisas resultaten med avseende på frågeställning 
(a), frågeställning (b), de tre frågor där en generell uppfattning av hur integrerad 
psykologin är i polisyrket efterfrågades, huruvida antal år i tjänst kan ha samband med 
attityden till psykologisk kunskap inom polisen samt den öppna frågan. I samtliga 
beräkningar har hänsyn tagits för eventuella skillnader mellan grupperna 
(yrkesverksamma poliser och polisstudenter). I beräkningarna för frågeställning (a) har 
också hänsyn tagits till eventuella skillnader mellan respondenter som har tidigare 
universitets/högskole- studier jämfört med de respondenter som inte har det. Dessutom 
har eventuella effekter av kön studerats i både frågeställning (a) och (b).   

Korrelationer mellan attityd och studerade variabler  
En korrelationsanalys genomfördes mellan den totala attityden samt attityden i de olika 
frågeställningarna och de studerade variablerna. Denna analys visade på ett antal 
signifikanta korrelationer mellan de olika variablerna (Tabell 1).  
 
 

 

 



 8 

 

Tabell 1. Korrelationer mellan attityd och faktorerna kön, antal år i tjänst, polisgrupp 
(yrkesverksam eller student), tidigare studier samt tidigare beteendevetenskapliga 
studier. 

   Kön  Ant år i tj Polisgrupp Tid.stud./Bet.stud.

Total attityd  -,266** ,238  -,299** -,190*/-,247** 

Frågeställning (a) -,248** ,207  -,357** -,213*/-,256** 
 
Frågeställning (b) -234**  ,272*  -,023  -,055/-,141

 

* = signifikant på 0,05%-nivån  ** = signifikant på 0,01%-nivån 

Not. Kodning kön: 1=kvinna, 2=man. Kodning polisgrupp: 1=polisstudent, 
2=yrkesverksam polis. Kodning för huruvida respondenterna har studerat tidigare: 1=ja, 
2=nej (gäller både tidigare studier i allmänhet och tidigare beteendevetenskapliga 
studier). 

Den psykologiska kunskapens användbarhet och behov  
Frågeställning (a) Anser polisstudenter och yrkesverksamma poliser sig ha användning 
för psykologisk kunskap i sitt yrke och anser de att det finns ett behov av psykologisk 
kunskap i polisyrket? innefattar 11 av totalt 13 frågor i enkäten som syftar till att 
specifikt mäta attityd. Av denna anledning anses frågeställning (a) innefatta den 
bredaste aspekten av attityd, jämfört med övriga indexeringar och det är också därför 
flest beräkningar gjorts på detta index. Beträffande frågeställning (a) erhölls ett 
medelvärde på 4,59 (s= 0,69), Cronbach’s Alpha = 0,84. Detta område kommer vidare 
att benämnas användbarhet/behov.  

Baserat på indexet för användbarhet/behov beräknades en 2 x 2 ANOVA med kön och 
grupp (polisstuderande och yrkesverksamma poliser) som faktorer, samt självskattning 
på attityd som beroende variabel. Resultatet visade på huvudeffekter av grupp, F1,128 = 
17,31, p < ,001, η2 = 0,12, och kön, F1,128 = 5,48, p = ,021, η2 = 0,04. Polisstudenter 
visade en mer positiv attityd till psykologisk kunskap gällande användbarhet och behov 
av kunskapen i fråga än yrkesverksamma poliser. Dessutom har kvinnorna i båda 
grupperna en mer positiv attityd till psykologisk kunskap gällande användbarhet/behov 
än männen.  

Beträffande attityd till psykologi gällande området användbarhet/behov visade ett t-test 
för oberoende mätningar att det fanns en signifikant skillnad i attityd mellan 
respondenter med högskole-/universitetsstudier (n=76, m=4,71, s=0,68) och 
respondenter utan högskole-/universitetsstudier (n=56, m=4,42, s=0,66), t130=2,49 
(p=,014). Medelvärdena indikerar att respondenter med högskole-/universitetsstudier 
har en mer positiv attityd till användbarhet/behov av psykologisk kunskap i polisyrket.  

