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Internationell forskning har visat att poliser har mer negativa attityder 

än andra grupper mot romer, dock är svensk forskning inom området 

begränsad. Föreliggande studie syftade att undersöka om attityder till 

etniska grupper (särskilt romer) skiljer sig mellan polisstudenter och en 

kontrollgrupp samt mellan kvinnor och män. Därefter testades 

faktorerna social dominansorientering (SDO), intern och extern 

motivation till att uttrycka sig fördomsfritt (IM & EM) och 

gruppidentifikation (GI) som prediktorer för negativa attityder till 

romer bland polisstudenter. I studien deltog 166 personer som 

besvarade en enkät som mätte attityder till romer, SDO, IM, EM och 

GI. Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad mellan 

polisstudenter och kontrollgrupp. Däremot uttryckte kvinnor mindre 

negativa attityder mot romer än män. En regressionsanalys baserat på 

polisstudenternas svar visade att SDO och IM predicerade negativa 

attityder mot romer. Bakomliggande variabler, begränsningar med 

urval och social önskvärdhet diskuterades som möjliga förklaringar till 

resultaten. 

 

Under de senaste åren har polisens fördomar mot romer i Sverige synliggjorts och 

debatterats i media. Alla människor ska behandlas lika inför lagen i Sverige (1 kap. 9§ 

regeringsformen 1974:152) emellertid anses det vara viktigare att vissa yrkesgrupper 

strikt följer detta när de utför sitt yrke. Poliser är en sådan grupp som måste vara särskilt 

fördomsfria i utövandet av sitt yrke. Det beror på att poliser ses både av sig själva (Lauritz, 

2009) och av allmänheten som en yrkesgrupp som bör vara fördomsfri och agera 

fördomsfritt (Wieslander, 2014). Det finns flera incidenter som har lett till att polisens 

neutralitet har ifrågasatts. Till exempel visade journalistisk granskning att Skånepolisen 

hade ett hemligt och olagligt (Orrenius, 2013) register över romer i Sverige (Dagens 

Nyheter, 23 september, 2013). Polisiär särbehandling av etniska grupper i samhället kan 

leda till att allmänheten blir misstänksam mot dem, dessa etniska grupper tros då vara 

mer kriminella än andra (Harcourt, 2008). Mycket internationell forskning har fokuserat 

på att undersöka polisens fördomar mot etniska grupper (Correll, Park, Judd, Wittenbrink, 

Sadler & Keesee, 2007; Gatto, Dambrun, Kerbrat & De Oliviera, 2010). I Sverige är 

forskningsområdet fortfarande begränsat när det gäller kvantitativa studier som 

undersöker attityder till romer. Denna studie ämnar att undersöka fenomenet i Sverige. 

Då polisstudenter är framtidens poliser är deras fördomar viktiga att undersöka och därför 

syftar föreliggande studie att undersöka polisstudenters attityder till romer. 

 

 

____________________________ 
*Ett stort tack till vår handledare Marie Gustafsson Sendén samt kontaktpersoner och respondenter som 

gjort det möjligt att utföra denna C-uppsats. 
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Begreppet fördomar 

Fördomar är något som alla människor har och innebär oftast negativa attityder mot en 

samhällsgrupp och dess medlemmar (Bäckström, Björklund, Hansson, Bern & 

Westerlundh, 2005). Definitionen på fördomar är något som har förändrats över tid och 

varierar från person till person (Akrami, 2005). En väletablerad definition är Allports 

(1954): “Prejudice is an antipathy based on faulty and inflexible generalization.  
It may be felt or expressed. It may be directed toward a group or an individual of that 

group" (sid 9). Om en person har fördomar mot en folkgrupp har hen troligtvis också  
fördomar mot andra grupper, så som kön och ålder. Allport (1954) menade också att om 

en person har fördomar mot en etnisk grupp har hen troligtvis fördomar mot andra etniska 

grupper också. 
 

Teorier om varför negativa attityder uppstår 

Varför negativa attityder uppstår kan förklaras med hjälp av teorier om social identitet 

och social kategorisering. Dessa två teorier sammanflätas då teorin om social identitet 

utgår ifrån teorin om social kategorisering (Hogg, 2007). 

 

Social kategorisering är en kognitiv process som hjälper människan att dra snabba och 

lätta slutsatser om andra människor för att spara på sina kognitiva resurser (Roets & Van 

Hiel, 2011). Människan kategoriserar andra utifrån utseende, kön, etnicitet etc., men det 

kan även vara baserat på trosuppfattningar, attityder, känslor och beteende (Turner, Hogg, 

Oakes, Reicher & Wetherell, 1987). Resultaten av kategoriseringen leder oftast till en “vi 

mot dom”-känsla som skapar föreställningar om den andra gruppen och därmed uppstår 

fördomar (Allport, 1954). 

 

Den sociala identiteten är därmed en byggsten till att fördomar bildas (Hamilton & 

Sherman, 1994). Tajfel och Turner (1979) som grundade social identitetsteorin menade 

att en person finner sin sociala identitet genom tre psykologiska processer: kategorisering, 

identifikation och sociala jämförelser. Det betyder att människor delas in i olika 

kategorier som gör att personer resonerar om sig själva i förhållande till andra vilket gör 

att de skapar sig en identitet. Detta leder i sin tur till jämförelser med andra där individer 

oftast uppfattar sin ingrupp som mer positiv än främmande grupper. Tajfel (1978) menar 

att en person har två olika identiteter, den personliga och den sociala identiteten. Den 

personliga identiteten handlar om de egenskaper individen tillskriver sig själv eller som 

andra tillskriver hen. Den sociala identiteten handlar om de egenskaper personen har 

beroende på vilken social kategori personen tillhör. En sådan kategori kan till exempel 

vara romer eller poliser. Den sociala identiteten hjälper också människor att veta hur de 

ska bete sig i olika situationer, vilka attityder och värderingar de bör ha samt för att ta 

reda på vem de är och för att planera deras framtida handlingar (Hogg, 2007). 

 

Teorier om individuella variationer vad gäller negativa attityder och motivation att 

uttrycka dem 

Grupptillhörighet och gruppidentifikation kan även förklara individuella skillnader när 

det gäller negativa attityder till andra sociala grupper. Gruppidentifikation (GI) handlar 

om i hur hög grad människan känner samhörighet och identifierar sig med sina grupper. 

