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Relationen mellan empati, engagemang och utbrändhet hos poliser* 
 

Emma Eriksson 

 
Empati uppstår av flera anledningar och individen kan försöka reglera 
graden. Engagemang är ett positivt uppfyllande arbetsrelaterat tillstånd 
medan utbrändhet är en förlängd respons på interpersonella och kroniska 
emotionella stressorer i arbetet. Polismannens arbetsdag kantas av 
interpersonella stressorer som kan leda till utbrändhet, där engagemang och 
empati kan ha betydelse. Studiens syfte var att undersöka om hög empati 
tillsammans med högt engagemang kan relateras till utvecklande av 
utbrändhet hos poliser. Studien var kvantitativ med tillgänglighetsurval; 55 
poliser deltog från en polismyndighet i Mellansverige. Resultatet visade att 
poliserna var empatiska och engagerade men inte påtagligt utbrända. Därav 
slutsatsen att empati och engagemang inte har en interaktiv effekt på 
förekomst av utbrändhet snarare att dessa faktorer kanske fungerar 
skyddande mot utbrändhet. 

 
Key words: empathy, engagement, burnout, maslach burnout inventory, 
policeman. 

 
 

Inledning 
 

För ett antal decennier sedan associerades psykiska problem i arbetslivet ofta till isolering, 
understimulering samt bristande mening och engagemang. Förändringar i arbetslivet har 
sedan lett till att arbetsuppgifterna i regel anses vara mer utvecklande och meningsfyllda, 
dock har problem som utmattning, trötthet, otillräcklighet och nedstämdhet ökat (Hallsten, 
Bellaagh, & Gustafsson, 2002) och utmattning anses just vara en av tre utbrändhets-
dimensioner. När det gäller poliser menar Kop, Euwema och Schaufeli (1999) att det finns en 
stark relation mellan två utbrändhetsdimensioner och polisers stressorer och arbetsattityder. 
Utbrändhet har varit ett hett samtalsämne i svensk media. I en tidningsartikel av Prage (2008) 
skriver författaren att den nyupptäckta komikern Björn Gustafsson skulle ta time-out då han 
riskerade att gå in i väggen. Ottoson (2008) skrev även hon en tidningsartikel om 
utmattningssyndrom (utbrändhet). I artikeln skriver reportern dessutom att om en individ 
utsätts för kraftig stress så kan detta leda till försämrad förmåga till empati. Ordet empati eller 
dess innebörd återfinns ofta i svensk media. I Edvardsons (2008) tidningsartikel behandlas att 
fantasi, empati och civilkurage ofta saknas i den svenska vården, likaså Klippströms (2008) 
debattartikel efterlyste empati i vården. Håkansson och Montgomery (2003) sammanfattade 
på ett kort och finurligt sätt andra forskares definition av empati till ”empathy can be seen as 
putting onself in someone else’s shoes” (p. 268). Empati tycks bland annat kunna uppstå när 
individen uppfattar att någon annan befinner sig i nöd (Batson, Håkansson Eklund, Chermok, 
Hoyt, & Ortiz, 2007). Denna påverkan kanske kan vara viktig om poliser upplever empati för 
hjälpsökande samhällsmedborgare. Därmed ämnar föreliggande studie att undersöka om 
empatiska och samtidigt engagerade poliser löper större risk att bli utbrända. 
___________________________________________________________________________ 
*Författaren av denna studie vill rikta ett stort tack till de poliser och administrativ personal 
på den polismyndighet i Mellansverige som gjort studien möjlig.  
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Begreppet empati 
 
