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Abstrakt 

Empatisk förmåga är viktig i yrken där möten med andra människor utgör en stor del 
av arbetet, såsom vårdgivande yrken och polisyrket. Tidigare studier kring vårdyrken har dock 
visat att inställningen till betydelsen av empati i yrkesrelaterade situationer kan sjunka med 
utbildning eller erfarenheter. Liknande studier kring polisyrket saknas. Syftet med denna studie 
var därmed att undersöka inställningen till betydelsen av empati i relation till polisyrket hos 
polisstudenter och poliser. Med hjälp av ett självskattningsformulär, baserat på Jefferson Scale 
of Physician Empathy Student version och anpassat till polisyrket, undersöktes två 
frågeställningar relaterat till syftet. Utifrån studiens första frågeställning undersöktes huruvida 
det fanns någon skillnad mellan polisstudenter tidigt i utbildningen och polisstudenter sent i 
utbildningen, samt yrkesverksamma poliser avseende inställning till betydelsen av empati. 
Utifrån den andra frågeställningen undersöktes huruvida det fanns en könsskillnad avseende 
inställning till betydelsen av empati. Studiens deltagare bestod av 219 deltagare från tre 
grupper: polisstudenter i termin 1 (n=73) och termin 5 (n=65), samt yrkesverksamma poliser 
(n=81). En tvåvägs-ANOVA tillämpades för att besvara frågeställningarna. Resultatet visade 
på en signifikant skillnad i inställning till betydelsen av empati i relation till polisyrket mellan 
termin 1 och termin 5 samt termin 1 och poliser. Polisstuderande som gick första terminen 
skattade högre än de som gick sista terminen och yrkesverksamma poliser. Lite oväntat, och 
inte i linje med tidigare studier, upptäcktes ingen signifikant skillnad i inställning till betydelsen 
av empati mellan män och kvinnor. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att inställningen till 
betydelsen av empati i yrkesrelaterade situationer sjunker under polisutbildningen på ett 
liknande sätt som i vårdutbildningar.   

Abstract 

An empathic ability has been proven to be of great importance in professions where 
contact with other people constitutes a large part of the work, such as in caregiving professions 
and in police work. However, previous studies of caregiving professions have shown that 
empathy or attitudes towards the importance of empathy in occupational situations can decline 
with education or experience. No such studies have been found regarding police work. 
Therefore, the aim of this study was to investigate attitudes towards the importance of empathy 
among police students and police officers. Using a self-report questionnaire inspired by 
Jefferson Scale of Physician Empathy Student version (JSPE-S) and modified to fit a police 
context, two research questions were formulated, related to the aim. The first research question 
was whether there is a difference between police students in the beginning and in the end of 
their education, and also police officers, regarding their attitudes towards the importance of 
empathy. The second research question was whether there are gender differences regarding 
attitudes towards the importance of empathy. The sample of the study consisted of 219 
participants from three groups: police students in term one (n=73) and term five (n=65), and 
police officers (n=81). A two-way ANOVA was used to answer the research questions. Police 
students in first term rated higher than those in last term as well as police officers. A bit 
unexpected, and not in accordance with previous studies, no significant difference in attitudes 
towards the importance of empathy was found between men and women. In summary, the 
result indicates that attitudes towards the importance of empathy in occupational situations may 
decrease during police education in a similar way as in education of caregiving professions.    
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Inställning till betydelsen av empati i relation till polisyrket bland polisstuderande och 
verksamma poliser 

I mänsklig interaktion har empati en central betydelse för upplevelsen av mötet, den 
andra personen och av sig själv. Lite enkelt kan empati definieras som förmågan att förstå en 
annan persons känslor, utan att ta över dem, och att kunna ge en känslomässig respons som 
överensstämmer med den andra personens känslomässiga tillstånd (Davis, 1996; Kämpfe, 
Penzhorn, Schikora, Dünzl & Schneidenbach, 2009). Empati har beskrivits vara en 
nödvändighet för att människor ska kunna leva med varandra (Decety & Michalska, 2010). 
Empati har även visat sig kunna förutsäga benägenheten att hjälpa andra (Decety, 2015). 
Utifrån dessa beskrivningar kan det vara relevant att undersöka empati i yrken där yrkesutövare 
kan påverka en annan persons situation eller välmående, såsom i läkaryrket och polisyrket. 
Flera studier har syftat till att undersöka inställningen till betydelsen av empati relaterat till 
läkaryrket och huruvida inställning förändras under utbildning eller med yrkeserfarenhet 
(Ferreira-Valente et al., 2017; Halpern, 2003; Hojat et al., 2002a; Hojat et al., 2004; Hojat et 
al., 2009; Spatoula, Panagopoulou & Montgomery, 2019; Sulzer, Feinstein & Wendland, 2016; 
Yuguero et al., 2017). Empati relaterat till polisyrket har emellertid inte uppmärksammats på 
samma sätt. Med denna studie ämnar vi därför att uppmärksamma empati i ett svenskt polisiärt 
sammanhang genom att undersöka polisstudenter och polisers inställning till betydelsen av 
empati i polisyrket. 

