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Abstrakt 

Empati samt hur man förhåller sig till andra och sig själv är en viktig faktor för gott 

polisarbete och kommunikation med medborgare. Den här studien har genom en 

webbenkät baserad på Basic Empathy Scale-Adults (BES-A) och Culture Orientation 

Scale (COS) tillfrågat 141 polisstudenter från samtliga svenska lärosäten som bedriver 

polisutbildning om deras självuppskattade empati (affektiv/kognitiv) och kulturella 

orientering (individualism/kollektivism). Resultatet visade att majoriteten hade 

medelhög empati och högre kognitiv empati än affektiv empati enligt BES-A. Generellt 

hade polisstudenterna medelpoäng på COS. Även individualism gav medelpoäng, 

medan kollektivism gav höga poäng. Tvåvägs-ANOVA visade att kvinnor hade 

signifikant högre empati än män.  

 

Nyckelord 

Polisstudenter, Basic Empathy Scale – Adult, BES-A, Culture Orientation Scale, COS, 

Individualism, Kollektivism, Affektiv Empati, Kognitiv Empati. 
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Syftet med den aktuella studien var att undersöka graden av empati (affektiv och 

kognitiv) och kulturell orientering (individualism och kollektivism) hos polisstudenter, 

samt om graden av kulturell orientering och kön hade effekt på graden av empati. 

Ämnet ansågs viktigt att studera då forskning visat på vikten av empati för framgång i 

yrkesrollen som polis (Grahn, 2017). Även kulturell orientering, så som individualism 

och kollektivism, kan vara avgörande för hur poliser fungerar i samarbetet med kollegor 

och medborgare (Paoline III, Myers & Worden, 2000). Kunskap om graden av empati, 

individualism och kollektivism hos polisstudenter kan enligt författaren utgöra en grund 

för utvärdering av antagningsprocessen och utbildningen till polis.  

  Ansökan till polisutbildningen utförs inledningsvis via 

rekryteringsmyndighetens hemsida för att sedan utmynna i en prövning med bland annat 

fysiska och teoretiska test. Det sistnämnda består av IQ-test, personlighetstest och 

psykologintervju för bedömning av kandidatens lämplighet. De psykologiska 

antagningskrav kandidaten bör ha är självinsikt och förmågan att inte låta dem egna 

känslorna påverka yrkesrollen. Kandidaten ska kunna vara lyhörd och öppen, samt 

mottaglig för andras uppfattningar och omdömen. Andra människor och deras olikheter 

ska mötas med respekt. Engagemang i mötet och samarbetet med andra, samt en god 

kommunikationsförmåga är också viktiga egenskaper. Kandidaten ska även kunna 

lyssna och förstå andra människor. Att stå upp för andra utan avsikt att vinna något på 

det är en förutsättning för ett gott och villkorslöst polisarbete. Vidare ska man kunna 

arbeta självständigt lika väl som i grupp (Polismyndigheten, 2020). 

 

Empati 

Hægerstam (2013) och Bohlin & Eklund (2014) menar att begreppet empati kan delas in 

i två kategorier, kognitiv och affektiv. Kognitiv empati innebär att förstå andra 

människors tankar och känslor, genom att se verkligheten ur deras perspektiv, och veta 

hur de känner. Affektiv empati innebär istället att dela andras känslor och påverkas så 

att man känner samma sak (Bohlin & Eklund, 2014; Hægerstam, 2013).  

  Det är av vikt att empatiskt beteende finns närvarande i yrken där man tar hand 

om andra människor, så att samarbetet mellan den professionella och den hjälpsökande 

underlättas. Oftast karaktäriseras ett sådant beteende av affektiv empati. Under 

yrkesutbildningen förväntas förhållningssättet mot hjälpsökande läras in i ett led mot 

professionalitet och en yrkesidentitet med kognitiv empati. Detta ger ett starkt inre stöd 
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för att fortsätta i pressade situationer där amatören skulle gett upp (Bohlin & Eklund, 

2014; Holm, 2001). Att skjuta sina egna känslor åt sidan och förväntas ge företräde åt 

den hjälpsökande när hen inte visat intresse för den professionella hjälparen är inte alltid 

lätt att leva upp till. De som inte accepterat villkoren fullt ut kan känna en bitterhet mot 

de hjälpsökande och professionen. Om man kan förstå sig själv och sina känslor är det 

oftast enklare att ta fram en roll när man förhåller sig till någon (Bohlin & Eklund, 

2014; Holm, 2001).  

 

Individualism och kollektivism 

Kulturell orientering innebär olika förhållningssätt människan har gentemot sig själv 

och andra, vilket gör det intressant ur psykologisk synpunkt. Det studeras för att förstå 

samhällen och grupper, hur dessa fungerar i olika kontexter, exempelvis 

socialpsykologiskt, så som individualism och kollektivism. Dessa konstruktioner kan 

återfinnas i moral, sociala system, kulturella system, politik, utveckling och ekonomi 

samt jaget bland andra (Singelis, Triandis, Bhawuk & Gelfand, 1995; Triandis & 

Gelfland, 1998). Vissa kulturer är mer kollektivistiska, vilket kan ses bland annat i Kina 

och Indien, medan individualism mest ses i västvärlden där rikedomar har skapat social 

välfärd och ett oberoende av andra människor (Oberwittler & Roché, 2017). Beroende 

på om en person eller ett folk är mer individualister eller kollektivister kommer 

agerande och tankar vara olika autonomt (Triandis & Gelfland, 1998). Individualister 

ser sig själva som autonoma, men kan känna både beroende och oberoende av andra. 

Kollektivister däremot ser sig själva som en del av en grupp. Kollektivister har även 

personliga mål som oftast är i linje med sina gruppmedlemmars, men som står tillbaka 

till fördel för gruppens mål om det skulle behövas. Individualister har tvärtom 

personliga mål som både kan överlappa gruppens mål, men som inte behöver göra det. 