Forskare menar att gruppidentifikationen stärks genom social kategorisering, 

interpersonal attraction (vilka individer i samhället en person föredrar) och 

interdependence (behov av grupptillhörighet). Ju mer gemensamma erfarenheter och mål 

en person känner med sin ingrupp desto starkare blir personens gruppidentifikation 

(Henry, Arrow & Carini, 1999). Alla människor tillhör olika sociala grupper och vissa 
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grupper kan anses vara mer extrema än andra, ett sådant exempel är fotbollshuliganer. I 

det sammanhanget kan den starka gruppidentifikationen förklara deras massbeteende 

(Drury & Reicher, 2000). Att en hel grupp beter sig på samma sätt ses som ett 

ingruppsfenomen och det förändrar ofta den situationsbaserade kontexten för den andra 

gruppen, i detta fall polisen som skall ingripa. Fotbollshuliganer anser att deras beteende 

är legitimt dock gör inte polisen det vilket gör att polisens ingripande kommer uppfattas 

som brutalt av huliganerna. Fotbollshuliganerna skapar sig då en uppfattning om att 

polisens agerande inte är acceptabelt och gör därmed ett hårdare motstånd. Det leder till 

att polisen klassar hela gruppen som farlig. Sammanfattningsvis förändrar 

grupptillhörighet kontexten för de andra grupperna och olika grupper har olika 

förhållanden till varandra (Hylander, 2004). Fördomsfullhet är resultatet av en persons 

grupptillhörighet på grund av att attityderna blir mer homogena och starkare i en grupp 

(Akrami, 2005). 

 

Det finns studier som har påvisat ett positiv samband mellan gruppidentifikation och 

diskriminering (Hodson, Dovidio & Esses, 2003; Sahdra & Ross, 2007). Om en person 

känner en stark gruppidentifikation till sin ingrupp ökar risken för diskriminering mot 

utgrupper. Polisstudenter är en grupp som ofta utvecklar stark grupptillhörighet till 

polisyrket både under utbildningen och efter avslutad utbildning (Petersson, 2010). 

 

En annan faktor som anses förklara individuella variationer vad gäller negativa attityder 

är social dominansorientering (SDO), som är grundad i social dominansteori 

(SDT)(Pratto, Sidanius & Levin, 2006). Teorin utgår ifrån att samhället består av många 

olika grupper, där särskilda dominanta grupper anses ha högre status, politisk auktoritet, 

makt och förmögenhet än andra. Till exempel har grupperingar utifrån kön och etnicitet 

olika mycket status. Vidare menar teorin att den hierarkiska strukturen har gjort att det 

blivit accepterat att ojämlikheter existerar mellan olika samhällsklasser och att individer 

bör kategoriseras utifrån dessa grupper. På grund av hierarkin utvecklar människor 

attityder och värderingar som skapar ideologier. SDO handlar om olika samhällsgruppers 

maktställning till varandra och att vissa personer menar att dessa maktskillnader är 

acceptabla, medan andra anser det vara oacceptabelt (Pratto et al., 2006). SDO använts 

ofta som en metod för att mäta sociala och politiska attityder. Den används också till att 

mäta individers önskan och strävan efter ett samhälle byggt på hierarki baserad på 

människor i olika grupper, där vissa grupper naturligt är mer dominanta än andra och skall 

styra över de grupperna med lägre status. Hög grad av SDO har visats ha ett starkt 

samband med fördomar mot andra etniska grupper (Sidanius & Pratto, 1999). 

 

Internationella studier har visat att poliser har en högre social dominansorientering än 

studenter och jurymedlemmar vilket betyder att poliser förespråkar ett samhälle byggt på 

hierarkier i större utsträckning än studenter och jurymedlemmar (Gatto et al., 2010; 

Sidanius, Liu, Pratto & Shaw, 1994). Studier har även visat på könsskillnader i social 

dominansorientering på så sätt att män uttrycker högre SDO än kvinnor (Andersson & 

Jensdotter, 2011; Pratto, Stallworth & Sidanius, 1997; Sidanius & Pratto, 1999). 

 

Ytterligare faktorer som kan förklara individuella skillnader i hur människor uttrycker 

sina fördomar är den externa och interna motivationen till att uttrycka sig fördomsfritt. 

Begreppen myntades av Plant och Devine (1998), där intern motivation (IM) motsvarar 

individens ideal oavsett vad människor runt omkring tycker och tänker. Forskarna menar 

att ju lägre intern motivation en person har till att uttrycka sig fördomsfritt, ju större chans 

är det att hen har fördomar (Plant & Devine, 1998). Den externa motivationen (EM) 
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motsvaras av påverkan av yttre faktorer såsom andras åsikter, känslor och grupptryck. 

Den externa motivationen påverkas även av belöningssystem. Om en person uttrycker 

sina åsikter genom påverkan av samhällets normer har hen hög extern motivation till att 

uttrycka sig fördomsfritt. Den externa motivationen innebär en kontroll över hur explicita 

attityder uttrycks. Dock uttrycks ens fördomar även via implicita attityder som styrs 

omedvetet av den interna motivationen (Rydell & McConnell, 2006). När en individ vill 

passa in i en grupp har hen behovet att följa de normer som utgör gruppen. För att 

individen ska bli accepterad av gruppen skapas oftast en hög extern motivation till att inte 

uttrycka sina fördomar (Gatto et al., 2010). Att bryta mot gruppnormer innebär en social 

risk för människan, vilket också kan bidra till en hög extern motivation till att uttrycka 

sig fördomsfritt (Schmeichel & Baumeister, 2004). I dagens samhälle råder en politisk 

korrekthet som anses vara viktig att följa vilket kan öka den externa motivationen hos 

individer (Hagren-Idevall, 2014). Att kontrollera sitt sätt att uttrycka sig genom extern 

motivation istället för intern motivation är kognitivt krävande för människan (Martin & 

Stapel, 1998). 

 

Plant och Devine (1998) har även visat att det finns könsskillnader i intern motivation till 

att uttrycka sig fördomsfritt (IM), där kvinnor har högre IM än män. Dock tyder forskning 

på att det inte fanns någon skillnad mellan män och kvinnor i extern motivation till att 

uttrycka sig fördomsfritt (EM) (Plant & Devine, 1998; Ratcliff, Lassiter, Markman, & 

Snyder, 2006). 

 

Etniska gruppers negativa upplevelser och uppfattningar av polisen 

Forskning har visat att etniska minoritetsgrupper har negativa upplevelser och 

uppfattningar om polisen och deras arbete. En kvalitativ svensk studie gjord av Bergnor 

(2011) har genom intervjuer med fem afrikanska män visat att de afrikanska männen 

utsätts för hatbrott av allmänheten och att de känner att det konstant finns en 

misstänksamhet emot dem från polisen. Afrikanska män blev ofta förknippade med 

kriminalitet vilket påverkar polisens bemötande mot dem negativt. 

 

En studie i USA (Najdowski, Bottoms & Goff, 2015) som studerade svarta och vita 

människors upplevelser av polisen visade att svarta hade sämre upplevelser än vita. De 

individer som inte hade befunnit sig i situationer där polisen hade behövt ingripa trodde 

att polisen behandlade svarta sämre än vita och att det berodde på stereotyper som finns 

om svarta. Svarta människor blir oftare dömda för så kallade “violent street crime” per 

capita än vita människor. Enligt Smith och Alpert (2007) är det oftast denna typ av 

brottslingar som poliserna kommer i kontakt med. Det kan leda till att polisen utvecklar 

fördomar och att diskrimineringen mot dessa grupper förstärks. 