Utvecklingen av empati påbörjas redan som spädbarn (Holm, 2001). Den påverkas av 
både gener och omgivning (Knafo, Zahn-Waxler, Van Hulle, Robinson & Rhee, 2008) och 
fortsätter hela livet (Holm, 2001). Begreppet empati uppstod i början av 1900-talet och 
beskrevs då som en förmåga att känna och uppleva det en annan person känner och upplever, 
men empati har även beskrivits vara exempelvis en egenskap eller en process (Gerdes, 2011). 
Vad gäller definitionen av empati är denna således omstridd (Hojat et al., 2009). Bristande 
konsensus råder även gällande huruvida empati är kognitivt eller affektivt förankrat. En del har 
beskrivit empati som en kognitiv förmåga att förstå en annan persons upplevelser och känslor 
och att därmed kunna ta en annan persons perspektiv (Cuff, Brown, Taylor & Howat, 2014; 
Hojat, Gonella, Mangione, Nasca & Magee, 2003; Wispé, 1986). En annan syn på empati är 
att det enbart är en affektiv förmåga att kunna dela en annan persons känslor (Batson, Fultz & 
Schoenrade, 1987; Teding van Berkhout & Malouff, 2016). Enligt en tredje definition består 
empati av både kognitiva och affektiva komponenter (Bohlin & Eklund, 2013; Cuff, Brown, 
Taylor & Howat, 2014). Det finns de som har lagt till en reaktiv komponent till dessa: en 
förmåga eller drivkraft att reagera på en annan persons upplevelser och känslor (Riess & 
Neporent, 2018). 

Aktuell forskning undersöker framförallt empati ur ett sociokognitivt neuroperspektiv, 
det vill säga hur empati kan förstås utifrån vad som händer i hjärnan vid mänsklig interaktion 
(Bohlin & Eklund, 2013; Gerdes, 2011). Perspektivet erbjuder en bred definition av begreppet; 
empati beskrivs inneha såväl en kognitiv som en affektiv del och kan förstås utifrån ett affektivt 
och tre kognitiva skeenden. Det affektiva skeendet syftar till hur spegelneuroner i hjärnan 
aktiveras (Decety & Moriguchi, 2007). Dessa neuroner aktiveras när vi själva utför en handling 
och när vi betraktar någon annan utföra samma handling (Dinstein, 2008). Detta möjliggör att 
vi kan uppleva samma känsla som en annan person. Det affektiva skeendet sker automatiskt 
och är omedvetet (Decety & Moriguchi, 2007). Detta kan jämföras med de kognitiva skeendena 
känsloreglering, själv-andra medvetenhet och perspektivtagande som istället är kognitivt 
påverkbara (Gerdes, 2011). Med hjälp av de kognitiva skeendena bibehålls en distans till den 
andres känslor, vilket möjliggör ett genomtänkt agerande (Gerdes, 2011). Enligt den här synen 
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på empati är den affektiva delen till största delen medfödd medan den kognitiva delen ses som 
mer förändringsbar (Davis, 1996; Gerdes, 2011). 

I flera studier av empati beskrivs det närliggande begreppet sympati (Cuff et al., 2014; 
Gerdes, 2011; Hojat et al., 2009; Inzunza, 2015). Empati och sympati resulterar i olika kliniska 
beteenden och behandlingsutfall. Det kan därför anses vara viktigt att skilja begreppen åt (Hojat 
et al., 2009). Till skillnad från empati innefattar sympati endast en affektiv del att känna det en 
annan person känner, det som brukar beskrivas som att ta över någon annans känslor. Denna 
förmåga kan till viss del vara positiv i ett terapeutiskt sammanhang, men i överflöd kan den 
resultera i en försämring av behandlingens utfall (Hojat et al., 2009). Vidare leder sympati till 
en impuls hos en terapeut att vilja minska obehag. Detta kan kännas bra för klienten, men det 
riskerar att leda till att klienten blir beroende av terapeuten för tröst (Gerdes, 2011). Sympati 
kan även ha en negativ inverkan på förmågan till ett objektivt förhållningssätt (Hojat et al., 
2009; Inzunza, 2015). Överdriven sympati kan således bli problematiskt i yrken där krav finns 
på ett objektivt beslutsfattande, såsom i vårdgivande yrken och i polisyrket (Hojat et al., 2003; 
Inzunza, 2015). I jämförelse kan empati beskrivas vara ett nödvändigt inslag i dessa yrken 
(Hojat et al., 2003; Inzunza, 2015). 

I flera studier har betydelsen av förmågan till empati relaterat till olika yrkesgrupper 
uppmärksammats. I en studie av socionomer har exempelvis en empatisk förmåga hos 
socionomer visat sig kunna bidra till ömsesidigt förtroende och respekt mellan klient och 
terapeut. Det bidrog vidare till att klienterna kände sig stärkta och kompetenta (Gerdes, 2011). 
Vidare har det visat sig att empati hos vårdgivare är associerat med positiva utfall för klienter 
och patienter (Gerdes & Segal, 2011; Halpern, 2003; Petrucci, La Cerra, Aloisio, Montanari & 
Lancia, 2016) och att läkarstudenters förmåga till empati går att relatera till hur deras kliniska 
förmåga bedöms (Hojat et al., 2002a). Även i ett polisiärt sammanhang har empati undersökts. 
I en explorativ studie med 22 deltagare undersöktes våldtäktsoffers upplevelse av polisers 
bemötande (Maddox, Lee & Barker, 2011). De som vid anmälningstillfället upplevde polisen 
som empatiska fullföljde anmälan i större utsträckning än de som upplevde en bristande empati 
hos polisen (Maddox et al., 2011). I en annan explorativ studie med tolv deltagare (Pratt-
Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014) undersöktes hur kvinnor utsatta för partnervåld 
upplevde bemötandet från vårdpersonal, socialtjänsten och polisen. De fann att kvinnorna hade 
upplevt avsaknad av empati i bemötandet, vilket ansågs öka lidandet hos kvinnorna (Pratt-
Eriksson et al., 2014). Även empati relaterat till misstänkta förbrytare har undersökts. I en 
studie studerades relationen mellan olika förhörsstilar och sannolikheten att förbrytare erkände 
eller förnekade brott (Holmberg och Christianson, 2002). Den förhörsstil som kännetecknades 
av empati och ett personligt bemötande ledde till fler erkännanden av brott. Att vara empatisk 
har vidare visat sig ha positiva effekter för den som använder empati i sitt bemötande, bland 
annat verkar det minska risken för utbrändhet hos såväl poliser som hos vårdpersonal (Gerdes, 
2011; Gerdes & Segal, 2011). En studie av poliser som arbetar med våldtäktsoffer har 
exempelvis visat att när förmågan till empati minskade hos poliserna ökade utbrändhet. Utifrån 
detta drogs slutsatsen att poliser med högre förmåga till empati löper mindre risk för att bli 
utbrända (Turgoose, Glover, Barker & Maddox, 2017). Detta stöds i en studie av akutpersonal 
bestående av läkare och sjuksköterskor där höga skattningar av utbrändhet kunnat kopplas till 
låga nivåer av empati (Yuguero et al., 2017). 