Ytterligare ett t-test för oberoende mätningar visade att det fanns en signifikant skillnad 
i attityd mellan respondenter som studerat något beteendevetenskapligt ämne vid 
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högskola/universitet (n=44, m=4,83, s=0,67) och respondenter utan 
beteendevetenskapliga studier vid högskola/universitet (n=88, m=4,46, s=0,66), 
t130=3,02 (p=,003). Medelvärdena indikerar att respondenter med beteendevetenskapliga 
studier vid högskola/universitet har en mer positiv attityd till användbarhet/behov av 
psykologisk kunskap i polisyrket än respondenter utan beteendevetenskapliga studier 
vid högskola/universitet. 

Intresse för ytterligare kunskap  
Frågeställning (b) Vill polisstudenter och yrkesverksamma poliser ha mer kunskap om 
psykologi? har undersökts med hjälp av två frågor som i enkäten ställs för att undersöka 
hur stort intresse det finns för mer kunskap inom psykologi i relation till polisyrket. 
Fråga 4, ”Till vilken grad är du intresserad av mer utbildning inom hur psykologisk 
kunskap bör användas i polisyrket?” korrelerades med fråga 6, ”Hur mycket 
psykologirelaterad undervisning skulle du önska att polisutbildningen innehöll relaterat 
till den psykologiundervisning du fick/får?”, r=0,68 (p < ,001), vilket tyder på ett starkt 
positivt samband. Medelvärdet är 3,92 (s=1,23). Detta område kommer vidare 
benämnas ”intresse för mer kunskap”. 

Baserat på indexet för ”intresse för mer kunskap” beräknades en 2 x 2 ANOVA med 
kön och grupp (polisstuderande och yrkesverksamma poliser) som faktorer, samt 
självskattning på attityd som beroende variabel. Resultatet visade på en huvudeffekt av 
kön, F1,127 = 7,37, p = ,008, η2 = 0,06. Kvinnor visade jämfört med män en generellt 
mer positiv attityd till psykologisk kunskap när det gäller intresset för mer kunskap 
inom området psykologi i polisyrket. Det fanns ingen huvudeffekt av polisgrupp och 
ingen interaktion förelåg.  

Psykologins integrering i verksamheten  
De tre frågor som berör resurser och integrering har, som tidigare nämnts, inte använts 
för att mäta attityd, utan för att ge en generell uppfattning om hur integrerad psykologin 
verkar vara i polisyrket. Därför redovisas dessa frågor separat. 

Medelvärden och standardavvikelser för fråga 14, som handlar om vilka möjligheter 
som finns att använda psykologisk kunskap, samt fråga 15 och 16, som handlar om en 
mer allmän uppfattning kring hur integrerad psykologin anses vara i den polisiära 
verksamheten, redovisas i tabell 2. Fråga 15 och 16 har i båda grupperna genomsnittligt 
mycket låga medelvärden, jämfört med medelvärdena på resterande frågor. 

Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) för respektive grupp gällande fråga 14, 
15 och 16.  

     Yrkesverksamma poliser  Polisstudenter

Fråga 14   4,29 (1,12)   4,54 (1,05)   
Fråga 15   3,56 (1,14)   3,67 (1,11) 
Fråga 16    3,15 (0,91)   3,91 (0,99) 

 

Eventuella signifikanta skillnader mellan grupperna beräknades med ett t-test för 
oberoende mätningar och en signifikant skillnad återfanns i fråga 16 mellan 
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polisstudenterna (n=64, m=3,91, s=0,99), och de yrkesverksamma poliserna (n=67, 
m=3,15, s=0,91), t129= 4,57, (p < ,001). I fråga 14 och 15 återfanns inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna.  