 

En engelsk studie gjord av James (2007) kartlade hur hanteringen av romer såg ut i de 

sydvästra delarna av England. Studien jämförde områden i England där romer ansågs vara 

utsatta och utstötta med områden där romerna ansågs vara mer inkluderade. I de områden 

där romerna var utstötta hade inga förebyggande polisiära insatser genomförts. De 

förebyggande polisiära åtgärderna i de inkluderande områdena omfattade samarbete och 

interaktion mellan polisen och romerna. Romer i dessa områden beskrev polisen som 

hjälpsamma och vänliga personer. Romerna som befann sig i de områdena där polisen 

inte hade tagit till några åtgärder beskrev polisen som fientliga och aggressiva samt att de 

upplevde att polisen ofta vände ryggen mot dem. James (2007) konstaterade också att 

polisen samarbetade mer med organisationer som hjälpte dem att kontrollera romernas 

in- och utvandring och bosättningar än vad polisen samarbetade med romerna själva. 
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Medias bild av polisens register av romer 

När det gäller den svenska polisens register av romer, så har flera studier undersökt hur 

media har uppmärksammat registret (Kewenter, 2013; Svensson & Olsson, 2015; 

Tolkstam & Zaring, 2014). En studie gjord av Svensson och Olsson (2015) visade att 

polisen har fått uttala sig i media betydligt fler gånger än romerna som endast i ytterst få 

sammanhang har fått uttala sig om registret. Det leder till att samhället endast får ta del 

av polisens historia och det blir därmed den sanna kunskapskällan. Enligt Tolkstam och 

Zaring (2014) försvarade polisen registret med motiveringen att syftet var att bekämpa 

brottslighet. 

 

Forskning som går i linje med Svensson och Olsson (2015) är Kewenters (2013) studie 

som undersökte hur Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter hade framställt romregistret. 

Resultatet visade att romer i samband med registret framställdes som en diskriminerad 

minoritetsgrupp i det svenska samhället. Studien visade även att tidningarna gett bilden 

av att romer skiljer sig från många andra samhällsgrupper i Sverige och oftast förknippas 

med brottslighet. 

 

Polisers och polisstudenters negativa attityder till etniska grupper 

Tidigare internationell forskning har visat att det finns olika faktorer som kan förklara 

negativa attityder mot etniska grupper hos poliser och polisstudenter samt att attityderna 

kan variera (Gatto et al., 2010). Många studier har gjorts i USA och det kan vara svårt att 

applicera på det svenska samhället även om det kan ge en bra bild på hur fenomenet ter 

sig. I Sverige är majoriteten av den forskning som gjorts inom detta område kvalitativ 

(Bergnor, 2011), till skillnad från internationella studier (Correll et al., 2007; Gatto et al., 

2010). 

 

En nationell kvalitativ studie av Eugene och Terrill (2005) undersökte om etnicitet 

påverkade hur ofta personer blev stoppade av polisen i samband med trafikkontroller och 

hur etniska fördomar hos polisen påverkade deras attityder till allmänheten. Resultatet 

visade att de poliser som arbetade ute på fältet hade fördomar mot andra etniska grupper 

och att de var mer benägna att genomsöka en bil än de poliser som uttryckte sig 

fördomsfritt. Poliser som jobbade på kontoret och som aldrig mötte brottslighet på ett 

direkt ingripande sätt var mindre fördomsfulla och hade därmed ett mindre fördomsfullt 

förhållningssätt i sitt arbete. 

 

Gatto et al. (2010) studerade genom en kvantitativ studie franska polisens och franska 

polisstudenters attityder gentemot etniska minoritetsgrupper (särskilt romer). Resultatet 

visade att poliser generellt sätt var fördomsfulla mot romer. De poliser som haft minst ett 

års träning ute på fältet hade mer fördomar än de poliser som var nyexaminerade. Poliser 

som hade tränat i minst ett år var även mindre benägna att dölja sina fördomar än de 

nyexaminerade. Forskarna använde sig av en egen utformad skala som mätte attityder till 

romer. De undersökte också deltagarnas sociala dominansorientering (SDO), extern och 

intern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt (EM & IM), gruppidentifikation (GI), 

gruppsocialisation, gruppnormer och right-wing authoritarianism (RWA) för att se om 

dessa faktorer kunde förklara människors fördomar. Resultatet visade att hög SDO, hög 

RWA, gruppsocialisation, hög tendens till att följa polisens gruppnormer, låg IM, hög 

EM och hög GI predicerade negativa attityder till romer. 
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Ett av de mest uppmärksammade fynden när det gäller polisers fördomar var ett 

experiment där amerikanska poliser fick spela ett datorspel med uppdrag att skjuta 

beväpnade män (Correll et al., 2007). I spelet förekom såväl svarta som vita personer och 

personer som antingen hade ett vapen eller annat föremål i sin hand. Experimentet visade 

att det fanns en partiskhet hos vita människor som oftare av misstag sköt svarta män än 

vita män. Fenomenet kallas för shooter bias. Miller, Zielaskowski och Plant (2012) har 

gjort efterforskning på fenomenet och kommit fram till att personer som har en 

uppfattning om att världen är en farlig plats i större utsträckning var benägna att av 

misstag skjuta en obeväpnad man om han hade en annan hudfärg än sin egen. Andra 

möjliga förklaringar var den stereotypiska bild som finns i USA om att svarta män är 

farligare än vita män. 

 

Könsskillnader i fördomsfullhet 

Flera studier har påvisat könsskillnader när det gäller individers fördomar till andra 

etniska grupper, då kvinnor oftast har mindre fördomar än män. Svensk 

migrationspolitisk opinion (SOM) visade att 42 procent av kvinnorna ansåg att Sverige 

bör ta emot färre invandrare till skillnad från 49 procent av männen (Demker, 2009). I 

Norge gjordes en forskning av Hernes och Knudsen (1992) som också visade att kvinnor 

hade en tolerantare syn till invandrare än män. Toleransen till olika etniska grupper 

grundade sig även i individers utbildningsnivå, ålder, position på arbetsmarknaden och 

socialpsykologiska faktorer.  

 

I en studie gjord av Agerström, Carlsson och Rooth (2007) undersöktes diskriminering i 

rekryteringsprocesser genom tre olika implicita associationstest. Studien visade att män 

var mer diskriminerande mot individer med arabiskt klingande namn som sökte en 

arbetsplatstjänst än vad kvinnor var mot personer med arabiskt klingande namn. Personer 

med arabiskt klingande namn hade 50 procent mindre chans att bli kallad till intervju än 

vad sökande med svenskt klingande namn hade. Resultatet visade också att arbetsgivarna 

hade en stereotypisk bild om att arabmuslimska män presterar sämre på en arbetsplats än 

infödda svenska män.  