Studier över empati inom vårdyrken har även undersökt om huruvida förmågan eller 
inställningen till betydelsen av empati kan förändras under utbildning eller med 
yrkeserfarenhet. Studier har visat att empati minskar under utbildning av läkarstudenter (Hojat 
et al., 2004; Hojat et al., 2009; Spatoula et al., 2019). En longitudinell studie (Hojat et al., 2009) 
med 456 läkarstudenter undersökte inställning till betydelsen av empati i relation till läkaryrket 
med hjälp av ett   självskattningsinstrument Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE) vid 
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fem tillfällen, när de påbörjade utbildningen och sedan i slutet av varje utbildningsår. Under de 
två första åren av utbildningen fanns det ingen statistiskt signifikant förändring av inställning 
till betydelsen av empati. Däremot visade skattningarna att betydelsen av empati i 
yrkesrelaterade situationer minskade signifikant under tredje året när studenterna fått ökad 
praktisk erfarenhet, (Hojat et al., 2009). Fler studier har visat att inställning till betydelsen av 
empati hos läkarstudenter minskar som mest i samband med att studenterna fått kontakt med 
patienter och kliniskt ansvar (Hojat et al., 2004; Lim et al., 2013; Smith, Norman & Decety, 
2017). Andra studier har dock funnit att empati hos läkarstudenter ökade eller inte förändrades 
alls under utbildningen (Ferreira-Valente et al., 2017; Spatoula et al., 2019; Sulzer et al., 2016). 
Förmåga till empati och hur den kan förändras genom träning har även det undersökts. En 
studie av läkarstudenter har visat att förmågan till empati kan öka genom utbildning och träning 
i empatiskt tänkande (Hojat et al., 2009). Specifik träning i empati har visat sig vara positivt 
för den empatiska förmågan även i andra studier (Batt-Rawden, Chisolm, Anton & Flickinger, 
2013; Gerdes & Segal, 2011; Teding van Berkhout & Malouff, 2016). 

Vidare har studier funnit en skillnad mellan kvinnor och män gällande förmåga till 
empati och inställning till betydelsen av empati (Decety & Svetlova, 2012). I en del av dessa 
har det visat sig att kvinnor har en bättre förmåga än män att behärska den affektiva delen av 
empati (Christov-Moore, Simpson, Coudé, Iacoboni & Ferrari, 2014). Detta indikerar att 
kvinnor i större grad än män kan uppvisa ett hjälpande beteende gentemot andra (Christov-
Moore et al., 2014).  En studie har pekat på att det kan finnas en koppling mellan hjärnprocesser 
involverade i den affektiva delen av empati (Decety & Moriguchi, 2007) och de delar av 
hjärnan som processar emotioner (Carr, Iacobini, Dubeau, Mazziotta, Lenzi, 2003). I en annan 
studie har könsskillnader påvisats vad gäller hjärnaktivitet och emotioner (Canli, Desmond, 
Zhao & Gabrieli, 2002). I studien undersöktes hjärnaktiviteten vid exponering av bilder med 
eller utan emotionell laddning (Canli et al., 2002). Kvinnorna mindes de emotionellt laddade 
bilderna bättre än männen (Canli et al., 2002). Det fanns även skillnader i vilka delar av hjärnan 
som var aktiva när testdeltagarna tittade på bilderna och frammanade minnet av dem (Canli et 
al., 2002). Vidare har studier på läkarstudenter, läkare och sjuksköterskor visat att kvinnor 
skattat betydelsen av empati i en yrkesrelaterad situation högre än män (Hojat et al., 2003; 
Hojat et al., 2002b; Petrucci et al., 2016) samt i en studie på poliser har det visat sig att kvinnliga 
poliser använder mer empati i sitt bemötande och att de även får färre officiella klagomål än 
sina manliga kollegor (Schuck, 2014). 

Skillnader i förmåga och inställning till betydelsen av empati går att koppla till 
forskning på poliskultur och normer. Normer kring hur en polis ska vara utvecklas under 
utbildningen och influeras av antaganden om att arbetet som polis är fysiskt krävande, praktiskt 
och våldsamt med fokus på att bekämpa brott (Lander, 2013). Då aggressivt beteende, fysisk 
styrka och solidaritet kan anses tillhöra yrket kan de kulturer som finns inom polisyrket överlag 
beskrivas vara maskulina (Rabe-Hemp, 2009). Kvinnliga poliser antas sakna dessa egenskaper 
(Rabe-Hemp, 2009). De tillskrivs och identifierar sig ofta med kvinnligt stereotypiska 
kvaliteter såsom god kommunikationsförmåga, vårdande och god empatisk förmåga vilket gör 
att de ofta får uppgifter där dessa förmågor premieras (Rabe-Hemp, 2009). Vidare ses de ofta 
som sämre än män på sitt arbete, vilket gör att många känner ett behov av att hävda sig och 
visa att de inte är rädda för hårt arbete (Rabe-Hemp, 2009). 