Antal år i tjänst och attityd  
För att studera huruvida det finns ett samband mellan antal år i tjänst och attityd till 
psykologisk kunskap i polisyrket har samtliga tretton frågor som mätt attityd, det vill 
säga både frågorna som utvecklats för att besvara frågeställning (a) samt frågorna som 
utvecklats för att besvara frågeställning (b), utgjort ett medelvärde som mätt attityd till 
psykologisk kunskap inom polisyrket. Medelvärdet på dessa tretton frågor var 4,48 
(s=0,71), Cronbachs Alpha = 0,86. Antal år i tjänst korrelerades med 
attitydmedelvärdet, r = 0,24, p = ,055. Korrelationen är nästan signifikant. Som framgår 
i tabell 1, fanns dessutom ett positivt signifikant samband mellan intresse för mer 
kunskap och antal år i tjänst.   

Öppna frågor   
Svarsfrekvensen som redovisas i tabell 3 gäller frågan där respondenterna själva har fått 
redogöra för vilka områden inom psykologin de anser är viktiga i polisyrket. Inga 
alternativ förekom, utan de områden som presenteras i tabell 3 har respondenterna valt 
själva. Det bör uppmärksammas att frågan inte besvarades av samtliga respondenter. Av 
polisstudenterna angav totalt 32 av 64 (50%) respondenter ett svar på frågan och 
motsvarande siffra för yrkesverksamma poliser var 27 av 68 (40%) respondenter.   

Tabell 3. Svarsfrekvens för de mest återkommande svaren på frågan gällande vilka 
områden inom psykologin som respektive respondent anser är betydelsefulla för 
polisyrket. 

   Yrkesverksamma poliser  Polisstudenter

Psykopatologi   15%     11%  
Förhörstekniker  7%     17% 
Minnespsykologi  3%     17% 
Bemötande   3%     19% 
Beteendevetenskap  24%     14%  
Socialpsykologi   12%     11% 

 

Det fanns ett signifikant samband mellan grupp och område, χ2
5=16,5, p=,005. 

Arbetsområden 
Fördelningen mellan de yrkesverksamma respondenternas olika arbetsområden var 
såpass ojämn att inga beräkningar gjordes på huruvida attityden till psykologisk 
kunskap i polisyrket är mer positiv inom olika arbetsinriktningar.  
 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka attityder till psykologisk kunskap inom 
polisen samt att urskilja några av de faktorer som kan ha betydelse för attityderna. 
Resultaten visade på samband som tyder på att respondenter med tidigare högre studier 
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jämfört med respondenter utan och polisstudenter jämfört med yrkesverksamma poliser 
har en mer positiv attityd till psykologi i polisyrket. Dessutom var attityden till 
psykologisk kunskap genomgående mer positiv hos kvinnor jämfört med män. Vidare 
visar resultaten att attityden verkar bli mer positiv efter flera år i tjänst.  

Skillnaderna i attityd mellan polisstudenter och yrkesverksamma poliser diskuteras 
nedan utifrån bland annat kognitiv dissonansteorin och diskussionen handlar även om 
att attityder som genomsyrar verksamheten generellt är starka och troligtvis 
dominerande. Det bör poängteras att föreliggande studie bara undersökt några av 
tänkbara variabler som har betydelse för hur attityden ser ut.  

Korrelationer mellan attityd och studerade variabler  
Korrelationstabellen (Tabell 1) visar sammanfattande det som presenterats ovan, 
nämligen att kvinnor har en mer positiv attityd till psykologi, antal år i tjänst korrelerar 
positivt med intresse för mer kunskap (och nästan positivt med den totala attityden), 
samt att polisstudenterna visade en mer positiv attityd när det gällde både attityd 
överlag, men också gällande användbarhet/behov. Vidare visar resultaten i tabellen att 
både respondenterna med tidigare studier, samt de med tidigare beteendevetenskapliga 
studier visade en mer positiv attityd gällande den totala attityden, samt gällande 
användbarhet/behov. Korrelationstabellen ger en bild av att det faktorer som undersökts 
verkar vara av betydelse i sammanhanget, då flera av korrelationerna var signifikanta. 
Resultaten diskuteras mer ingående nedan. 

Attityder kring användbarhet och behov  
Beträffande attityden som handlade om användbarhet och behov visade det sig att de 
som studerat vid högskola/universitet utöver sina studier på polishögskolan hade en 
signifikant mer positiv attityd till psykologisk kunskap i polisyrket. Även de 
respondenter som studerat något beteendevetenskapligt ämne vid högskola/universitet 
hade en signifikant mer positiv attityd till psykologi jämfört med övriga respondenter.  
 