 

En svensk studie gjord av Ekehammar, Akrami och Araya (2003) undersökte 

könsskillnader i implicita fördomar och explicita fördomar. Undersökningsdeltagarna 

fick se fotografier på ansikten från både invandrare och svenskar för att sedan välja vem 

de skulle anställa. Resultatet visade att kvinnor hade mer implicita fördomar än män 

medan män hade mer explicita fördomar än kvinnor.  

 

Bäckström et al. (2005) undersökte vilka faktorer som kunde predicera varför vissa 

människor innehar mer fördomar än andra. Forskarna undersökte bland annat effekten av 

kön på generella fördomar som inkluderade fördomar mot sexuell läggning, etnicitet, kön 

och handikappade. Studien visade att kön har en effekt på fördomsfullheten, där män 

uttryckte sig mer fördomsfullt än kvinnor samt att låg empati hade ett samband med 

fördomsfullheten, vilket diskuteras som bidragande orsak till att män är mer fördomsfulla 

än kvinnor.  

 

Det finns också studier som har undersökt könsskillnader i fördomar med hjälp av skalor 

som mäter rasism. En undersökning gjord av Nilsson och Sánchéz (2005) använde sig av 

skalor som mätte klassisk rasism och modern rasism. Studiens syfte var att undersöka 

social önskvärdhet, empati och kön i förhållande till barns rasistiska fördomsfullhet. 

Undersökningens sekundära syfte var att se om det fanns en skillnad mellan skolor med 
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hög invandrartäthet respektive låg. Resultatet visade att pojkar uttrycker en högre klassisk 

rasism än flickor samt att låg empati och social önskvärdhet kan predicera rasismen. 

Ungdomar med invandrarbakgrund hade lägre värden på rasismskalorna än ungdomar 

med svensk bakgrund. 

 

Tidigare forskning på internationell nivå har undersökt polisstudenters och polisers 

attityder till etniska grupper, dock finns det begränsat med kvantitativa studier i Sverige. 

Huvudsyftet med föreliggande studie är att mäta svenska polisstudenters attityder till 

etniska grupper (särskilt romer) och om attityderna skiljer sig mot en kontrollgrupp samt 

att undersöka om det finns en skillnad mellan kvinnor och män. Studiens sekundära syfte 

är att undersöka huruvida faktorer som social dominansorientering, extern och intern 

motivation till att uttrycka sig fördomsfritt och gruppidentifikation kan förklara negativa 

attityder till romer hos polisstudenter.  

 

Hypotes 1. Polisstudenter uttrycker negativa attityder mot romer i högre utsträckning än 

kontrollgruppen. 

 

Hypotes 2. Kvinnliga polisstudenter och kvinnor i kontrollgruppen uttrycker negativa 

attityder mot romer i mindre utsträckning än männen i grupperna. 

 

Hypotes 3. Hög social dominansorientering, hög extern motivation till att uttrycka sig 

fördomsfritt samt låg intern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt hos polisstudenter 

har ett samband med negativa attityder till romer. 

 

Hypotes 4. Hög gruppidentifikation hos polisstudenter har ett samband med negativa 

attityder till romer.  

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare  

Två grupper av undersökningsdeltagare deltog i studien, dels polisstudenter (från Umeå, 

Solna och Södertörns polishögskola) och dels en kontrollgrupp som rekryterades genom 

ett bekvämlighetsurval. Efter ett bortfall på 81 personer deltog totalt 166 

undersökningsdeltagare i åldrarna 19-60 år (M=25,9, SD=6,91). Bortfallet inkluderade 

de personer som inte gav samtycke till deltagande eller endast svarade på en liten del av 

enkäten. Könsfördelningen var 72 kvinnor och 94 män. 

 

Rekrytering av polisstudenter. 

Via polisens växeltelefon (114 14) kontaktades ansvarig för elevkåren på polishögskolan 

i Solna och Södertörn. Ansvarig studieadministratör på polishögskolan i Umeå 

kontaktades via en mailadress som fanns på deras officiella hemsida. 

Undersökningsdeltagarna mottog ingen ersättning. I och med denna rekryteringsprocess 

säkrades deltagarnas frivillighet eftersom de kunde avstå från att besvara enkäten utan att 

de gick att identifiera. Eftersom enkäten innehöll frågor som kan vara känsliga, 

efterfrågades få personliga uppgifter (endast kön och ålder). 

 

Polisstudenterna bestod av 91 deltagare (efter ett bortfall på 68 personer) mellan åldrarna 

18-46 år (M=26,47, SD=4,95). Från Umeå polishögskola rekryterades 37 deltagare och 

från Solna och Södertörns polishögskola rekryterades 54 deltagare. Könsfördelningen var 

32 kvinnor och 59 män. Fyra personer uppgav att de var födda utanför Sverige och 
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resterande deltagare var födda i Sverige. Tio deltagare uppgav att de hade minst en 

förälder som var född utanför Sverige och 80 deltagare uppgav att båda deras föräldrar 

var födda i Sverige.  

 

Rekrytering av kontrollgrupp. 

Kontrollgruppen rekryterades genom författarnas egna sociala nätverk. För att säkra 

deltagarnas frivillighet och integritet har samma åtgärder använts för kontrollgruppen 

som för polisstudenterna, dock var undersökningsdeltagarna kända hos författarna men 

kunde inte identifieras till specifika svar, det vill säga få personuppgifter efterfrågades 

(endast kön och ålder).  

 

Kontrollgruppen bestod av 75 undersökningsdeltagare (efter ett bortfall på 13 personer) 

mellan åldrarna 19-60 år (M=25,24, SD=8,71). Könsfördelningen var 40 kvinnor och 35 

män. Det var 65 personer som var födda i Sverige och tio personer födda i ett annat land. 

Bland deltagarna uppgav 50 personer att båda deras föräldrar var födda i Sverige, åtta 

personer hade en förälder som var född i Sverige och 17 personer uppgav att ingen av 

deras föräldrar var födda i Sverige.  

 

Material 

En webbenkät utformades i datorprogrammet Qualtrics. Enkäten bestod av fem olika 

block för kontrollgruppen och sex olika block för polisstudenterna. Det första blocket 

innehöll information om undersökning. Block 2-5 innehöll de fem olika skalorna, det sista 

blocket innehöll frågor om bakgrundsinformation så som kön, ålder, födelseland och 

föräldrars födelseland. Det fanns en skillnad mellan enkäten till kontrollgruppen och 

enkäten till polisstudenterna, där gruppidentifikation inte mättes på kontrollgruppen. 

Frågorna om bakgrundsinformationen skiljde sig också åt mellan grupperna. 

 

Nedan presenteras de skalor som använts i studien. I samtliga skalor (förutom 

bakgrundsinformationen) användes en sjugradig svarsskala från 1 (Instämmer inte alls) 

till 7 (Instämmer helt). 

 

Beroende variabel. 