Empati och dess roll i polisyrket har uppmärksammats av bland annat 
Rikspolisstyrelsen (2012). De har utformat en kompetensprofil som beskriver egenskaper som 
de anser att framtida poliser bör besitta. I profilen finns formuleringar som är direkt relaterade 
till empati, såsom att vara uppmärksam på och medveten om andras perspektiv, att kunna sätta 
egna känslor åt sidan vid beslut samt att ha goda kommunikativa färdigheter med fokus på 
interpersonella relationer till samhällsmedborgare (RPS, 2012). 
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Empati relaterat till såväl polisyrket som till en svensk kontext kan förstås utifrån en 
modell utformad av Inzunza (2015). Enligt denna kan empati beskrivas i relation till en 
kontextuell komponent och fyra interpersonella komponenter. Det som innefattas i den 
kontextuella komponenten är bland annat fördomar, attityder kring samhället, attityder baserat 
på en persons utseende, intresse av att förstå andra samt bedömningar baserat på fördomar. Vad 
gäller de interpersonella komponenterna affektiv respons, emotionsreglering, själv-andra 
medvetenhet och perspektivtagande, aktiveras dessa inom en person vid interaktion med andra 
(Inzunza, 2015). En polis förmåga att använda de interpersonella komponenterna kan likställas 
med polisens förmåga till empati. Denna förmåga påverkas av den kontextuella komponenten 
varför det empatiska beteendet således påverkas av sammanhanget som polisen befinner sig i 
(Inzunza, 2015). Inzunzas modell kan relateras till den definition av empati som ett 
sociokognitivt neuroperspektiv utgår ifrån. Den kontextuella komponenten är dock ett tillägg. 
Denna studie utgår ifrån det sociokognitiva neuroperspektivets definition av empati och 
därmed aktuell forskning. 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att empati är viktigt i yrken där kontakt 
med andra människor utgör en stor del av arbetet, samtidigt verkar det finnas en risk att empati, 
eller inställning till betydelsen av empati är i en yrkesrelaterad situation, kan sjunka över tid 
med utbildning eller erfarenhet. Enligt Gerdes (2011) är det de kognitiva komponenterna av 
empati, som eventuellt kan förändras. Att inställningen till empatins betydelse i 
yrkessammanhang kan sjunka har påvisats i studier med studenter och yrkesverksamma inom 
vårdyrken såsom läkare, sjuksköterskor och socionomer (Ferreira-Valente et al., 2017; Gerdes, 
2011; Hojat et al., 2004; Hojat et al., 2009; Lim et al., 2013; Smith et al., 2017; Spatoula et al., 
2019; Sulzer et al., 2016). Inställning till betydelsen av empati inom polisyrket är inte 
undersökt såvitt vi kan se. Forskning har dock visat att empati är en viktig del av polisyrket, 
bland annat gällande hur polisers bemötande påverkar brottsoffers benägenhet att anmäla brott 
(Maddox et al., 2010) och deras välmående (Pratt-Eriksson et al., 2014). Empatiskt bemötande 
verkar också ha en positiv effekt i förhör med misstänkta förbrytare (Holmberg & Christianson, 
2002). Andra studier har visat på betydelsen för empati för poliserna själva, och att en god 
förmåga till empati går att koppla till en minskad risk för utbrändhet både för poliser och andra 
yrkesgrupper (Gerdes, 2011; Gerdes & Segal, 2011; Turgoose et al., 2017; Yuguero et al., 
2017). Forskning har även visat att det finns skillnader mellan kvinnor och män vad gäller 
inställning till betydelsen av (Hojat et al., 2003; Hojat et al., 2002b; Petrucci et al., 2016) och 
förmåga till empati (Decety & Svetlova, 2012), vilket också är relevant att undersöka i 
polisyrket vars kultur kan anses vara maskulin och på så sätt skilja sig från andra yrken (Rabe-
Hemp, 2009). 

I och med att empati är av relevans för polisens arbete och även finns med i 
Rikspolisstyrelsens kompetensprofil över framtida poliser, samtidigt som det finns få studier 
kring empati inom polisyrket eller inställning till betydelsen av empati relaterat till polisyrket, 
kan det anses vara viktigt att undersöka detta hos poliser och polisstudenter.  
 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka inställningen till betydelsen av empati i 
polisyrket hos polisstudenter och poliser, både generellt och i mötet med misstänkta. Med 
hänsyn till tidigare forskning som indikerar att empati kan förändras och att det finns 
könsskillnader avseende empati, har följande frågeställningar formulerats: 

- Finns det en skillnad i inställning till betydelsen av empati mellan polisstudenter som går 
första och sista året på utbildningen samt poliser i yrket?  
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- Finns det skillnader avseende kön vad gäller inställning till betydelsen av empati hos 
polisstudenter och yrkesverksamma poliser? 

Metod 

Deltagare 

Denna studie inkluderar totalt 219 deltagare. Av dessa var 81 verksamma poliser hösten 
2019 och 138 deltagare var studenter på polisutbildningen vid Umeå universitet år 2018. 
Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna var antingen yrkesverksamma poliser eller 
polisstudenter på termin 1 eller termin 5 på polisutbildningen vid Umeå universitet. Deltagarna 
i studien är därmed hämtade från tre grupper. Av polisstudenterna gick 73 termin 1, varav 53 
män (73%) och 19 kvinnor. Medelåldern var 25 år (SD = 4.4). Från termin 5 deltog 65 studenter 
varav 44 män (66%) och 20 kvinnor. Medelåldern var 27 år (SD = 4.5). Två angav ingen 
könstillhörighet. Könsfördelningen var representativ för den på polisutbildningen i Umeå där 
70% av de registrerade studenterna 2018 var män. Av de 81 yrkesverksamma poliserna var 58 
män (72%) och 23 kvinnor. Medelåldern bland poliserna var 36 år (SD = 8.5). De deltagare 
som var verksamma inom poliskåren hade arbetat mellan 4 månader och 40 år som poliser (M 
= 9 år, SD = 8.2). 