Dessa resultat tyder på att Statens Offentliga Utredningar 2008:39, där en 
omorganisation föreslås genom att polisutbildningen görs om till en regelrätt 
högskoleutbildning, där teori och praktik varvas, framstår som adekvat. Vad högre 
utbildning har för betydelse gällande polisers beteende och attityder har varit ett ämne 
för tidigare studier som visat att de högre studierna influerar både polisernas attityd och 
beteende men dock inte i alla aspekter (Paoline & Terrill, 2007; Rydberg & Terrill, 
2010). Det är uppenbarligen så att fördjupade kunskaper inom något 
beteendevetenskapligt ämne ger en ökad förståelse för vikten av psykologisk kunskap i 
relation till polisyrket. Det faktum att även studier på högskola/universitet överlag leder 
till en mer positiv inställning till just psykologi i polisyrket är intressant. Det kan dels 
bero på att de som har studerat i vissa fall är äldre och mer livserfarna överlag, vilket 
skulle kunna påverka attityden. En annan förklaring skulle kunna vara att dessa 
respondenter har studerat ämnen där det ofta finns en forskningsbaserad tyngd, som det 
generellt gör när ämnen studeras vid högskola/universitet där forskning bedrivs, vilket 
också kan vara ett skäl till att respondenterna i fråga litar mer till den teoretiska kunskap 
som psykologi utgör.  
 
Författare diskuterar fortfarande den traditionella uppdelningen mellan polisen och 
akademisk kunskap (Lee & Punsch, 2004), vilket rimligtvis kan tolkas som att sådan 
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kunskap har någon form av betydelse för polisers attityder. Det kan också ha att göra 
med att polisen många gånger beskrivits som en man från den lägre medelklassen eller 
med arbetarklass bakgrund (Reiner, 1992; Sparger & Giacopassi, 1986, refererade i 
Fekjær, 2010), något som vidare visar på klyftan som funnits mellan akademisk 
kunskap och polisen. Fekjær (2010) fann i sin studie där svenska och norska 
polisstudenter jämförts, mot bakgrund av att polisutbildningen i Norge, till skillnad från 
den i Sverige, leder till en Bachelor’s degree, att fler av de norska studenterna har 
högutbildade föräldrar jämfört med de svenska polisstudenterna. Studien visar också att 
just social bakgrund har en relativt liten effekt på polisstudenternas attityder till 
teoretisk kunskap och karriärplaner. Sammanfattningsvis verkar det inte som att social 
bakgrund påverkar attityder till teoretisk kunskap, men huruvida polisstudenterna och 
de yrkesverksamma poliserna själva besitter teoretisk kunskap påverkar attityderna till 
ytterligare teoretisk kunskap, i detta fall psykologisk kunskap.  
 
Beräkningarna som gjordes för att studera eventuella signifikanta skillnader mellan 
polisstudenter och yrkesverksamma poliser gällande användbarhet/behov visade att 
polisstudenter har en mer positiv attityd till att psykologisk kunskap är användbart och 
behövs i polisyrket. En tolkning är att den mindre positiva attityden i gruppen 
yrkesverksamma poliser beror på kognitiv dissonans. Som nämnts i inledningen handlar 
kognitiv dissonans om att individer strävar efter konsekvens och när ett beteende inte 
stämmer överens med en åsikt är det vanligtvis åsikten som förändras för att passa ihop 
med beteendet och skapa konsekvens (Festinger 1957, refererad i Myers, 2002). De 
yrkesverksamma poliserna har inte alltid resurser eller möjligheter att handla utifrån sin 
psykologikunskap, något de själva påpekar i enkäten. Detta kan enligt kognitiv 
dissonansteorin (Festinger 1957, refererad i Myers, 2002) medföra att de 
yrkesverksamma poliserna ändrar sin attityd till psykologisk kunskap så att den 
stämmer överens med hur de faktiskt har möjlighet att agera, samt enligt förordningar 
skall agera, i sin yrkesroll. Det kan också vara så att studenterna kommer med en positiv 
attityd från sin studietid, som sedan förändras av att organisationens attityd är mindre 
positiv eller av att andra arbetsuppgifter och förhållningsregler som är svårförenliga 
med just psykologi dominerar och därmed försvårar användandet av den psykologiska 
kunskapen, samt påverkar attityden till den.  
 