Attityder till romer (ROM) mättes genom en skala med sju item (De Oliveira & Dambrun, 

2007). Översättning till svenska har gjorts av författarna genom egna kunskaper i det 

engelska språket (𝛼 = ,86). Ett påstående togs bort från den ursprungliga skalan “Romer 

är intelligenta och lätta att prata med” på grund av olämplig formulering. Skalan bestod 

av fem negativa och två positiva item. Ett exempel på ett negativt item är ”Problemet med 

romer är att alla är tjuvar” och ett exempel på ett positivt item är “Romer arbetar hårt för 

att försörja sig”. De positiva påståendena vändes innan medelvärdet för skalan beräknades 

samt innan de statistiska analyserna genomfördes. Därefter motsvarade höga poäng en 

negativ attityd mot romer och låga poäng motsvarade en positiv attityd till romer. Gatto 

et al. (2010) har jämfört denna skala med andra skalor som har mätt attityder till olika 

samhällsgrupper, vilket har visats ha en hög korrelation med andra attitydskalor. 

 

Oberoende variabler. 

Social dominansorientering (SDO) mättes genom en skala bestående av 16 item (Pratto 

et al., 2006). Översättning till svenska har gjorts av Linder och Olafsdottir (2011). SDO-

skalan bestod av åtta stycken negativa påståenden och åtta stycken positiva påståenden 

(𝛼 = ,86). Ett exempel på ett negativt påstående är “Underlägsna grupper ska hålla sig på 

sin plats” och ett exempel på ett positivt påstående är “Alla grupper ska ges en lika chans 
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i livet”. Innan medelvärdet för skalan beräknades samt innan de statistiska analyserna 

genomfördes, vändes skalan för de åtta positiva påståendena. Därefter motsvarade höga 

poäng en hög grad av SDO och låga poäng en låg grad av SDO. 

 

Extern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt (EM) mättes genom en skala med fem 

item (Plant & Devine, 1998). Översättning till svenska har gjorts av Nygren och 

Hammarberg (2011). Samtliga påståenden var positivt formulerade (𝛼 = ,82). Ett exempel 

på ett påstående som mäter extern motivation är “Jag försöker framstå som fördomsfri 

mot invandrare för att slippa andras ogillande”. Höga poäng på denna skala motsvarade 

en hög extern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt och låga poäng motsvarade en 

låg extern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt. 

 

Intern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt (IM) mättes genom en skala bestående 

av fem item (Plant & Devine, 1998). Översättning till svenska har gjorts av Nygren och 

Hammarberg (2011). Skalan bestod av fyra positiva påståenden och ett negativt påstående 

(𝛼 = ,87). Ett exempel på ett positivt påstående som mäter intern motivation är “Jag 

försöker handla utan fördomar mot invandrare eftersom det är viktigt för mig”. Det 

negativa påståendet som mäter intern motivation är ”Enligt mina personliga värderingar 

så är fördomsfullhet mot invandrare OK”. Innan de statistiska analyserna genomfördes 

vände skalan för det enda negativa påstående för IM. Därefter motsvarade höga poäng en 

hög intern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt och låga poäng en låg intern 

motivation till att uttrycka sig fördomsfritt. 

 

Gruppidentifikation (GI) mättes genom en skala med sju item (Gatto et al., 2010). 

Översättning till svenska har gjorts av författarna genom egna kunskaper i det engelska 

språket (𝛼 = ,89). Alla påståenden var positivt formulerade. Exempel på item från skalan 

är “Jag identifierar mig starkt med poliser” och “Jag ser mig själv som en representant för 

gruppen poliser”. Höga poäng indikerade på en stark gruppidentifikation med gruppen 

poliser och låga poäng indikerade på en svag gruppidentifikation med gruppen poliser. 

 

Frågan om eget födelseland och föräldrars födelseland slogs samman och kodades på så 

sätt att 0 = eget födelseland och båda föräldrarnas födelseland var Sverige och 1 = 

antingen var eget födelseland eller föräldrarnas födelseland utanför Sverige. 

 

Procedur 

Ansvarig för elevkåren på Solna och Södertörns polishögskola postade ett inlägg i en 

gemensam Facebook-grupp och studenterna på polishögskolan i Umeå kontaktades via 

mail som skickades ut via studieadministratören. Kontrollgruppen kontaktades genom 

sociala medier (Facebook), både via publika inlägg och personliga meddelanden. Mailets 

och inläggens innehåll utformades av författarna. I samtliga utskick medföljde en 

uppmuntrade text om deltagande i studien och en elektronisk länk till enkäten. Enkäten 

bestod inledningsvis av en kort presentation till studien och information om att 

deltagandet var frivilligt, anonymt, att resultatet endast presenteras på gruppnivå och att 

deltagandet kunde avbrytas när som helst utan någon anledning. Författarnas och 

handledares kontaktuppgifter samt en länk till deltagarnas etiska rättigheter medföljde. 

För att kunna gå vidare i enkäten behövde deltagarna ge sitt samtycke till att delta i 

undersökningen. Första utskicket till polisstudenterna i Solna och Södertörn gjordes i 

början av november 2015. Cirka en vecka senare skickades en första påminnelse ut och 

efter ytterligare en vecka skickades en andra påminnelse ut. Första utskicket till 

polisstudenterna i Umeå gjordes i slutet av november 2015 och en påminnelse skickades 
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ut efter cirka en vecka. Undersökningsdeltagarna i kontrollgruppen kontaktades vid två 

separata tillfällen, första gången i början av oktober 2015 och andra gången i slutet av 

november 2015. 

 

Resultat 

När all data hade samlats in kodades det in i IBM:s SPSS version 23. 

 

Jämförelse mellan polisstudenter och kontrollgrupp samt mellan kvinnor och män 

I tabell 1 framgår medelvärden för de olika grupperna, samt totala medelvärden. 

 

Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för polisstudenter och kontrollgrupp och 

för män och kvinnor separat, i variablerna attityder till romer (ROM), SDO, EM, IM och 

GI. P= polisstudenter, K= kontrollgrupp och T= totalt.  