Instrument 

Instrumentet som användes i studien är ett självskattningsinstrument. Det är inspirerat 
av Jefferson Scale of Physician Empathy Student version (JSPE-S) som avser att mäta 
inställningen till betydelsen av empati hos läkarstudenter (Hojat et al., 2002c; Hojat et al., 
2009). JSPE-S består av 20 påståenden som besvaras med en likertskala bestående av sju 
skalsteg (Instämmer absolut inte = 1, Instämmer helt och hållet = 7). Exempel på frågor från 
JSPE-S är Because people are different, it is almost impossible for physicians to see things 
from their patients’ perspectives och I believe that empathy is an important therapeutic factor 
in medical treatment (Hojat et al., 2002c). Studier har visat att JSPE-S har goda psykometriska 
egenskaper avseende reliabilitet och validitet (Hojat et al., 2002c). Intern konsistens, mätt med 
Cronbachs alfa, för JSPE-S ligger mellan .70 och .80 i flertalet studier (Hojat & LaNoue, 2014). 
Itemanalys på skalan visade att item-total korrelationen (diskrimineringsförmågan) för skalans 
påståenden befann sig mellan .13 och .61 med en median på .44(Hojat & LaNoue, 2014). 
Instrumentet som användes i denna studie utformades genom att JSPE-S först översattes till 
svenska. Översättningen gjordes av en docent i beteendevetenskapliga mätningar tillika 
engelsklärare, samt av en docent i psykologi. Därefter modifierades skalan till en poliskontext 
med hjälp av en kvinnlig och en manlig polis, båda med många års erfarenhet av polisyrket. 
En liten kvalitativ pilottestning av skalan genomfördes sedan där sju poliser fick svara på 
frågorna och diskutera dessa högt. Därefter genomfördes en till pilottestning i vilken en större 
grupp med polisstuderande fick fylla i formuläret. Ändringar baserade på båda dessa steg 
resulterade i den version av instrumentet som används i denna studie. Instrumentet utgörs av 
17 påståenden som besvaras utifrån en likertskala bestående av sju skalsteg från 1 (instämmer 
absolut inte) till 7 (instämmer helt och hållet). Min och maxpoäng på skalan är 17 respektive 
119 poäng. Exempel på frågor från skalan är Det är svårt för polisen att se saker från den 
misstänktes perspektiv och Utan empati blir det svårt att arbeta som polis. I originalskalan var 
de påståenden som inte var generella riktade mot möten med patienter. I den modifierade skalan 
riktades påståendena mot möten med misstänkta för att vara applicerbart på en poliskontext. 
I denna studie var intern konsistens (Cronbachs alfa) för polisstudenterna .79 och för poliserna 
.77 vilket ses som acceptabelt och är också i linje med originalskalan (EFPA, 2013). En 
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itemanalys visade att item-total korrelationen låg mellan -.01 - .63 (Md = .41). Vilket innebär 
att några items ligger lite lågt precis som i JSPE-S. Vanligtvis är det önskvärt att alla items 
ligger över .3 (Field, 2018). Tillägg har gjorts vad gäller bakgrundsfrågor och information om 
studien samt instruktioner för ifyllandet av formuläret. De tre bakgrundsfrågorna gällde 
testdeltagarnas ålder, könsidentitet och år i yrket.  
 
Design och procedur 
 

I denna studie användes en mellangruppsdesign där tre grupper jämfördes. 
Rekryteringen av deltagare gjordes genom bekvämlighetsurval och datainsamlingen till studien 
genomfördes vid två olika tillfällen. Insamling av data från polisstudenter vid Umeå universitet 
gjordes under hösten 2018 i samband med en pilotstudie inom ett större projekt, 
Perspektivtagande hos framtida poliser: effekter av utbildning och praktik. Enkäten delades ut 
i klassrum vid ordinarie kurstillfällen för termin 1 och även för termin 5 när de var tillbaka 
efter praktikperioden. Studenterna fick information om studien och att det var frivilligt att delta 
innan de fyllde i enkäten. Datainsamlingen från yrkesverksamma poliser gjordes i oktober och 
november 2019. Två poliser verksamma i Stockholm respektive i Skellefteå delade ut 
formulären till kollegor. Nio svar samlades även in från Göteborg via en webb-version av 
formuläret. Innan deltagarna svarade på formuläret fick de läsa ett försättsblad där de 
informerades om studien och att det var frivilligt att delta. 

Statistiska analyser 

För att analysera data användes Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 
Först genomfördes deskriptiva analyser. Enstaka påståenden med bortfall korrigerades genom 
medelvärdesimputering då bortfallen inte var systematiska. 

För att besvara frågeställningarna tillämpades tvåvägs-ANOVA. Detta för att 
undersöka om stickprovsmedelvärden skiljer sig signifikant från varandra och för att kunna 
undersöka effekterna som två oberoende variabler (kön, termin/år i yrket) har på en beroende 
variabel (inställning till betydelsen av empati) (Borg & Westerlund, 2012). Antaganden för att 
använda ANOVA som analysmetod är att data är normalfördelade och att variansen är 
homogen, det vill säga att det inte finns någon skillnad i varians mellan grupperna (Borg & 
Westerlund, 2012). Svarsfördelningen kan anses vara relativt normalfördelad då kurtosis (-
.366) och skewness (.117) befann sig inom ett godkänt intervall (kurtosis under +-7 och 
skewness under +-2) enligt Finney och DiStefano (2016). Levene-s test användes för att 
undersöka homogeniteten av variansen. Då ingen signifikant skillnad upptäcktes mellan 
grupperna uppfylldes kraven för att kunna tillämpa ANOVA som analysmetod. 
 