Oavsett så prioriterar en individualist sina personliga mål framför gruppens. Sociala 

beteende domineras av plikter och skyldigheter hos kollektivister, medan attityder och 

inre processer dominerar individualisten. Relationer ska inte kosta mer än det ger, då 

avslutar individualisten den. För en kollektivist är relationer väldigt viktigt, och värnas 

om även när det tar mer än det ger (Singelis, et. al., 1995). Kollektivistiska värden för 

självbestämmande och autonomi är även relaterat till ojämlikhet mellan könen. 

Individualister strävar mer efter en överskridande könsidentitet, med jämlikhet gällande 

anställning, inkomst, utbildning och ledarskap. Kollektivistiska värden belyser kvinnors 
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sociala skyldigheter och underminerar dem individuella målen i det kollektiva sociala. 

Kollektivism har även visat sig öka patriarkala institutioner i kyrka, regering och familj 

(Davis & Williamson, 2019).  Zeffane (2017) uppger i sin studie att kvinnor är mer 

kollektivistiska än män, och att kvinnor har svårare att lita på andra människor. Men att 

lita på andra är generellt en egenskap mer associerad till kollektivister än 

individualister.  

 

Poliser och empati, individualism och kollektivism 

Betydelsen av empatisk förmåga i polisyrket är stor. Färre konflikter och missförstånd 

antas uppstå om poliser i diskussioner skulle överblicka situationen ovanifrån och andra 

personer med ett empatiskt förhållningssätt (Norberg, 2009). Poliser får betydligt mer 

information från vuxna och barn som intervjuas med en vänlig, empatisk och 

kommunikativ förhörsmetod (Grahn, 2017). Exempelvis går våldtäktsoffer och 

misshandlade kvinnor oftare vidare med sin anmälan och berättar viktiga detaljer i 

sådana fall, vilket tyder på att utbildning i empatisk reaktion är nödvändig och kan bidra 

till att minska offrets skam och lidande (Greeson, Campbell & Fehler-Cabral, 2014; 

Kanon, 2008; Maddox, Lee & Barker, 2011). Empati tycks även påverka polisens 

inställning till brottsbekämpning på så sätt att lägre empati oftare går hand i hand med 

sexistiska attityder som i sin tur genererar en smärre välvilja till brottsbekämpning 

gällande brott mot kvinnor (Gracia, García, Lila, 2013; Lila, Gracia, García, 2013; 

Posick, Rocque & Rafter, 2014). 

  En dominant stil utan samförstånd tenderar att uppfattas som aggressiv, otålig 

och fördömande. Poliser som antar den dominanta intervjustilen söker omedvetet 

bekräfta den egna bilden av händelseförloppet och presumerar oftare skuld vilket 

resulterar i högre andel förnekningar (Grahn, 2017; Holmberg & Christianson, 2002). 

Medan intervjuer präglade av mänsklighet är associerade med erkännande, och ger 

personer som intervjuats mer psykiskt välbefinnande efteråt (Grahn, 2017; Stafford, 

2016).  

   Vid Umeå universitet studerar docent Christina Wikström polisstudenter under 

en fyraårsperiod för att mäta deras empatiska förmåga genom perspektivtagande. Målet 

är att kunna utveckla mätverktyg som används vid urval till polisutbildningen. 

(Forsgren, 2016). En del av studien publicerades 2019 i vilken resultatet visade att 

polisstudenter i senare skede av utbildningen uppskattade sin egen förmåga till 
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perspektivtagande som lägre än vad nyrekryterade studenter gjorde (Inzunza, Stenlund 

& Wikström, 2019). Vidare uppger aspiranter att dem under sin skoltid och 

aspiranttjänst haft upplevelsen av att feedback på den icke-verbala kommunikationen, så 

som att visa empati, var liten eller obefintlig (Emsing, 2016). Lönnqvist (2012) uppger 

att poliser visade lägre empati än sjuksköterskor och undersköterskor i sin studie. 

Däremot visade dem högre emotionell förståelse (kognitiv empati) än kontrollgruppen. 

Äldre poliser visade större emotionell förståelse än yngre, men hade svårare med 

perception av emotionellt tillstånd än yngre poliser. Poliskulturen har visat sig påverka 

kvinnor och män i poliskåren lika gällande empatiska beteendeuttryck, men kvinnor 

visar en större benägenhet till omsorgsstrategi genom empatisk upplevelse av 

medkänsla (affektiv empati), medan män snarare genom en exakt process drar slutsats 

om annans lidande (kognitiv empati) och med ett belöningssystem som är motiverat av 

uppfattningen om service och samarbete (Mercadillo, Alcauter, Fernandez-Ruiz & 

Barrios, 2015; Schuck, 2014). 

  Vid en studie där polisers empatiska förmåga och kulturella orientering 

(individualism och kollektivism) mättes, visade att poliserna hade hög kulturell 

orientering i båda konstruktionerna. Kvinnliga poliser hade i högre grad empatisk 

känsla än manliga, och kollektivism var en bättre övergripande prediktor för empati än 

individualism (Rose, 2000). I Norge studerades den norska polisstyrkan ur 

individualistisk och kollektivistiskt perspektiv och fann att den generellt är 

kollektivistisk. Men det fanns variationer bland de enskilda poliserna som var 

någonstans mellan helt individualistiska eller helt kollektivistiska. Erfarenheter och 

uppgifter i yrket tenderar påverka var polisen befinner sig på skalan mellan extrem 

individualism och extrem kollektivism. Men även demografisk bakgrund, och 

individuella personligheter och tolkningar påverkade dessa egenskaper (Filstad & 

Gottschalk, 2010).  