   

Kvinnor 

   

Män 

  

Polis-

studenter 

 

Kontroll-

grupp 

 P K T P K T T T 

 

ROM 

 

 

2,43 

(,93) 

 

2,45  

(1,25) 

 

2,44  

(1,11) 

 

2,98 

(1,20) 

 

2,99 

(1,65) 

 

2,98  

(1,38) 

 

2,79 

(1,14) 

 

2,70 

(1,47) 

 

SDO 

 

 

2,20 

(,81) 

 

2,17  

(,75) 

 

2,18  

(,77) 

 

2,31 

(,89) 

 

2,73 

(1,28) 

 

2,47  

(1,06) 

 

2,27 

(,86) 

 

2,43 

(1,06) 

 

EM 

 

 

3,57 

(1,49) 

 

3,51  

(1,67) 

 

3,54  

(1,58) 

 

3,95 

(1,51) 

 

2,55 

(1,24) 

 

3,43  

(1,56) 

 

3,82 

(1,50) 

 

3,06 

(1,55) 

 

IM 

 

 

6,04 

(1,15) 

 

6,01  

(1,19) 

 

6,02  

(1,16) 

 

5,40 

(1,40) 

 

5,19 

(1,65) 

 

5,32  

(1,49) 

 

5,63 

(1,35) 

 

5,62 

(1,47) 

 

GI 

 

 

5,49 

(1,09) 

  

5,49  

(1,09) 

 

5,77 

(1,06) 

  

5,77  

(1,06) 

 

5,68 

(1,07) 

 

    

För att testa hypotes 1 och 2 gjordes en envägs oberoende ANOVA med attityder till 

romer som beroende variabel. Oberoende variabler var kön (kvinna/man) och grupp 

(polisstudenter/kontrollgrupp). Resultaten visade ingen signifikant huvudeffekt av grupp 

F(1, 162) = ,007, p = ,93. Däremot var huvudeffekten av kön signifikant F(1, 162) = 7,07, 

p < ,01, kvinnor hade mindre negativa attityder än män. Det fanns ingen signifikant 

interaktionseffekt mellan grupp och kön F(1, 162) <  ,001, p = ,99. 

 

Prediktorer av attityderna till romer hos polisstudenter 

 

Bivariat korrelationsanalys. 

Korrelationsmatrisen (Tabell 2) visar hur samtliga variabler korrelerar med varandra. För 

att testa vilka variabler som predicerar polisstudenters attityder till romer genomfördes en 

hierarkisk multipel regressionsanalys (Tabell 3).
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Tabell 2. Korrelationsmatris som visar hur samtliga variabler korrelerade (Pearson, two-tailed) med varandra (polisstudenter, n = 91).   

 

Variabel 

 

Kön 

 

Ålder 

 

Födelseland 

 

Attityder till 

romer 

 

SDO 

 

EM 

 

IM 

 

GI 

 

Kön  

(0 = Kvinna 1 = Man) 

 

 

 

       

 

Ålder 

 

 

,11 

 

 

      

 

Födelseland  

(0 = Sverige 1 = Annat) 

 

,15 

 

,20 

 

 

     

 

Attityder till romer 

 

,23* 

 

-,06 

 

-,13 

 

 

 

    

 

SDO 

 

,07 

 

-,06 

 

-,04 

 

,56** 

 

 

 

   

 

EM 

 

,12 

 

,29** 

 

-,24* 

 

,34** 

 

,30** 

 

 

 

  

 

IM 

 

-,23* 

 

,04 

 

,02 

 

-,66** 

 

-,57** 

 

-,25* 

 

 

 

 

 

GI 

 

,13 

 

,10 

 

,04 

 

,05 

 

-,06 

 

,05 

 

,002 

 

 

 

* korrelationen är signifikant vid alphanivå ,05. 

** korrelationen är signifikant vid alphanivå ,01.   
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Tabell 2 visar att kön hade ett signifikant positivt samband med attityder till romer, på så 

sätt att kvinnor hade mindre negativa attityder till romer än män. SDO hade ett signifikant 

positivt samband med attityder till romer, på så sätt att hög SDO innebar negativa attityder 

till romer. EM hade ett signifikant positivt samband med attityder till romer, på så sätt att 

hög extern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt innebar negativa attityder till romer. 

IM hade ett signifikant negativt samband med attityder till romer, på så sätt att låg intern 

motivation till att uttrycka sig fördomsfritt innebar negativa attityder till romer. 

Gruppidentifikation, ålder och födelseland hade inget signifikant samband med attityder 

till romer. 

 

Multipel regressionsanalys. 

För att besvara hypotes 3 gjordes också en multipel hierarkisk regressionsanalys (se 

Tabell 3). 

 

Tabell 3. Resultatet av en multipel regressionsanalys för predicering av attityder till romer 

hos polisstudenter (n = 91). 

Variabel  ß  P 

 

Steg 1 

 

   Kön 

   Ålder 

   Födelseland 

 

 

 

 ,26* 

-,05 

-,16 

 

 

 

 

,02 

,61 

,15 

 

   

Steg 2 

 

   SDO 

   EM 

   IM 

 

 

 ,24* 

 ,11 

-,46** 

 

 

 ,01 

 ,2 

<,001 

 

*p < ,05. 

**p < ,01.  

ΔR2 = ,08 för steg 1 (p = ,06); ΔR2 = ,44 för steg 2 (p < ,001). 

 

Analysen i Tabell 3 gjordes i två steg med attityder till romer som beroende variabel. I 

steg ett inkluderades variablerna kön, ålder och födelse. Steg 1 var marginellt signifikant 

F(3,90) = 2,61, ΔR2 = ,082, p = ,057och förklarade åtta procent av den totala variansen i 

attityder till romer. Kön hade ett signifikant samband med attityder till romer, på så sätt 

att män hade mer negativa attityder än kvinnor. I steg två lades variablerna social 

dominansorientering (SDO), extern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt (EM) och 

intern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt (IM) till. Steg 2 var signifikant F(6,84) 

= 15,01, ΔR2 = ,44, p < ,001 och förklarade ytterligare 44 procent av den totala variansen 

i attityder till romer. I steg 2 framgick att IM var den variabel som till störst del kunde 

predicera attityder till romer. SDO var signifikant positiv. Däremot var EM inte 

signifikant. Resultaten innebär att ju högre social dominansorientering och ju lägre IM en 

person har desto mer negativa attityder till romer har personen. När dessa variabler lades 

till var kön inte längre en signifikant prediktor av attityder till romer. I 

korrelationsmatrisen framgick det att gruppidentifikation inte hade något samband med 
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skalan som mäter attityder till romer och därför inkluderades GI inte in i 

regressionsanalysen. 

 

Diskussion 

Huvudsyftet med föreliggande studie var att undersöka svenska polisstudenters attityder 

till etniska grupper (särskilt romer) och om attityderna skilde sig mot en kontrollgrupp 

samt att undersöka om det fanns en skillnad mellan kvinnor och män. Studiens sekundära 

syfte var att undersöka huruvida faktorer som social dominansorientering (SDO), extern 

och intern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt (EM & IM) och gruppidentifikation 

(GI) hade samband med negativa attityder till romer hos polisstudenter. 

 

Resultaten visade att polisstudenters attityder till romer inte skiljde sig från 

kontrollgruppens vilket betyder att hypotes 1 inte fick stöd. Kvinnor hade dock generellt 

sätt mindre negativa attityder till romer än män vilket stödjer hypotes 2. Hypotes 3 fick 

partiellt stöd eftersom hög SDO och låg IM kunde predicera attityder till romer men inte 

EM, och hypotes 4 fick inte stöd eftersom GI inte kunde predicera negativa attityder mot 

romer. 