Etiska överväganden 

Deltagarna blev i formulären informerade om att det var frivilligt att delta i studien, att 
deras svar var anonyma och att de under studien närsomhelst hade möjlighet att avbryta sitt 
deltagande. De blev informerade om att materialet endast skulle redovisas på gruppnivå och att 
de kommer att kunna hitta den färdiga studien på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Detta 
är samstämmigt med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Det stora 
projektet, som detta är kopplat till, Perspektivtagande hos framtida poliser: effekter av 
utbildning och praktik, är etikprövat och godkänt av Etikprövningsmyndigheten. 
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Resultat 

I Tabell 1 presenteras deskriptiv statistik över den självskattade inställningen till 
betydelsen av empati i relation till polisyrket hos polisstudenter och poliser. Testdeltagarna 
skattar överlag ganska högt; även de som skattade lågt ligger högt på skalan. 

Tabell 1.  

Deskriptiv statistik över självskattad inställning till betydelsen av empati hos polisstudenter termin 1 och termin 
5 samt poliser, uppdelat på kön. 

Grupp  n Min-
Max 

M SD 

Termin 1 Kvinnor 
Män 
Totalt 

19 
53 
73 

73-108 
77-116 
73-117 

93.19 
93.69 
93.88 

10.01 
9.13 
9.63 

Termin 5 Kvinnor 
Män 
Totalt 

20 
44 
65 

71-109 
64-106 
64-109 

86.13 
89.61 
88.62  

10.83 
9.41 
9.88 

Poliser Kvinnor 
Män 
Totalt 

23 
58 
81 

73-108 
65-113 
65-113 

86.28 
88.11 
87.60 

8.80 
11.28 
10.61 

 
 
En tvåvägs-ANOVA genomfördes för att undersöka effekter av grupp (termin 1, termin 

5 och yrkesverksamma poliser) och kön i inställning till betydelsen av empati, samt eventuella 
interaktionseffekter. Alpha-nivån bestämdes till .05 då det är vad som vanligtvis används 
vetenskapligt (Borg & Westerlund, 2012). För att undersöka storleken på eventuella skillnader 
användes Partial-eta-squared (ηp2). 

Resultatet visade en signifikant huvudeffekt av grupp, F(5, 211) = 3.48, p = .005, ηp2 = 
.076. Effektstorleken visade att skillnaden är liten. Tukey’s post-hoc test visade att det fanns 
två signifikanta skillnader. En signifikant skillnad (p = .011) mellan inställning till betydelsen 
av empati befann sig mellan termin 1 (M = 93.88, SD = 9.63) och termin 5. Den andra 
signifikanta skillnaden (p = .001) befann sig mellan termin 1 och poliser. Ingen signifikant 
skillnad upptäcktes mellan termin 5 och poliser (p = .843). Ingen statistiskt signifikant 
huvudeffekt för kön kunde påvisas (p = .23). Ingen statistiskt signifikant interaktionseffekt 
mellan kön och grupp upptäcktes, vilket kan tolkas som att kvinnor och mäns inställning till 
betydelsen av empati följer samma mönster vid termin 1, termin 5 och som yrkesverksam polis 
(se Figur 1).  
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Figur 1. Medelvärden för skattad inställning till betydelsen av empati för män och kvinnor 
under termin 1, termin 5 och för yrkesverksamma poliser.  
 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka inställningen till betydelsen av empati i 
polisyrket hos polisstudenter och poliser. Utifrån detta formulerades två frågeställningar: finns 
det en skillnad i inställning till betydelsen av empati mellan polisstudenter som går första och 
sista året på utbildningen samt poliser i yrket? Finns det skillnader avseende kön vad gäller 
inställning till betydelsen av empati hos polisstudenter och yrkesverksamma poliser? 
Inledningsvis kan det argumenteras vara viktigt att inte likställa förmåga till empati med 
inställning till betydelsen av empati, vilken vi ämnar undersöka i denna studie. 

Relaterat till studiens första frågeställning visar resultatet på att det finns en signifikant 
skillnad mellan termin 1 och termin 5, samt mellan termin 1 och poliser. Skillnaden är negativ, 
vilket indikerar att polisstudenter i början av sin utbildning värdesätter betydelsen av empati i 
polisyrket mer än studenter i slutet av utbildningen och de som är yrkesverksamma poliser. 
Detta resultat är i enlighet med studier på läkarstudenter som har visat på en minskning i 
skattningen av betydelsen av empati vilken är särskilt påtaglig i samband med att 
patientkontakten under utbildningen ökar (Hojat et al., 2004; Hojat et al., 2009; Lim et al., 
2013; Smith et al., 2017). Att denna utveckling kan sägas vara problematisk får stöd i flera 
studier som uppmärksammar att empati är viktigt i människonära yrken (Halpern, 2003; Hojat 
et al., 2002a; Gerdes & Segal, 2011; Petrucci et al., 2016). Vad gäller polisstudenter har 
deltagarna som gick termin 5 haft en praktikperiod och gjort flera praktiska moment. Likt för 
läkarstudenterna sammanfaller således mer praktisk erfarenhet hos polisstudenterna med en 
minskning i skattad betydelse av empati. Detta kan tänkas förklaras utifrån polisyrkets 
maskulina kultur. Inom polisyrket värderas maskulina egenskaper såsom styrka och tuffhet 
högt, medan att vara empatisk ses som en feminin egenskap som inte är eftersträvansvärd på 
samma sätt (Rabe-Hemp, 2009). En möjlig förklaring till sambandet mellan en minskning i 
skattad betydelse av empati och fler praktiska inslag kan således vara att det innebär att 
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polisstudenterna behöver förhålla sig till att andra egenskaper och förmågor värdesätts och 
bekräftas mer.  