  Det finns olika typer av poliser som dras med av den kultur som andra befäst 

dem med, till exempel tuff mot samhällsmedborgare, ”vi mot de”-attityd, att legitimera 

illegala taktiker i fält med förklaring att det var nödvändigt för att ta ”busarna” och att ta 

”busarna” är det man gör som polis, vilket kännetecknar en individualiserad kultur. Men 

det finns också de som trotsar rollerna andra tilldelar dem och som kulturen kan göra att 

man dras med i, vilket man tror har att göra med att arbetsmiljön genom tid ändrats 

mycket. Vilka som söker sig till polisyrket och deras bakgrund påverkar hur benägna de 
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är att falla för kulturella fenomen så som individualism. Fler och fler ser sig som 

jämlika andra i samhället och är även lojala till kollegor i poliskåren. De ser inte på 

människor som goda eller onda som eventuellt måste försvinna från gatan utan har 

större förståelse för varför någon begår brott och närmar sig personen utifrån den 

aspekten (Paoline III, Myers & Worden, 2000).   

  Sammanfattningsvis visar teorin att poliser har högre empati än allmänheten, 

särskilt kognitiv empati (Lönnqvist, 2012). Kvinnor uppvisar generellt mer affektiv 

empati, och män mer kognitiv empati (Mercadillo, Alcauter, Fernandez-Ruiz & Barrios, 

2015; Schuck, 2014). Poliser har även funnits mer kollektivistiska än individualistiska 

(Filstad & Gottschalk, 2010), och kollektivism har visat sig vara en bättre prediktor för 

empati än individualism (Rose, 2000). Hypotesen för studien är att resultatet går i linje 

med teorin eftersom polisstudenter genomgår en standardiserad antagningsprocess där 

särskilda egenskaper efterfrågas (Polismyndigheten, 2020). Polisstudenterna kan 

därmed antas ha liknande egenskaper som färdiga poliser har. Frågeställningar för 

studien är; Vilken grad av självuppskattad empati (affektiv/kognitiv) och kulturell 

orientering (individualism/kollektivism) har polisstudenter? Vilken effekt har graden av 

kulturell orientering och kön på graden av empati hos polisstudenter? 

 

Deltagare 

Deltagare rekryterades med så kallat bekvämlighetsurval vid samtliga lärosäten med 

polisutbildning i Sverige, vilka är Malmö, Växjö, Borås, Stockholm och Umeå. Kravet 

var att deltagarna var nuvarande polisstudenter. Populationen existerar enbart vid 

lärosäten för polisutbildningen och därmed riktades sökandet efter deltagare åt skolor, 

föreningar och nätforum för polisstudenter. Ett bekvämlighetsurval har fördelen att det 

är en förhållandevis snabb metod där de personer som är tillgängliga oftast svarar, vilket 

ger en hög svarsfrekvens. Men resultatet kan inte generaliseras eftersom det inte finns 

någon strategi bakom urvalet som kan öka chanserna för att urvalet är ett stickprov av 

populationen (Bryman, 2018). På grund av svårigheter att komma i kontakt med 

polisstudenter fanns det ingen möjlighet att rekrytera med sannolikhetsurval. Mer 

information om detta ges i avsnittet för proceduren. Antalet deltagare uppgick till 141 

polisstudenter, varav 66 (46,8%) var kvinnor, och 75 (53,2%) var män. Åldersspannet 

var uppdelat i fyra delar där 108 (76,6%) polisstudenter svarade att de var mellan 18 till 

29 år. Tjugonio (20,6%) polisstudenter var mellan 30 till 39 år, och fyra (2,8%) var 
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mellan 40 till 49 år. Trettioåtta deltagare (27%) studerade termin ett, 35 (24,8%) termin 

två, 41 (29,1%) termin tre, 10 (7,1%) i termin fyra och 17 (12,1%) i termin fem. 

Majoriteten av deltagarna studerade i Stockholm. 

 

Instrument  

Studien var av kvantitativ form med en hypotetisk-deduktiv metod. Teorin fanns att 

tillgå i förhand och skapade de frågeställningar och hypoteser som formulerats i 

studiens inledning. Deduktion användes för att dra slutsatser av resultatet som föregicks, 

och byggdes, av en survey med tvärsnittsdesign. Survey är den vanligaste formen av 

tvärsnittsdesign, och det används för att samla in data från flera deltagare vid ett och 

samma tillfälle för att undersöka om det finns mönster av samband med flera variabler 

(Bryman, 2018). 

  Surveyn skapades som en webbenkät genom Google Formulär®, vilken initialt 

ställde demografiska frågor om deltagarnas ålder, könstillhörighet, vilken ort och termin 

de studerade. De demografiska frågorna syftade till att få en bild av vilka som svarade 

på enkäten. Könstillhörighet ämnade att användas till en av frågeställningarna, det vill 

säga om det fanns skillnad mellan män och kvinnor gällande graden av empati, 

individualism och kollektivism. Vilken ort polisstudenterna studerade på hade syftet att 

kontrollera om svar inkom från samtliga lärosäten med polisutbildning. Anledningen 

var att få så många deltagare som möjligt, och se om polisstudenter deltog eller inte, för 

att kunna skicka ut påminnelser om enkäten vid behov. Efter de demografiska frågorna 

bestod första delen på enkäten av mätinstrumentet Basic Empathy Scale in Adults 

(BES-A) och den andra delen av mätinstrumentet Culture Orientation Scale (COS). 

Crohnbach’s alfa för COS var 0,76 och för BES-A 0,75.  

  Empati betraktades förr som en egenskap i sin helhet initialt, men har i senare 

forskning observerats ha två kategorier; affektiv och kognitiv empati (Carré, Stefaniak, 

Bensalah, D´Ambrosio & Besche-Richard, 2013). Andra empativerktyg som 

exempelvis IRI (Interpersonal Reactivity Index) kunde mäta kognitiv empati, men 

affektiv empati saknades här liksom hos andra empativerktyg. Därför var syftet med 

utvecklingen av Basic Empathy Scale (BES) att få med både kognitiv och affektiv 

empati (Jolliffe & Farrington, 2006).  