Det bör också nämnas att könsskillnaderna gällande användbarhet/behov är något 
mindre i gruppen med yrkesverksamma poliser, vilket talar för en skillnad mellan 
polisstudenter och yrkesverksamma poliser som bör studeras vidare. Kanske minskar 
könsskillnaderna i attityd för att båda könen delar samma verklighet i yrkesrollen som 
polis.  
 
Andra anledningar till resultatet kan vara att polisstudenterna har skattat sin attityd 
högre på grund av att kunskapen ligger dem närmre tillhands, då de relativt nyligen 
studerat området. Huruvida det var en lärare i beteendevetenskap som delade ut 
enkäterna kan också ha påverkat måttet av social önskvärdhet.  
 
Intresse för ytterligare kunskap 
När det gällde intresse för mer kunskap visade kvinnorna en signifikant mer positiv 
attityd, vilket kan tyda på att kvinnor eventuellt är mer mottagliga för en integrering av 
psykologi i verksamheten. Det bör nämnas att en av de två frågorna som berör inresset 
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för mer kunskap löd: ”Hur mycket psykologirelaterad undervisning skulle du önska att 
polisutbildningen innehöll relaterat till den psykologiundervisning du får/fick” och 
därmed är relativ, det beror på hur mycket utbildning inom området respektive 
respondent har fått.   

Resultaten kan bero på att kvinnor eventuellt har en mer positiv inställning till 
psykologi överlag. Costa, Terracciano och McCrea (2001) fann i sin studie att kvinnor 
är mer öppna än män till känslor, vilket kan tolkas som att kvinnor eventuellt är mer 
intresserade av ett ämne som psykologi, där känslor på många sätt är centralt. Det kan 
också vara så att kvinnor generellt påverkas mer av social önskvärdhet än män och av 
den anledningen svarat genomsnittligt högre. Dessutom kan det resultaten även i detta 
fall ha påverkats av respondenternas ålder och tidigare utbildning. För att uttala sig 
vidare om vad denna skillnad kan tänkas bero på krävs ett bättre mätinstrument att mäta 
just intresse för mer studier med, dels för att det kan vara en relativ fråga, men också för 
att det endast var två frågor som mätte området vilket trots den positiva korrelationen 
mellan frågorna är något för lite. 
 
Psykologins integrering i verksamheten 
De frågor där en mer generell uppfattning efterfrågades angående hur respondenterna 
upplevde att psykologisk kunskap överlag används inom polisen och huruvida en 
integrering av sådan kunskap eftersträvas inom organisationen tillhör de frågor som 
respondenterna i båda grupperna skattat absolut lägst. Detta tyder på att upplevelsen av 
att psykologisk kunskap är centralt i polisyrket är relativt låg. Detta leder rimligtvis 
också till en mindre positiv attityd till möjligheterna att använda psykologisk kunskap i 
organisationen. Attityder som är djupt rotade är svåra att ändra på (Rosén, 2010) och för 
att utveckla mer positiva attityder är det troligtvis nödvändigt att de sprids genom hela 
organisationen. Respondenternas låga genomsnittsmedelvärden på dessa frågor tyder på 
att polisorganisationen bör arbeta mer med detta om integrering av psykologisk kunskap 
inom yrket eftersträvas.  
 