 

Resultatet visade att polisstudenters attityder till romer inte skiljde sig ifrån 

kontrollgruppen. Att det förväntade resultatet inte bekräftades skiljer sig från tidigare 

forskning gjord av Gatto et al. (2010) som har visat skillnad mellan polisstudenter och en 

kontrollgrupp. Eftersom polisstudenternas medelvärde ligger närmare ett än sju på skalan 

kan det betraktas som att polisstudenterna inte har negativa attityder mot romer vilket inte 

stämmer överens med tidigare forskning (Correll et al., 2007; Eugene & Terrill, 2005). 

Det kan bero på att polisstudenter i Sverige inte är mer fördomsfulla än andra grupper 

eftersom fördomar och gruppidentitet är något som förstärks över tid. Det kan också vara 

så att fördomar mot etniska grupper uppmärksammas och diskuteras på polisutbildningen 

vilket skapar en medvetenhet om detta hos polisstudenterna. Gatto et al. (2010) menar att 

nyexaminerade poliser har ett större behov av att uttrycka sig fördomsfritt än erfarna 

poliser, så möjligheten finns att resultatet i föreliggande studie har påverkats av att endast 

polisstudenter undersökts och inte poliser. Om polisstudenter i Sverige skulle vara mer 

fördomsfulla än en kontrollgrupp kan denna studies resultat bero på social önskvärdhet 

och gruppnormer. Social önskvärdhet kan ligga till grund för att individer inte vill 

uttrycka sina fördomar (Gatto et al., 2010) och framförallt för personer inom poliskåren 

som anses behöva vara fördomsfria (Wieslander, 2014). Utifrån resultatet kan 

medelvärdena för EM tyda på att social önskvärdhet påverkar båda grupperna. En möjlig 

förklaring till att polisstudenterna påverkas av extern motivation till att uttrycka sig 

fördomsfritt kan just vara att gruppnormerna för poliser är viktiga att följa. Polisens 

gruppnormer är dock något som i denna studie inte har kontrollerats, till skillnad från 

studien gjord av Gatto et al. (2010). 

 

Utifrån teorin om social kategorisering har alla människor ett behov av att kategorisera in 

andra människor i olika grupper (Turner et al., 1987), därför kan behovet möjligen finnas 

hos polisstudenter i samma utsträckning som hos kontrollgruppen. Utifrån teorin om 

social identitet (Tajfel & Turner, 1979) skiljer sig polisstudenternas sociala identitet från 

kontrollgruppen förutsatt att ingen person i kontrollgruppen är polisstudent. Men att den 

sociala identiteten inte är tillräckligt betydelsefull för att grupperna ska skilja sig i hur de 

uttrycker sina fördomar. Sammanfattningsvis stödjer inte tidigare forskning studies 

resultat, däremot finns det en möjlig teoretisk förklaring till resultatet.  
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Föreliggande studies resultat visade att kvinnor uttryckte mindre negativa attityder än 

män vilket överensstämmer med tidigare forskning (Agerström et al., 2007; Nilsson & 

Sánchéz, 2005). Ekehammars et al. (2003) studie ligger också i linje med resultatet för 

denna studie, då män uttrycker mer explicita fördomar än kvinnor. Dock visade det sig i 

Ekehammars et al. (2003) studie att kvinnor uttrycker mer implicita fördomar än män. 

Resultat i denna studie kan ha påverkats av normer och kvinnans världsbild. Normen i 

samhället har varit och är fortfarande till viss del att kvinnan ska vara omhändertagande 

och tillgiven, medan mannen skall vara dominant, ha ledaregenskaper och vara 

försörjande (Shaffer, 2005). Detta kan påverka hur kvinnan förhåller sig till idealet som 

behövs leva upp till. Utifrån teorin om social kategorisering är kvinnor en social grupp 

som har vissa gruppnormer som bör eftersträvas att följa. Därmed anses kvinnan som 

mindre fördomsfull än mannen och finner en social identitet som efterföljs och bekräftas. 

Människor kan sedan skilja sig åt i hur de väljer att uttrycka sina fördomar. I och med att 

den externa motivationen till att uttrycka sig fördomsfritt (till exempel social 

önskvärdhet) är något som undersökningsdeltagarna blir påverkade av (Plant & Devine, 

1998), kan det bestämas av den sociala identiteten. Människor vill tillhöra en social grupp 

(gruppidentifikation) och när de väl tillhör gruppen är det viktigt att gruppnormerna 

efterföljs (Tajfel & Turner, 1979). Om utgångspunkten är att kvinnan mer eller mindre 

lever efter dessa normer, bidrar det till hur kvinnans världsbild formas. Kvinnan behöver 

nödvändigtvis inte drivas av samma konkurrenskraft som mannen eftersom normerna ser 

olika ut för respektive kön. En annan förklaring till att kvinnor uttrycker sig mindre 

fördomsfullt kan vara deras interna motivation till att uttrycka sig fördomsfritt. Eftersom 

resultatet i studien visade att kvinnor generellt sätt har högre IM än män och att en låg IM 

har ett samband med negativa attityder till andra etniska grupper, är resultatet inte oväntat. 

Att kvinnor innehar en högre IM än män går i linje med Plant och Devines (1998) studie. 

Sammanfattningsvis stödjs såväl tidigare studier som teorier denna studies resultat 

gällande könsskillnad. 

 

Att social dominansorientering (SDO) i föreliggande studie hade ett samband med 

attityder till romer är i linje med tidigare forskning (Gatto et al., 2010; Pratto et al., 2006). 

Ju högre SDO en person har desto mer negativa attityder har hen till romer. Att svara med 

höga värden på SDO-skalan kan vara en självklarhet om personen i fråga försvarar ett 

samhälle byggt på en hierarki, där det är accepterat att vissa grupper är underordnade 

andra.  

 

Tidigare forskning har visat att ju högre EM en person har desto större är behovet av att 

passa in enligt normerna (Plant & Devine, 1998). Att resultatet för denna studie inte 

visade att EM har ett positivt samband med attityder till romer kan förklaras av att de 

personer som har uttryckt hög EM inte har uttryckt några negativa attityder. Det kan bero 

på att de har påverkats av den sociala önskvärdheten.  

 

Att låg intern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt hade ett samband med negativa 

attityder till romer kan bero på att människor som uttrycker låg grad av IM inte tycker att 

det är viktigt att vara fördomsfri. Hög intern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt 

betyder att fördomar inte finns där i lika stor utsträckning som hos de personerna som har 

låg intern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt. Tidigare forskning gjord av Plant 

och Devine (1998) har visat att låg IM har ett starkt samband med fördomar vilket 

stämmer överens med det ovannämnda resultatet.  
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I den här studien var inte gruppidentifikation någon prediktor för attityder till romer vilket 

går emot tidigare studier (Akrami, 2005; Gatto et al., 2010). Polisstudenter uttryckte en 

hög gruppidentifikation vilket bekräftar tidigare forskning gjord av Petersson (2010), men 

på grund av den sociala önskvärdhet som existerar om att poliser ska vara fördomsfria 

(Wieslander, 2014) kan polisstudenterna ha undvikt att uttrycka negativa attityder till 

romer i förhållande till hur de uttryckte sin gruppidentifikation. Eller så hade inte 

polisstudenterna några negativa attityder till romer men uttryckte en hög GI. Enligt Gattos 

et al. (2010) studie så förstärks gruppnormerna och fördomarna över tid, därmed kan en 

möjlig förklaring vara att polisstudenterna är i en förtidig fas på utbildningen för att skilja 

sig från kontrollgruppen eftersom gruppnormerna kan vara annorlunda i början av 

utbildningen. 