  BES utformning av items var noga formulerade språkmässigt för att minska 

bias, till exempel genom egenpresentation, frågor som deltagaren kan förstå vad man är 
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ute efter och välja det svar som socialt är mest acceptabelt. Items baserades på fyra 

grundläggande känslor; rädsla, ilska, lycka, sorg. Baserat på kriterierna presenterade och 

att hälften rörde affektiv och andra hälften kognitiv empati valdes 40 items ut. (Carré et. 

al., 2013). Carré et. al. (2013) sökte sedan validera BES för vuxna och utformade Basic 

Empathy Scale – Adults (BES-A) med 20 items. Tester visade i jämförelse med andra 

mätverktyg som mätte empati, och emotionell medvetenhet att det gav mest relevant 

data för vad som efterfrågades.  

  BES-A är därmed ett validerat mätinstrument av tvåfaktormodell med 

kategorierna affektiv och kognitiv empati. Items 1, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18 och 19 berör 

affektiv empati och items 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16 och 20 berör kognitiv empati. Åtta av 

påståendena, det vill säga 1, 3, 4, 6, 7, 12, 19 och 20 är negativt formulerade och 

kodades om i den aktuella studien vid databearbetningen. Exempel på negativt 

formulerat item; ”Andras känslor besvärar mig inte alls.”. Alternativen för svar gav 

poäng där 1 motsvarade ”Håller inte alls med”, 2 ”Håller inte med”, 3 ”Håller varken 

med eller inte med”, 4 ”Håller med” och 5 ”Håller med fullt”. Totalpoäng summerades 

från lägsta möjliga 20 till högsta möjliga 100, varvid höga poäng så som 100 indikerade 

hög empati och 20 låg empati. För kognitiv empati var poängen 9-45, och för affektiv 

empati 11-55 (Joliffe & Farrington, 2006). BES-A översattes från engelska till svenska 

av författaren och med hjälp av en utomstående person som dagligen arbetar med 

engelska texter (se Bilaga II).  

  Behovet av instrument som mäter kollektivism och individualism har ökat 

genom intresse för konstruktionerna, eftersom dem med en bred funktion kan förstå ett 

samhälle och dess psykologi i hur personer tenderar att förhålla sig till sig själva och 

andra. Men de instrument som fanns mätte individualism och kollektivism var för sig, 

och begränsades av för låg reliabilitet. Det var önskvärt att mäta konstruktionerna på ett 

enkelt sätt men instrumenten var för breda i sin utformning, vilket gjorde att exaktheten 

i mätningarna blev lägre. Vidare visade validiteten i de instrument som fanns för låga 

värde då de utformades och testades i enbart en kultur (Triandis, 1995).  

  Fyra definitioner och mer än 60 kulturspecifika attribut av individualism och 

kollektivism identifierades. Till exempel kunde självförtroende hos individualister 

kopplas med konkurrens, medan andra individualister inte gjorde det. Bland 

kollektivister kunde vissa betona vikten av harmoni i gruppen medan andra inte gjorde 

det. Med detta i bakgrund ökade förståelsen för vikten av att se individualism och 



 

 

 

9 

kollektivism ur olika dimensioner, det vill säga horisontellt och vertikalt. Horisontella 

värden för individualism och kollektivism flyttar fokus från individen och ut till 

omgivningen, exempelvis hur människan förhåller sig till andra och vilket behov som 

finns för andra personer. Vertikala värden ser till det inre, självet, hur en person reagerar 

och känner i situationer med andra (Triandis, 1995). Vidare studerade Triandis (1998) 

dem item som framkommit i Singelis et. al. (1995) och modifierade de 27 items som 

hade högst värde i en faktoranalys gällande dimensionerna Vertikal Kollektivism (VK), 

Horisontell Kollektivism (HK), Vertikal Individualism (VI), eller Horisontell 

Individualism (HI). Fyra items från varje dimension med högst faktorvärde bidrog till 

skapandet av det modifierade instrumentet med 16 påstående som används i denna 

studien (se Bilaga III). Fördelen med den modifierade versionen är att den är kort och 

håller deltagarna alerta för att orka svara på alla items, samtidigt är det koncentrerade 

frågor som berör ett brett spektrum fast med få items och kan därmed ge högre exakthet 

(Triandis & Gelfand, 1998).   

  Alternativen för svar i COS ger poäng där 1 motsvarar ”Absolut inte” och 9 

”Absolut”. Horisontell Individualism (HI) utgjorde i den aktuella studien item 1, 4, 9, 

13, Horisontell Kollektivism (HK) 3, 8, 10, 11, Vertikal Individualism (VI) 2, 7, 5, 15, 

och Vertikal Kollektivism (VK) 6, 12, 14, 16 (se Bilaga III) (Triandis & Gelfland, 

1998). Påståendena i COS är samtliga positivt riktade, och höga poäng motsvarar höga 

värden på respektive dimension. Minsta möjliga poäng är 16, och högsta 144 för hela 

instrumentet, och 4-36 poäng för varje dimension.  Men COS kan också användas 

enbart för att mäta konstruktionerna individualism och kollektivism, vilket har gjorts i 

denna studie. Poäng för individualism respektive kollektivism kan därmed vara från 8 

till 72 poäng (Singelis, et. al., 1995). COS översattes från engelska till svenska av 

författaren och med hjälp av en utomstående person som dagligen arbetar med engelska 

texter.  

 

Procedur 

Syftet med studien var att undersöka ett stickprov ur populationen polisstudenter, varför 

kontakt behövde etableras. Bryman (2018) poängterar vikten av att planera för, och ha 

framförhållning vid undersökningar av populationer som är svårtillgängliga. Tre 

månader i förväg påbörjades försök till mailkontakt med polisförbundets 

studentföreningar, studenter, lärare och administratörer från polisutbildningarna för att 
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undersöka möjligheten att administrera en enkät till deras polisstudenter. Två skolor 

svarade och uppgav att de inte hade möjlighet att bistå i frågan och hänvisade vidare till 

elevrepresentanter. Direktkontakt togs senare med polisstudenter i författarens 

bekantskapskrets, och administratörer i Facebookgrupper för polisstudenter. 