Antal år i tjänst  
Korrelationen mellan antal år i tjänst och attityd var nästan signifikant, vilket tyder på 
att attityden gentemot psykologi blir mer positiv efter flera år i tjänst. Ett antagande 
utifrån detta, som dock behöver studeras vidare, är att erfarenheten hos en yrkesverksam 
polis med många år i tjänst bidragit till att denne ser psykologisk kunskap som något 
viktigt i polisyrket. Dessutom visar resultaten i Tabell 1 att det finns en signifikant 
positiv korrelation mellan intresse för mer kunskap och antal år i tjänst. Dessa resultat 
kan eventuellt bero på att de poliser som arbetat i många år inte fått en lika omfattande 
undervisning inom området som de nyexaminerade poliserna. De kanske upplever att de 
har en kunskapslucka att fylla och därmed har de också ett större intresse för ytterligare 
kunskap inom området.   
 
Öppna frågor  
I den öppna frågan framgick att såväl polisstudenter som yrkesverksamma poliser har 
en tydlig bild av de underområden till psykologi som berör polisyrket. I båda grupperna 
är det mest upprepade området beteendevetenskap, vilket inte är ett underområde till 
psykologi, utan snarare ett övergripande begrepp som innefattar flera områden och 
används som ämnesbeteckning på polishögskolan. De respondenter som angivit svaret 
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beteendevetenskap har förmodligen en uppfattning om vad det är som är viktigt men 
kanske inte kan specificera de underområdena till psykologi som är av nytta i just deras 
yrke. Detta skulle kunna bero på att områdena inte studerats som egna områden med 
specifika namn. En reflektion kring detta är att det kan bli svårare att applicera teori på 
olika verklighetsbaserade händelser om det specifika med just ett underområde inte 
studerats. Det kan exempelvis vara svårt att applicera kognitiv psykologi på olika 
sammanhang om den teoretiska inlärningen uteslutande innehållit konkreta, givna 
sammanhang. För att kunskapen skall bli användbar och applicerbar på olika situationer 
krävs en djupare förståelse för vad just kognitiv psykologi innebär. Utöver detta visar 
resultaten att minnespsykologi och förhörstekniker ansågs viktigare av polisstudenterna. 
Detta är rimligtvis en följd av att det studeras vid polishögskolan, men kanske sedan 
inte används lika aktivt i yrkesverksamheten.  

Metoddiskussion 
Eftersom explorativa studier vanligtvis genomförs med kvalitativa metoder, är en 
närmare förklaring till varför detta inte gäller föreliggande studie önskvärd. För att 
kunna uttala sig om huruvida män och kvinnor skiljer sig åt i attityd, huruvida tidigare 
studier har betydelse för attityden och huruvida polisstudenter och yrkesverksamma 
poliser eventuellt skiljer sig åt i attityd var det till en början nödvändigt att få ett 
övergripande perspektiv över hur attityden ser ut. Kvantitativ metod valdes eftersom 
den kunde bidra till att både ge en bild av hur attityden generellt ser ut samt vad den 
eventuellt kan påverkas av. Därför har samband och skillnader studerats, vilket innebär 
att studien har en riktning och därmed inte har haft som utgångspunkt att vara fri från 
antaganden, vilket explorativa studier vanligtvis är. Dock har faktorerna som eventuellt 
kan tänkas ha betydelse för attityden: tidigare utbildning, antal år i tjänst, yrkesverksam 
polis eller polisstudent, och så vidare, studerats utan ett antagande om riktning. Dessa 
faktorer har valts ut på grund av att antaganden finns om att viss skillnad förekommer 
mellan exempelvis yrkesverksamma poliser och polisstudenter, men hur riktningen ser 
ut, alltså huruvida den ena eller andra gruppen kan tänkas ha en mer positiv attityd till 
psykologisk kunskap, har studerats förutsättningslöst.  

För att förtydliga detta följer här två antaganden: polisutbildningen har idag 
beteendevetenskap som ämne, vilket kan bidra till att dagens studenter visar en större 
mottaglighet för psykologisk kunskap. Å andra sidan är det rimligt att den erfarenhet 
som yrkesverksamma poliser besitter bidrar till en mer positiv attityd till psykologisk 
kunskap. Någon föreställning om vilka av dessa faktorer som väger tyngst har inte 
fungerat som utgångspunkt, utan båda möjligheterna, det vill säga båda grupperna, har 
studerats på samma sätt.  