Ordet empati kommer från grekiskans empathia, vilket på svenska blir ungefär inkännande 
(Holm, 2001; Håkansson, 2006). En vanlig beskrivning av empati är att person A känner 
något och person B förstår hur A känner sig (Håkansson, 2006). Andra vanliga betydelser är 
att känna medkänsla, känna vad någon annan känner samt förstå den andra personen och leva 
sig in i dennes situation (Holm, 2001; Håkansson, 2006). Forskarna är inte överens om hur 
empati ska definieras. En tidig empati definition av Rogers (1975) handlade om att den som 
känner empati ska utan att tappa vetskapen att hon inte är objektet, ändå med exakthet 
uppfatta en persons inre referensram samt de emotionella komponenterna och meningarna. 
Andra forskare definierar empati som en känsla av att förstå någon annans upplevelse genom 
affektiva, kognitiva- och beteendekomponenter (Goubert et al. 2005). Ett stort namn inom 
nutidens forskning på empati är Batson. Batson (1991) definierade empati som en känsla för 
någon annan som uppstår när vi intar perspektivet att en person skulle befinna sig i nöd 
(”Empathy is an other oriented-vicarious emotion produced by taking the perspective of a 
person perceived to be in need” Batson, 1991, p.89). Empati inkluderar känslor av sympati, 
ömhet, omsorg och medlidande (Batson, 1991; Batson, Fultz, & Schoenrade, 1987), vilket är 
den definition som vidare kommer att användas i denna studie. Det här var ett fåtal olika 
definitioner på empati och som Hodges och Klein (2001) skriver tycks antalet definitioner 
vara näst intill proportionerligt med antalet forskare som har studerat ämnet. Men som 
Håkansson och Montgomery (2003) skrev så har många forskare på empatiområdet i alla fall 
enats om att någon form av förståelse är av central betydelse för den empatiska processen.  
 
 
Orsaker till upplevelsen av empati 
 
Håkansson Eklund (2006) fann att skillnader i empati till stora delar förklaras av subjektivt 
perspektiv tillsammans med hur svår situationen uppfattas vara, där svårighetsgraden på 
situationen undersöktes genom självskattning. Vad som påverkar vår grad av upplevd empati 
är alltså att den som känner empatin uppfattar att individen befinner sig i en svår situation 
samt att den som känner empati ser individen som ett subjekt. Men svåra situationer eller att 
se den andre som ett subjekt allenast är inte tillräckligt för att väcka empati. En liknande tanke 
har även Goubert et al. (2005), som menar att av betydelse för empati kan vara hur starkt 
individen som känner empati tror att den andra individens upplevda smärta är, om den är liten, 
kontrollerbar eller livshotande. Att subjektivtperspektiv har betydelse för empati visade även 
Batson et al. (2007). De fann att om den som känner empati intar antingen ett subjektivt eller 
objektivt perspektiv samt värderar personens välmående lågt eller högt så har det betydelse 
för hur mycket empati denna individ känner i den givna situationen. När deltagarna 
manipulerades till att känna högre välmående om den berörda personen genom en berättelse 
där denna person var hjälpsam så upplevde de mer empati. Samma sak gällde för perspektiv; 
när deltagarna instruerades att inta personens perspektiv upplevde de mer empati. Vidare 
menar Batson et al. (2007) att manipulering av värderingen av en persons välmående påverkar 
vilket perspektiv som deltagaren väljer att inta, detta i sin tur inverkar på hur mycket empati 
individen upplever. Liknande hävdade även Rogers (1975), som menade att en person måste 
värdera en annan individ och dennes värld, att vi i någon bemärkelse måste bry oss för annars 
är det omöjligt för personen att förstå den värld någon annan upplever. Vidare menar han att 
om en individ har negativa åsikter om en annan person så är det omöjligt att korrekt uppfatta 
dennes inre värld. Även Håkansson och Montgomery (2003) delade tanken, att empati är 
associerat med omtanke för den andres välbefinnande. De menar att förståelsen för att den 
andre är liknande en själv medför en motivation att handla till den andres fördel. Enligt 
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Batson et al. (2007) finns det två faktorer som är av störst betydelse för den empati som 
upplevs för en person som befinner sig i nöd, nämligen att den som upplever empatin 
uppfattar att den andra personen befinner sig i nöd samt att individen värderar personens 
välmående. Författarna menar då att en tredje faktor, subjektperspektiv befinner sig på vägen 
från värderingen till empati, men att faktorn kanske inte alltid är nödvändig.  