Representanter av polisstudenter från samtliga polisutbildningar deltog genom att klistra 

in texten från informationsbrevet om studien och enkäten i sina Facebookgrupper. 

Informationsbrevet innehöll länken till enkäten (se Bilaga I). Författaren hade även 

tillgång till Linnéuniversitetets öppna Facebookgrupp för polisutbildningen varvid 

denne också administrerade länken och informationsbrevet. Enkäten låstes så att alla 

frågor och påståenden behövde besvaras för att kunna gå vidare i enkäten samt avsluta 

denna, och på så sätt minskade risken för bortfall på grund av glömda eller av självvalt 

obesvarade frågor. Enkäten var öppen för att svara på under ett tidsspann av 14 dagar 

(1-15 dec 2019), och utförandet av enkäten uppskattades till ca 7 min. På grund av 

tidsbrist kunde inte enkäten hållas öppen fler dagar, och de svar som hade inkommit 

efter 14 dagar var de som fick utgöra datamaterialet till studien, vilket var 141 svar.  

Facebookgrupperna var hemliga och utan insyn för författaren, och därmed även utan 

kontroll för om informationsbrev och länk hade administrerats i sin helhet och i 

ursprunglig form. Då svårigheter fanns att få kontakt med polisstudenterna och 

administrera enkäten kunde inte ett stickprov ur populationen tas med ett 

sannolikhetsurval och resultatet kunde därmed inte heller generaliseras. Ett 

bekvämlighetsurval och resultat som mynnar ur det kan användas som pilotstudier för 

att få en överblick av ämnet och möjligheten att utforska det ytterligare (Bryman, 2018). 

  Datamaterialet summerades och exporterades till statiskprogrammet SPSS. 

Webbsidan för enkäten och enskilda svar raderades. Inledningsvis utfördes en 

frekvensfördelning av de demografiska frågorna. Därefter undersöktes 

frekvensfördelningen med histogram för BES-A och COS i sin helhet, vilka visade 

normalfördelning. Normalfördelning, samt oberoende observationer och lika grupper är 

en förutsättning för att kunna göra en ANOVA (Brace, Kemp & Snelgar, 2009;Bryman, 

2018). De åtta påståenden i BES-A som var negativt riktade kodades om till det värde 

som ämnades för att få en positiv riktning (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1). Medelvärde av 

totalpoäng räknades ut med t-test för hela BES-A samt för kognitiv empati och affektiv 

empati, liksom COS, kollektivism och individualism. Genom frekvensfördelning kunde 

resultatet överblickas och ge svar på frågeställningen om graden av empati och kulturell 
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orientering hos polisstudenterna. För att testa skillnaderna av medelvärde mellan 

grupperna kön och kulturell orientering mot empati användes ett tvåvägs-ANOVA test 

med empati som beroende variabel. Variablerna kön och kulturell orientering var 

oberoende variabler. Genom testet kunde huvudeffekterna i skillnad samt 

interaktionseffekten testas (Brace, et.al., 2009; Bryman, 2018).  

 

Etik 

Krav gällande etiska principer enligt Vetenskapsrådet (1990) vid forskning på 

människor är att information har förkunnats om den studie till vilken deltagare ansluter 

sig, vilket har gjorts genom ett informationsbrev (se Bilaga I). Vidare ska samtycke till 

deltagande och handhavande av uppgifter och data ges av deltagaren.  Antingen 

genomförs det med en underskrift, en tydlig handling så som att trycka på en knapp 

vilken innebär att man samtycker, eller genom att ge så pass mycket information om 

studien i förväg att deltagaren förstår vad den handlar om och kan ta beslut därefter om 

de vill delta. Detta kallas informerat samtycke och det är tillvägagångssättet i det 

omnämnda informationsbrevet (Vetenskapsrådet, 1990). Kravet på konfidens uppfylls 

genom att frågor som kan identifiera deltagarna, exempelvis deras namn, inte finns med 

i enkäten, och ålder på deltagarna ordnades i grupper om fyra för att säkra anonymiteten 

ytterligare. Enbart författaren tog del av datamaterialet som sedan presenterades i 

sammanfattad och grupperad form för att enskilda svar inte skulle röja anonymiteten av 

deltagarna. Avslutningsvis beaktades nyttjandekravet genom att utforma 

informationsbrevet utan påtryckningar att delta, samt med informationen att enbart 

författaren tar del av materialet för studiens räkning, vilket senare raderades och ej 

kunde nyttjas igen (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 1990). I informationsbrevet 

framgick att deltagande var frivilligt och anonymt, samt kunde avslutas när som helst 

utan att några svar sparades. Enbart författaren hanterade svaren, men att dessa var 

anonyma även för denne då bakgrundsfrågor utformats på sådant sätt att de inte kunde 

avslöja vem som svarat. Inga enskilda svar skulle komma att presenteras i den färdiga 

studien för att säkerställa konfidentialitet. Enskilda svar från enkäten summerades för att 

sedan raderas med enkäten när tidsintervallet för att svara löpte ut (se Bilaga I). 

 

 

 



 

 

 

12 

Resultat 

Syftet med studien var att undersöka graden av kulturell orientering och empati, samt 

om kulturell orientering och kön hade någon effekt på graden av empati hos 

polisstudenter. Initialt beräknades medelvärde och standardavvikelse med t-test för 

variablerna i mätinstrumentet BES-A och COS (se Tabell 1, och Tabell 2). BES-A som 

mätte den totala empatin visade höga poäng. Kognitiv empati visade högre poäng än 

affektiv empati. Kulturell orientering mättes genom mätinstrumentet COS och det 

visade medelhöga poäng. Kollektivism visade högre poäng än individualism.  