Det vanligaste sättet att mäta attityder är genom självskattningsskalor samt genom att 
mäta attitydobjektet med bipolära utvärderande begrepp, såsom dåligt resp. bra (Cohen 
& Swedlik, 2010; Olson & Zanna, 1993). I denna studie har respondenterna fått skatta 
exempelvis hur viktig de tycker att psykologisk kunskap är på olika sätt i relation till 
polisyrket. Problematiken med denna typ av mätinstrument handlar om att människor 
varierar i själviakttagandeförmåga och nivå av självkännedom. Hur uppriktig varje 
respondent är varierar också från person till person (Cohen & Swedlik, 2010). Trots 
detta och en eventuell påverkan av social önskvärdhet beslutades att använda en 
självskattningsskala som mätinstrument, då det enligt tidigare nämnd litteratur är det 
bästa sättet att mäta attityd på. Reliabiliteten kan utifrån de höga Cronbachs Alpha 
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värdena antas vara hög. Validiteten kan antas ha förbättrats genom att en pilotstudie 
genomfördes och svagheter i enkäten på så sätt kunde förbättras.  

Det bör dessutom nämnas att samtliga respondenter som deltagit i denna studie arbetar 
som poliser i Stockholm eller studerar vid polishögskolan i Sörentorp, Stockholm, 
vilket innebär att studien därmed bara kan generaliseras till poliser och polisstuderande i 
Stockholm. 

Genererade hypoteser   
Sammanfattningsvis antyder studien vissa områden som kan påverka attityden till 
psykologi i polisyrket. De främsta resultaten visar att kvinnor generellt har en mer 
positiv attityd till att utvidga sin kunskap inom området, att akademiska studier 
påverkar attityden till det positiva, samt att polisstudenter har en mer positiv attityd till 
området än yrkesverksamma poliser. De yrkesverksamma polisernas mindre positiva 
attityd kan delvis förklaras med kognitiv dissonansteorin, eftersom ens praktiska 
förutsättningar att agera på ett visst sätt antas spela stor roll.  

De hypoteser som framkommit utifrån dessa resultat, och som vore intressanta att 
studera i framtiden, är: 1) Kvinnor har jämfört med män en mer positiv attityd gentemot 
integrering av psykologi inom polisverksamheten, 2) Med större arbetslivserfarenhet 
inom polisyrket ökar den positiva attityden till psykologisk kunskap, samt 3) Tidigare 
akademiska studier har en positiv betydelse för attityden till användning av psykologisk 
kunskap i polisyrket.  

Samtliga hypoteser måste dock testas och studeras vidare för att slutsatser skall kunna 
dras om resultaten i föreliggande studie. Det vore dessutom intressant att i framtida 
forskning studera huruvida de olika arbetsinriktningarna inom polisen påverkar 
attityderna. Föreliggande studie har endast undersökt ett fåtal variabler som kan vara 
intressanta i sammanhanget och därför skulle också vidare forskning på andra variabler 
vara viktig för att bidra till en djupare förståelse av ämnet. 

Det bör poängteras att trots resultaten, som visar att polisstudenterna har en signifikant 
mer positiv attityd till psykologisk kunskap, så var den genomsnittliga attityden relativt 
hög också i gruppen med yrkesverksamma poliser. Föreliggande studie säger därmed 
inte att yrkesverksamma poliser har en negativ inställning till psykologisk kunskap, utan 
fokuserar snarare på att integrera psykologisk kunskap ytterligare i polisverksamheten. 
Ett rimligt sätt att integrera psykologin ytterligare i verksamheten kan vara att 
organisationen styr poliserna att arbeta med evidensbaserade psykologiska 
undersökningsmetoder. På så sätt skulle samtliga anställda förväntas förstå vikten av 
kunskapen samt lära sig att hantera den praktiskt, vilket i sin tur skulle öka 
möjligheterna att nå en större integrering av psykologisk kunskap inom polisen. 
Samtliga poliser har rätt till det redskap som psykologisk kunskap utgör, för egen skull, 
men också för samhällets.   
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