Håkansson och Montgomery (2003) fann att individen som känner empati tycks behöva ha 
en tidigare erfarenhet som liknar den situation objektet befinner sig i för att förstå objektet. 
Individen behöver inte ha upplevt exakt samma sak som objektet utan objektets situation kan 
abstraheras till en nivå som påminner om något som individen har varit med om tidigare. 
Nästan detsamma fann Eklund, Andersson-Stråberg och Hansen (2008): Det tycks finnas ett 
samband mellan att ha liknande erfarenheter och att känna empati för någon annan. Vidare 
menar dessa forskare att det är osannolikt att två individer har upplevt exakt samma sak, 
samtidigt som om vi utgår från tanken att empati innebär att vi delar någon annans erfarenhet 
så skulle det vara svårt att empatisera utan att ha haft en liknande erfarenhet på något plan. 
Det tycks därför vara troligt att vi inte behöver ha upplevt precis det samma för att förstå 
någon annan utan det räcker om vi kan generalisera den andra personens erfarenhet till en 
nivå som liknar något vi tidigare upplevt. I en tidigare studie av Batson et al. (1996) fann 
forskarna dock att en tidigare liknande erfarenhet inte är nödvändig för att känna empati för 
någon. 

Håkansson Eklund (2006) fann att människor inte känner empati lika ofta för personer i 
positiva situationer. Denna tanke har även Royzman och Kumar (2001), det är svårare att 
känna för en annan persons framgång än för någons missöde, vidare menar de att det 
uppfattas som sämre om en individ inte känner empati för någons olycka än om individen inte 
känner empati för någons lycka.  I linje med detta menar dessa forskare att empatiska 
responser är vanligare samt väcks lättare när vi uppfattar negativa känslor hos någon. 
 
 

Begreppet engagemang  
 
Engagemang definieras av Maslach, Jackson och Leiter (1996) som ett energiskt tillstånd där 
personen är säker på sin effektivitet och hängiven att prestera utmärkt i sitt arbete. En annan 
definition är av Schaufeli, Salanova, González-Romá och Bakker (2002). De definierar 
engagemang som ett positivt, uppfyllande (”fulfilling”), arbetsrelaterat tillstånd som 
karakteriseras av vigör (”vigor”), vilket innebär höga nivåer av energi och mental 
motståndskraft, hängivenhet som kännetecknas av en känsla av signifikans, entusiasm, 
stolthet, utmaning och inspiration samt sist absorption där det karaktäriserande är att vara 
djupt försjunken och fullt koncentrerad i sitt arbete, tiden bara flyger iväg. Engagemang anses 
vara ett genomsyrande och ihållande affektiv-kognitivt tillstånd som inte är fokuserat på 
någon särskild händelse, individ, objekt eller beteende. Motsatsen till engagemang är enligt 
Olson (2005) oengagemang/likgiltighet (”disengagement”). Detta karaktäriseras av ointresse, 
avskiljande, apati, låg involvering samt ingen deltagande orientering i livs aktiviteter. En 
individs oengagemang i sitt arbete torde därmed vara något som är negativt i relation till 
arbetsprestation. För som Schaufeli et al. (2002) och Schaufeli et al. (2006) hävdar anser 
arbetstagare som är engagerade att de har förmåga att på ett bra sätt hantera kraven i sitt 
arbete samt att engagerade individer har en känsla av handlingskraft och effektiv 
kontakt/förbindelse med sina arbetsrelaterade aktiviteter. Vidare menar Schaufeli et al. (2006) 
att engagemang snarare är något som är kroniskt och inte ett övergående tillstånd. 
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Begreppet utbrändhet 
 