 

Tabell 1. Medelvärde (M), Minimum (Min) och Maximum (Max), standardavvikelse (s) 

samt procent (%) avseende affektiv och kognitiv empati tillsammans och var för sig 

genom Basic Empathy Scale – Adults (BES-A). 

Variabler Min M  Max S 

BES-A totalt  50,00 71.96 92,00 7,96 

Affektiv empati 19,03 33,95 50,05 6,43 

Kognitiv empati 25,02 38,01 45,0 3,74 

Notering. N = 141. BES-A totalt 20-100 p. Affektiv empati 11-55 p. Kognitiv empati 9-

45 p. 

 

Tabell 2. Medelvärde (M), Minimum (Min) och Maximum (Max), standardavvikelse (s) 

samt procent (%) avseende individualism och kollektivism tillsammans och var för sig 

genom Culture Orientation Scale (COS). 

Variabler Min M  Max S 

COS totalt  70,88 97,76 129,92 11,99 

Individualism 17,00 39,84 67,00 9,44 

Kollektivism 29,00 57,92 72,00 7,84 

Notering. N = 141. COS totalt 16-144 p. Individualism respektive kollektivism 8-72 p. 

 

  Därpå utfördes en tvåvägs-ANOVA i syfte att undersöka om de oberoende 

variablerna kulturell orientering och kön hade någon effekt på den beroende variabeln 

empati. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av kulturell orientering på empati 

(F(46,71) = 1,012, p = 0,475, partial eta squared = 0,396), eller någon signifikant 
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interaktionseffekt mellan kulturell orientering och kön på empati (F(22,71) = 1,088 p = 

0,380, partial eta squared = 0,252). Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan kvinnor 

(M = 75,13, SD = 7,34, p = 0,005 ) och män (M = 69,17,  SD = 7,45, p = 0,005) på 

graden av empati (F(1,71) = 8,608, p = 0,005, partial eta squared = 0,108. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka den självuppskattade graden av empati och 

kulturell orientering hos polisstudenter, samt om graden av kulturell orientering och kön 

hade någon effekt på graden av empati. Eftersom urvalet gjordes genom 

bekvämlighetsurval kan inte resultatet generaliseras till hela populationen polisstudenter 

(Bryman, 2018). Istället tillämpas det enbart till den grupp av 141 polisstudenter som 

deltog i studien. Resultatet visade att polisstudenterna hade en hög empatisk förmåga, 

71,96 poäng av totalt 100 enligt BES-A. Affektiv empati visade 33,95 poäng av totalt 

55, och kognitiv empati 38,01 poäng av totalt 45. Polisstudenterna hade i enlighet med 

teorin och arbetshypotesen högre kognitiv empati än affektiv empati (Lönnqvist, 2012). 

Orsaken tros vara att polisstudenterna har den empatiska förmåga som är nödvändig för 

yrket utan att bli för känslosamma. Troligtvis har polisstudenterna antagits till 

utbildningen baserat på denna egenskap, vilket sammanfaller med egenskaper hos 

examinerade poliser eftersom dem också valts ut på särskilda premisser vid den initiala 

prövningen (Polismyndigheten, 2020).   

  Generellt visade COS medelpoäng för polisstudenterna med 97,76 poäng av 

totalt 144. COS består av de två konstruktionerna individualism och kollektivism där 

den ena, eller båda, kan sänka och höja värdet på den totala poängen av COS beroende 

på värdet i sig själva (Triandis & Gelfand, 1998). Av totalt 72 poäng konstaterades 

medelpoäng på 39,84 för individualism och höga poäng på 57,92 för kollektivism. 

Värdena är i linje med teorin (Filstad & Gottschalk, 2010) och arbetshypotesen och 

antas bero på att polisstudenterna genomgått prövning och antagningstest som enligt 

Polismyndigheten (2020) ska uppfylla kraven på egenskaper som värnar om andra mer 

än sig själva. Dessutom kan tänkas att poliser som teorin bygger på genomgått likartad 

prövning och antagningstest som polisstudenterna i den aktuella studien. Men det går 

inte att utesluta andra variabler som kan påverka graden av individualism och 

kollektivism. Vilken ålder och erfarenhet polisstudenterna besitter, liksom om de har 



 

 

 

14 

barn, vilka familjeförhållande de kommer ifrån, kulturer och tidigare arbets- och 

livserfarenheter kan påverka (Filstad & Gottschalk, 2010). 

  Tvåvägs-ANOVA lämpade sig som test för studiens frågeställning då 

förhållandena stämde för att kunna genomföra det. Det fanns en faktoriell design med 

två oberoende variabler med individer som hörde till olika kombinationer av grupper. 

Det var även intressant att på ett statistiskt vis undersöka om medelvärdena i stickprovet 

skiljde sig signifikant från varandra (Brace, et.al., 2009; Bryman, 2018).  

  Empati valdes som beroende variabel eftersom avsikten var att undersöka hur 

kön och kulturell orientering påverkade empati. Partial eta squared ger svar på 

effektstorleken, det vill säga hur stor andel av variansen mellan individer som kan 

förklaras av vilken grupp de tillhör (Brace et.al., 2009). För skillnaden mellan kvinnor 

och män kunde variansen förklaras till 10,8% att det inte berodde på slumpen, vilket är 

lågt (Bryman, 2018). Medelvärdet av empati på 75,13 poäng för kvinnor, och 69,17 för 

män är inte heller en stor skillnad, men konfidensintervallet om 95% visar på en stark 

sannolikhet att dra samma resultat ur populationen vid slumpmässiga stickprov 

(Bryman, 2018). 