Enligt Inzunzas (2015) modell för empati har kontexten inverkan på om och hur en 
polis använder sin förmåga till empati. I den kontext som undersöks i denna studie - polisyrket 
och kontakt med misstänkta - kan det tolkas som att empati anses mindre viktigt när 
polisstudenterna fått mer praktisk erfarenhet i termin 5 och när de är yrkesverksamma poliser. 
Detta säger dock ingenting om polisens inställning till betydelsen av empati i livet i övrigt eller 
dennes förmåga till empati. Att inställning till betydelsen av empati specifikt för polisyrket 
minskar kan dock anses problematiskt. Bland annat har grad av empati i bemötandet från 
polisen påvisats påverka brottsoffers anmälningsbenägenhet (Maddox et al., 2010) och 
välmående (Pratt-Eriksson et al., 2014), samt sannolikheten för att förbrytare erkänner 
begångna brott (Holmberg & Christianson, 2002). Empati hos poliser har även visat sig vara 
relaterat till en minskad risk för att de drabbas av utbrändhet (Turgoose et al., 2017). Betydelsen 
av empati relaterat till polisyrket kan därför beskrivas som omfattande eftersom grad av empati 
påverkar såväl de människor som poliserna kommer i kontakt med som dem själv. 
Konsekvenserna av en låg grad av empati kan därmed anses påverka rättssystemet på olika sätt. 
Den minskning som påvisas i denna studie är emellertid liten och alla testdeltagare skattar 
relativt högt, vilket bör tas i beaktande i tolkningen.  

Att ingen signifikant skillnad mellan termin 5 och yrkesverksamma poliser upptäcktes 
kan möjligtvis förklaras med att de yrkesverksamma poliserna inte hade varit verksamma 
särskilt länge. Studien inkluderade poliser med mindre än två års yrkeserfarenhet och i 
genomsnitt hade de yrkesverksamma poliserna arbetat i nio år (SD = 8.2). En del av de 
yrkesverksamma poliserna i studien ligger närmare studenter i termin 5 vad gäller erfarenhet 
än andra poliser i studien som har varit verksamma flera år i yrket. Om deltagare med få år i 
yrket hade exkluderats hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 

Vad gäller studiens andra frågeställning, om huruvida det finns skillnader avseende kön 
vad gäller inställning till betydelsen av empati hos polisstudenter och yrkesverksamma poliser, 
upptäcktes ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Detta står i kontrast mot tidigare 
forskning som visat att män och kvinnor skiljer sig åt gällande inställning till betydelsen av 
empati (Hojat et al., 2003; Hojat et al., 2002b) samt förmåga till empati (Decety & Svetlova, 
2012). Forskning har vidare visat att kvinnor ser sig som bättre än sina manliga kollegor på att 
ta hand om brottsoffer (Rabe-Hemp, 2009) och kvinnliga poliser har även visat sig använda 
mer empati i sitt bemötande (Schuck, 2014). De studier som visat på högre empati hos kvinnor 
indikerar att de största skillnaderna återfinns i den affektiva delen av empati (Christov-Moore 
et al., 2014). Könsskillnader har vidare påvisats vad gäller hjärnaktivitet och emotioner då 
kvinnor har uppvisat en bättre förmåga till att komma ihåg emotionellt laddade bilder (Canli et 
al., 2002). Samma studie fann att det fanns könsskillnader i de delar av hjärnan som aktiveras 
vid processandet av emotioner. I en annan studie som har undersökt hjärnaktivitet och 
upplevelse av andras smärta, vilket kan relateras till förmåga till empati, visar resultatet dock 
inte på några skillnader mellan kön (Lamm, Decety & Singer, 2011). Detta kan tyda på att 
skillnaderna mellan män och kvinnor biologiskt sett inte är så stora. Istället kan det finnas en 
mer samhällelig påverkan på inställning till betydelsen av och förmågan till empati som bidrar 
till skillnader. De förväntningar som finns på kvinnor i polisyrket från samhället i allmänhet 
och poliskåren i synnerhet kan beskrivas vara motstridiga. De behöver förhålla sig till sin roll 
som kvinna och förväntningar om att vara empatiska och omvårdande. Samtidigt behöver de 
förhålla sig till sin roll som polis och de maskulina egenskaper som premieras i polisyrket 
(Rabe-Hemp, 2009). Kvinnor i polisyrket tenderar att sträva efter mer maskulina beteenden, 
till exempel genom att visa att de inte är rädda för hårt och tufft arbete (Rabe-Hemp, 2009). 
Detta för att det krävs i den specifika kontext som polisyrket innebär.  
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Kontexten kan sägas ha betydelse för empati (Inzunza, 2015) och i polisyrket som 
kontext skulle en anledning till att kvinnor och män inte skiljer sig åt i denna studie kunna vara 
den maskulina kultur som råder inom polisyrket och att kvinnorna har internaliserat denna. Det 
som talar emot detta är att det inte heller finns en skillnad mellan kvinnor och män i början av 
polisutbildningen. En möjlig förklaring är att skillnaden ligger mellan kvinnor, det vill säga att 
det kan finnas någon typ av självselektering där kvinnor med vissa attityder och egenskaper 
har större benägenhet att söka till polisutbildningen. Det kan även finnas en urvalsbias i 
antagningsprocessen där kvinnor som innehar attityder och egenskaper som är 
eftersträvansvärda i poliskulturen gynnas. Det kan även antas att om inställning till betydelsen 
av empati hade undersökts inom en annan kontext hade resultatet möjligtvis kunnat bli 
annorlunda. I exempelvis studier kring inställning till betydelsen av empati inom vårdgivande 
yrken och där könsskillnader har påvisats, har de specifika påståendena varit riktade mot 
patienter (Hojat et al., 2002c). Vårdgivaren har i uppgift att hjälpa patienterna, vilket kan 
jämföras med uppgiften som poliser har i förhållande till misstänkta. Denna uppgift påverkas 
av andra premisser. Därför skulle en möjlig anledning till att ingen skillnad påvisades i denna 
studie också kunna vara att de påståenden som var specifika riktades mot misstänkta och inte 
mot vittnen eller brottsoffer, som polisen har i uppgift att hjälpa på ett annat sätt än misstänkta. 