 

Begränsningar 

Studien har ett antal begränsningar gällande metodval och urval. Två faktorer som genom 

tidigare forskning har visat sig ha ett samband med fördomar är personlighetstyp samt 

social och kulturell bakgrund (Bergh, 2013; Ekehammar & Akrami, 2007; Smith & 

Alpert, 2007). Dessa faktorer är några som inte har kontrollerats i denna studie. I och med 

att gruppen polisstudenter har jämförts med en kontrollgrupp är det också viktigt att 

problematisera kontrollgruppen. Eftersom författarna inte har kunnat kontrollera om 

polisstudenter har deltagit i kontrollgruppen kan representativiteten ifrågasättas. Om så 

är fallet är dessa personer med stor sannolikhet få. Utifrån kontrollgruppens resultat går 

det inte att uttala sig om någon population eftersom undersökningsdeltagarna inte har 

rekryterats från någon specifik population. Att kontrollgruppen är rekryterad från 

författarnas egna social nätverk via Facebook kan också vara problematiskt. På grund av 

icke-anonymitet då deltagarna är bekanta med författarna kan såväl resultat som bortfall 

ha påverkats. Denna aspekt är något som borde ha påverkat kontrollgruppen till att 

beskriva sig själva som bättre än genomsnittet och därmed borde en skillnad från 

polisstudenterna studerats, dock fanns det inga belägg för skillnaden. Icke-anonymitet är 

också något som ifrågasätter studiens etik, dock har inga personuppgifter efterfrågats 

vilket förhindrar författarna att urskilja individer. Eftersom studien avser att undersöka 

känsliga frågor kan icke-anonymiteten också påverka resultatets utfall. 

 

Att bortfallet blev högt kan bero på flera olika faktorer. En del av polisstudenterna 

rekryterades via mail, vilket kan ha lett till att vissa inte besvarade enkäten då mailet kan 

ha setts som oviktigt. Upplevd tidsbrist kanske också har fått vissa polisstudenter att avstå 

från deltagandet. En annan möjlig förklaring till bortfallet är frågornas känslighet i 

enkäten. Personer som inte vill uttrycka sina egentliga tankar och fördomar kan ha valt 

att avstå från att besvara enkäten. Bortfallet är troligtvis högre än de siffror som har 

redovisats eftersom det är okänt hur många personer som enkäten nått ut till. Ett problem 

kan vara självselektion, där personer med medvetna negativa attityder till romer har 

avstått från att delta i undersökningen. För att minska bortfallet är ersättning en bra metod 

eftersom det kan motivera fler att delta och det uppmuntras för framtida forskning. 

 

I och med att skalorna som mäter attityder till romer och gruppidentifikation översattes 

av författarna kan det leda till misstolkningar och otydligheter. Det har också funnits 

utrymme för författarnas egna tolkningar av påståendena. Däremot är den interna 

konsistensen god men skalan skulle kunna valideras ytterligare i en svensk kontext och 

hos olika grupper. Skalan är utformad för att mäta den franska polisens attityder till romer 

(Gatto et al., 2010) och på grund av kulturella skillnader mellan Frankrike och Sverige 

kan fördomarna te sig annorlunda. Det kan alltså vara problematiskt när svenska poliser 
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ska förhålla sig till påståendena. Dock visar värdet på Cronbach´s alpha att reliabiliteten 

är god både när det gäller mätningen av attityder till romer och mätningen av 

gruppidentifikation. 

 

Framtida forskning 

För framtida forskning skulle det vara angeläget att se hur attityderna hos erfarna poliser 

skiljer sig med polisstudenter och kontrollgrupp, då tidigare studier indikerar att poliser 

har negativa attityder till romer (Gatto et al., 2010). Eftersom forskare är oense om vad 

som till störst del påverkar människor till att utveckla fördomar (personlighet eller 

samhällskontext), uppmuntras framtida forskning att undersöka dessa i jämförelse med 

varandra för att kunna komma fram till vad som bäst predicerar fördomar. Eftersom social 

önskvärdhet är ett svårt problem att kontrollera för forskare som mäter explicita attityder, 

bör implicita attityder mätas för att se hur dessa förhåller sig till undersökningsdeltagarnas 

explicita attityder. Detta skulle vara intressant att undersöka eftersom tidigare studier har 

visat att kvinnor innehar mer implicita fördomar än män (Ekehammar et al., 2003). Att 

undersöka poliser implicita attityder kan leda till svar på frågan om det finns en ”shooter 

bias” hos poliser gällande attityder till romer. Att undersöka polisers faktiska beteende i 

förhållande till fördomar uppmuntras också till framtida forskning. Där polisers negativa 

attityder till romer undersökts som en prediktor till åsikter om registrering över romer och 

negativ perception av romers brottslighet.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det inte förelåg någon signifikant skillnad i 

attityder till romer mellan polisstudenter och kontrollgrupp, samt att social 

dominansorientering och intern motivation till att uttrycka sig fördomsfritt kunde 

predicera attityder till romer. Då tidigare forskning har visat att poliser i arbete har en 

tendens till att vara fördomsfulla (Correll et al., 2007; Eugene & Terrill, 2005) så är det 

viktigt att polisorganisationer motverkar att polisstudenter utvecklar eller förstärker 

diskriminering och fördomar. James (2007) visade att gott samarbete mellan romer och 

polisen utvecklar positiva upplevelser av polisen hos romer. Detta är en åtgärd som den 

svenska polisen bör eftersträva med alla etniska minoritetsgrupper. Under 

polisutbildningen borde negativa attityder och diskriminering till etniska grupper belysas 

betydlig mer för att studenterna ska bli medvetna om hur fördomar skapas och därmed 

kunna förhindra det i ett tidigt stadie. Föreliggande studie har bidragit till att försöka 

undersöka polisstudenters attityder till romer som inom forskningsfältet tidigare varit 

ostuderat i Sverige. Studien har också bidragit till att undersöka vad som kan förklara 

människors fördomar vilket ger en möjlighet för polisorganisationer att kunna arbeta i ett 

förebyggande syfte. Dock krävs det mer omfattande forskning för att kunna uttala sig om 

polisstudenters attityder till etniska grupper.  
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