  Huvudeffekten av kulturell orientering på empati var inte signifikant, vilket kan 

förklaras av att F-kvoten var låg 1,02. Ett lågt F-värde betyder att nollhypotesen 

stämmer, det vill säga att medelvärdena i grupperna inte skiljer sig åt. Nollhypotesen 

kan därmed inte förkastas (Bryman, 2018). Interaktionseffekten innebär att det finns en 

synergi mellan två variabler. Värdet på en oberoende variabel, exempelvis kön, 

påverkar hur en annan oberoende variabel, exempelvis kulturell orientering, påverkar 

den beroende variabeln, exempelvis empati som i denna studien. Då resultatet inte 

visade signifikant interaktionseffekt för kön och kulturell orientering kan det tolkas som 

att beroende på om det är en man eller kvinna så påverkar inte könstillhörigheten hur 

värden i individualism och kollektivism ökar eller minskar. För att ta reda på vilka 

värden som skiljer i varians och vilka som är beroende av varandra kan ett post hoc test 

likt Tukey HSD utföras (Brace et.al., 2009; Bryman, 2018). Ett post hoc test utfördes 

inte i studien då den effekt som var signifikant bestod av variabeln kön där enbart två 

faktorer ingick (man/kvinna) och då kan inte ett post hoc utföras. Detsamma gäller för 

de andra resultaten i ANOVA att ett post hoc inte går att genomföra för dem eftersom 

dem inte var signifikanta (Brace et.al., 2009). 
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Metoddiskussion 

Deltagare rekryterades från dem Facebookgrupper som författaren fick kontakt med 

administratören i, eller hade tillgång till själv. Majoriteten av Facebookgrupperna var 

stängda för författaren och kontrollen av hur informationsbrevet presenterades, eller om 

det presenterades i sin helhet gick därmed om miste. Detta är en brist då nödvändig 

information till deltagare kan gå till spillo i hanteringen av mellanhanden (Bryman, 

2018). Polisförbundets studentförening kontaktades även, liksom polishögskolornas 

administratörer och rektorer ca tre månader före administreringen av webbenkäten. Två 

skolor svarade och informerade att de inte hade möjlighet att lägga ut informationsbrev 

och länk på deras intranät. Facebookgrupperna där informationen administrerades blev 

därför inte särskilt varierande. Vilken termin som studerades och vilken ålder 

polisstudenterna hade var två av de demografiska frågor som ställdes, men som inte 

kunde användas i studien då grupperna var kraftigt snedfördelade. Urvalet kan 

fortfarande anses ojämnt genom att erfarenhet och studier på polisutbildningen kan ha 

gett polisstudenter som studerat längre en högre empatisk förmåga, eller skiftat mellan 

affektiv och kognitiv empati beroende på vad de erfarit. Studenterna kan ha utvecklats 

från att ha varit individualister till att nu bli kollektivistiska när de lärt sig samarbeta i 

många situationer. Men det var en jämförelse mellan män och kvinnor som gjordes i 

studien, och grupperna där kan anses acceptabla då dem var relativt lika med 66 kvinnor 

och 75 män. Ojämna grupper är annars en nackdel i studier för jämförelse där man 

gärna ser att varje grupp har lika andel deltagare för ett signifikant resultat. (Bryman, 

2018).  

  Fördelen med enkätstudier, särskilt via internet, är att det snabbt och enkelt kan 

nå ut till flera. Enkäten byggde på två självskattningsskalor, vilket kan innebära en risk 

att deltagare svarar på ett sätt som de tror att de borde svara. Eller svarar på ett sätt för 

att förhöja sig själva. Tillförlitligheten kan minska då (Bryman, 2018). Det kan även 

innebära en risk för tillförlitligheten om deltagare felbedömer sin förmåga att förstå 

vilka känslor andra personer känner och hur deras egna beteende påverkar eller 

påverkas av andra (Rose, 2000). 

  Cronbach´s alpha bör ligga på 0,8 för att nivån av den interna reliabiliteten ska 

anses acceptabel. Den interna reliabiliteten innebär att frågorna i enkäten mäter det de 

var avsedda att mäta, det vill säga empati samt individualism och kollektivism, och att 

följdriktningen och pålitligheten var god. För mätinstrumentet BES-A var alfa 0,75 och 
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för COS 0,76. Detta är värden lägre än den generellt acceptabla nivån, men det finns 

även uppgifter om att alfanivåer på 0,6 är godtagbara (Bryman, 2018; Triandis & 

Gelfand, 1998). Den interna reliabiliteten hade kunnat öka genom att författaren 

analyserade om något påstående i mätinstrumenten sänkte värdet och i så fall 

exkluderade detta. Anledningen till att den interna reliabiliteten blev låg för BES-A och 

COS kan även bero på att svarsalternativen var talrika (Wilson & MacLean, 2011). Den 

interna reliabiliteten kan även ha haft betydelse för resultatet eftersom tillförlitligheten 

minskar med låga alfavärden. Det går inte att med lika hög tillförlitlighet anta att 

resultatet blir detsamma vid upprepade försök (Bryman, 2018). 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan frågeställningarna till studien besvaras med att graden av 

empati hos polisstudenterna var hög, särskilt kognitiv empati, och polisstudenterna hade 

högre kollektivistiska värden än individualistiska. En tvåvägs-ANOVA konstaterade 

signifikant huvudeffekt mellan män och kvinnor för graden av empati, även om den var 

svag med 10,8%. Men det fanns ingen huvudeffekt av kulturell orientering på empati, 

eller någon interaktionseffekt mellan kulturell orientering och kön på empati. Resultaten 

kan inte generaliseras till populationen polisstudenter i stort eftersom studien baserades 

på ett bekvämlighetsurval, men kan utgöra en grund för om fortsatt forskning är 

intressant. Författaren anser att då resultaten är i linje med tidigare studier som gjorts på 

färdigexaminerade poliser är det intressant att utföra vidare studier på polisstudenter. 