Den här studien har några begränsningar som behöver lyftas. Först, har 
bekvämlighetsurval använts i och med att deltagare till polisgruppen har rekryterats genom 
kontakter och samtliga av de rekryterade polisstudenterna studerade på polisutbildningen vid 
Umeå universitet. Studien har vidare relativt få deltagare. Med ett större och slumpmässigt 
urval hade generaliserbarheten av studiens resultat förbättrats. En annan begränsning är att 
studien har en mellangruppsdesign.  Det innebär att det kan finnas individuella skillnader 
mellan deltagare som påverkar resultatet. Det går därmed inte att med säkerhet säga att det är 
utbildning eller att vara yrkesverksam som påverkar inställningen till betydelsen av empati. 
Polisstudenterna som grupp kan dock anses vara representativ för polisstudenter i Sverige då 
de olika polisutbildningarna har samma antagningstester och krav. Gruppen med de 
yrkesverksamma poliserna är svårare att generalisera, men inom gruppen finns poliser både 
från storstäder och en småstad vilket ger en viss generaliserbarhet till denna grupp. Ytterligare 
ett problem är eventuell svarsbias. Som med alla självskattningsformulär, speciellt när det 
handlar om personlighet, är det viktigt att fundera kring möjligheten att social önskvärdhet 
bidrar till irrelevant varians i resultatet. Det kan anses vara önskvärt att ha en positiv inställning 
till betydelsen av empati, vilket kan ha påverkat hur deltagarna i studien skattar. Vidare har det 
har föreslagits att JSPE-S, som denna studies instrument är en vidareutveckling av, mäter en 
idealiserad syn på en empatisk relation mellan läkare och patient. Detta då deltagarna får skatta 
på påståenden av vilka de flesta handlar om hur läkare borde bete sig, samt hur relationen 
mellan läkare och patient borde vara (Costa et al., 2017). Eftersom instrumentet i denna studie 
innehar liknande påståenden som originalskalan men riktat mot polisyrket kan det finnas en 
risk att det även i denna studie är en idealiserad syn av empati som mäts. En annan aspekt att 
ta i beaktande är att nio av deltagarna besvarade en webb-version av formuläret, vilket kan 
jämföras med att de andra deltagarna besvarade en pappersversion. Webb-versionen använde 
sig av bilder av frågorna från pappersversionen i strävan efter att minska skillnaderna mellan 
versionerna. 
 En styrka med studien är att reliabiliteten (mätt genom intern konsistens) i resultatet av 
instrumentet, både för polisstudenterna och de yrkesverksamma poliserna ligger på en bra nivå 
enligt EFPA (2013). Den överensstämmer också med reliabiliteten för originalskalan JSPE-S 
(Hojat & LaNoue, 2014). Vidare visade itemanalysen för den här studien på att item-total 
korrelationen för skalans påståenden ligger nära de värden som JSPE-S visat. De flesta items 
verkar fungera bra men det finns några som ligger lite lågt. De items som hade en låg 
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korrelation med resterande items på skalan var negativt formulerade. Av de 17 påståendena i 
studiens skala var sex negativt formulerade. För att negationerna skulle vara tydliga var de 
understrukna i påståendena, vilket minskade risken för att deltagaren missade att frågan var 
negativt ställd. Negativt formulerade items ingår även i originalskalan och är ofta lite 
problematiska, men de kan också betraktas vara en styrka hos en skala. Negativt ställda frågor 
används exempelvis i psykologiska test för att minska risken för att en deltagare använder en 
responsstil som innebar att konsekvent hålla med eller inte hålla med påståendena (Hojat et al., 
2002c). En annan styrka är att etiska överväganden har tagits i beaktande. Inga personuppgifter 
samlades in och ingen enskild deltagare är identifierbar. Som deltagarna blev informerade om 
har data endast analyserats och redovisats på gruppnivå. Formulären samlades in på tre olika 
sätt: genom rekommenderat brev, upphämtning på plats av insatt person samt webb-formulär. 
Dessa insamlingsmetoder bedöms ha respekterat etiska aspekter. 

Sammanfattningsvis visar resultatet i studien att alla deltagare, både polisstudenter och 
verksamma poliser, skattar betydelsen av empati i yrket relativt högt, men också att 
polisstudenter i början av sin utbildning värdesätter empati i polisyrket mer än polisstudenter i 
slutet av utbildningen och yrkesverksamma poliser. Eftersom empatisk förmåga har visat sig 
vara viktig i människonära yrken kan det anses vara relevant att arbeta för att gynna denna. 
Tidigare forskning har visat att träning i empati kan öka förmågan (Batt-Rawden et al., 2013; 
Gerdes & Segal, 2011; Hojat et al., 2009; Teding van Berkhout & Malouff, 2016). Det kan 
därför anses vara eftersträvansvärt att införa utbildningsmoment för att främja utvecklingen av 
empati hos polisstudenter. Att en person har en god förmåga till empatiskt handlande garanterar 
dock inte att personen har inställningen att empati är betydelsefullt i yrkesrelaterade situationer. 
Möjligtvis handlar det också om att förändra kulturen inom polisyrket om det är önskvärt att 
påverka inställningen till betydelsen av empati. För att vidare undersöka huruvida inställningen 
till empatins betydelse i relation till polisyrket förändras under polisutbildningen eller med 
erfarenhet efterfrågar vi fler studier med nya grupper och med fördel longitudinella studier. Vi 
efterfrågar även studier som undersöker hur poliser pratar om empati. Detta kan ge fördjupad 
förståelse om inställningen till betydelsen av empati och varför den eventuellt förändras. Det 
kan även ge ett underlag för lämpliga insatser i ett aktivt förändringsarbete vad gäller såväl 
inställning till betydelsen av som förmåga till empati hos polisstudenter och hos 
yrkesverksamma poliser.  
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