Särskilt intressant är hur utbildningens innehåll kan påverka den empatiska förmågan, 

så som studier har visat, att högre utbildning ger mer kognitiv empati (Bohlin & Eklund, 

2014). Det skulle vara av vikt att förstå för att kunna förebygga känslomässig 

utmattning (Bohlin & Eklund, 2014; Hægerstam 2013). Individualism och kollektivism 

rekommenderas studera hos polisstudenter i syfte att förstå hur de kommer att reagera i 

situationer med andra människor. Både empati och individualism samt kollektivism är 

egenskaper värda att kontrollera vid antagningsprocessen, vilket till viss del görs genom 

prövningen och antagningstester (Polismyndigheten, 2020. Men att även följa upp med 

en longitudinell studie för att se hur utbildningen och senare aspiranttjänstgöring 

påverkar polisstudenter anses av författaren viktigt för det fortsatta polisarbetets 

framgång. 
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Bilaga I 

 

 

 

Informationsbrev  

 

Vill du delta i en webbenkät om polisstudenters förhållningssätt till sig själva och 

andra?  

Följ länken och svara på frågorna vilket tar ca 7 min.  

https://forms.gle/4y1E4y3ZCZGQCWza9 

 

Resultatet kommer att utmynna i en kandidatuppsats skriven av Jenny Almström, 

student vid Linnéuniversitetets kurs i psykologi III.  

Att delta är frivilligt och anonymt. Du har rätt att avbryta när helst du önskar utan att 

några svar bli registrerade. För att säkerställa din anonymitet kommer inga svar från 

enkäten att presenteras enskilt i den slutliga studien. Dina svar från enkäten kommer 

enbart hanteras av författaren, och kommer även för denne att vara okänt vem som 

svarat på frågorna. 

 

Enkäten stängs ner 15 december 2019, passa på att svara dessförinnan!  

Stort tack för din hjälp!  

 

Vid frågor om enkäten eller studien, vänligen kontakta författaren via mail. 

 

Jenny Almström 

ja223ii@student.lnu.se 

Psykologi III, Linnéuniversitetet Kalmar 
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Bilaga II 

 

Basic Empathy Scale – Adults (BES-A) – Svensk översättning 

 

1. Mina vänners sinnesstämning påverkar inte mig mycket.  

2. Jag kan förstå min väns glädje när hen har gjort bra ifrån sig i något.  

3. Andras känslor besvärar mig inte alls.  

4. Jag har svårigheter att räkna ut när mina vänner är glada.  

5. Jag fastnar lätt i andras känslor.  

6. Jag har svårt att veta när mina vänner är rädda.  

7. Jag blir inte ledsen när jag ser andra gråta.  

8. Jag blir rädd när jag tittar på karaktärer i en bra skräckfilm.  

9. När någon känner sig ”nere” kan jag oftast förstå hur de känner sig.  

10. Jag kan vanligtvis räkna ut när mina vänner är rädda.  

11. Jag kan ofta förstå hur människor känner sig redan innan de berättar för mig.  

12. Att se en person som har blivit arg har ingen effekt på mina känslor.  

13. Jag kan vanligtvis räkna ut när människor är glada.  

14. Jag tenderar att känna mig rädd när jag är med vänner som är rädda.  

15. Efter att jag har träffat en vän som är ledsen för något, brukar jag känna mig ledsen. 

16. Jag kan vanligtvis upptäcka snabbt när en vän är arg.  

17. Jag blir ofta ledsen när jag ser sorgsna saker på tv eller film.  

18. Jag sveps ofta med i mina vänners känslor.  

19. Mina vänners olycklighet får inte mig att känna någonting.  

20. Jag är oftast inte medveten om mina vänners känslor. 

  

Mätinstrumentet består av 20 items med påståenden där svaren ges på en 5-gradig 

likertskala från 1 ”håller inte alls med”, 2 ”håller inte med”, 3 ”Håller varken med eller 

inte med”, 4 ”Håller med” till 5 ”Håller med fullt”. Items 1, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18 och 

19 berör affektiv empati och items 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16 och 20 berör kognitiv 

empati. Åtta av påståendena, d.v.s. 1, 3, 4, 6, 7, 12, 19 och 20 är negativt omvända. Den 

totala poängen kan vara minst 20 och max 100 för hela BES-A, 11-55 poäng för 

affektiv empati och 9-45 för kognitiv empati (Carré et. al., 2013). 
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Bilaga III 

 

 

Culture Orientation Scale – Svensk översättning  

 

1. Jag skulle hellre vara beroende av mig själv än andra. 

2. När en annan person gör det bättre än jag, blir jag spänd och upprörd.  

3. Om en kollega får ett pris, skulle jag känna mig stolt 

4. Jag gör ofta ”min egen grej”. 

5. Det är viktigt att jag gör mitt jobb bättre än andra.  

6. Det är min plikt att ta hand om min familj, även när jag måste offra det jag vill göra. 

7. Konkurrens är naturens lag!  

8. Mina kollegors välbefinnande är viktig för mig.  

9. Jag litar mest på mig själv; Jag litar sällan på andra.  

10. För mig är glädje att spendera tid med andra.  

11. Jag mår bra när jag samarbetar med andra.  

12. Föräldrar och barn måste vara tillsammans så mycket som möjligt.  

13. Min personliga identitet, oberoende av andra, är mycket viktig för mig. 

14. Familjemedlemmar bör hålla ihop, oavsett vilka uppoffringar som krävs.  

15. Att vinna är allt!  

16. Det är viktigt för mig att jag respekterar de beslut som fattas av andra i min grupp. 

 

Mätinstrumentet består av16 items, indelat i 4 dimensioner om 4 påståenden var. 

Horisontell Individualism (HI) nr 1, 4, 9, 13, Horisontell Kollektivism (HK) nr 3, 8, 10, 

11, Vertikal Individualism (VI) nr 2, 7, 5, 15, och Vertikal Kollektivism (VK) nr 6, 12, 

14, 16. Konstruktionerna Individualism har nr 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 15, och Kollektivism 

har nr 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16. Svaren ges på en positivt riktad 9-gradig Likertskala 

där 1 betyder Absolut inte och 9 Absolut. Totalpoäng är 16-144 för alla dimensioner, 

och 4-36 för enskilda dimensioner och 8-72 för varje konstruktion (Triandis & Gelfland, 

1998).  

 