En vanlig benämning på uttrycket ”jag har gått in i väggen” är utbrändhet. Begreppet 
utbrändhet är enligt Socialstyrelsen den svenska översättningen på det amerikanska ordet 
”burnout” (Socialstyrelsen, 2003) som började användas mer regelbundet under 1970-talet 
(Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001; Socialstyrelsen, 2003).  Enligt Hallsten et al. (2002) har 
ett skäl till det ökande intresset för utbrändhet varit att utbrändhetsbegreppet skänker 
förståelse och förklaringar samt fungerar som en talande metafor för den sjuklighetsbild som 
växt fram på senare år i västerländskt arbetsliv. Utbrändhet är dock ingen medicinsk term 
(Socialstyrelsen, 2003) och återfinns således inte i ICD-10 (Världshälsoorganisationen, 2007) 
eller i DMS-IV (American Psychiatric Associations, 1995). Begreppet anses dessutom vara 
olämplig att använda då burnout på svenska ger associationer till något som är oåterkalleligt 
skadat, socialstyrelsen använder istället begreppet utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 
2003). Författaren av denna uppsats använder dock begreppet utbrändhet då det är mest känt 
och använt.    

Enligt Maslach et al. (2001) definieras och består utbrändhet av tre kärndimensioner. Dessa 
är: (a) uppleva en överväldigande utmattning, innebärande att individen känner känslor av 
överansträngning samt känner sig slutkörd på psykiska och fysiska resurser, (b) känna känslor 
av cynism och avskiljande från sitt arbete, detta är en respons av kall, negativ eller överdriven 
likgiltighet inför olika aspekter av arbetet. Denna dimension av utbrändhet syftar alltså på den 
interpersonella kontexten, (c) uppleva känslan av reducerad professionell effektivitet samt 
känner känslor av bristande produktivitet och kompetens. Den tredje dimensionen syftar 
därmed på individens värdering av sig själv. Då utbrändhetsdimensionerna är starkt kopplade 
till Maslachs olika utbrändhetsinstrument kan olika begrepp för dimensionerna återfinnas, 
exempelvis cynism eller depersonalisering och professionell effektivitet även kallad personlig 
prestation. Men som Maslach et al. (2001) hävdar så mäter instrumenten samma dimensioner. 
Därav kommer författaren att uteslutande använda begreppen: utmattning, cynism och 
professionell effektivitet då dessa används i det mätinstrument som använts i denna studie. 
 
 
Utvecklingen av utbrändhet hos individen 
 
De tre utbrändhetsdimensionerna har gett upphov till flera olika utvecklingsmodeller. En 
modell menar att de olika dimensionerna utvecklas simultant men oberoende av varandra, 
enligt en annan modell är det första stadiet i utbrändhet cynism, därefter följer ineffektivitet 
(professionell effektivitet) och slutligen utmattning. En tredje modell bygger på en annan 
sekventiell utveckling, här uppträder först utmattning vilket sedan leder till att cynism 
utvecklas som i sin tur leder till ineffektivitet. Hypotesen i denna modell bygger på tanken att 
förekomsten av en dimension utlöser utvecklingen av en annan dimension. Utbrändhets- 
forskningen har fastslagit att utbrändhets utvecklingen går från utmattning till cynism, dock är 
resultaten för professionell effektivitet inte lika säkra (Maslach et al., 2001). Till viss del stöds 
den senare processmodellen av Cordes och Dougherty (1993), men de lyfter även upp att 
bristande korrelation mellan de två första dimensionerna, utmattning och cynism med känslor 
av professionell effektivitet kan innebära att dimensionen professionell effektivitet är 
oberoende av de två andra dimensionerna eller relaterad på ett mycket komplext sätt. Även 
Söderfeldt (1997) hävdar att professionell effektivitet bör uteslutas som en dimension i 
utbrändhetssyndromet då den brister i sin relation till dimensionerna utmattning och cynism. 
En stor metaanalys av Lee och Ashforth (1996) kom även den fram till att denna dimension 
till största delen utvecklas oberoende av emotionell utmattning och cynism. Även Schaufeli et 
al. (2006) hävdar att kärnan i utbrändhetssyndromet är utmattning och cynism medan 



 5 

professionell effektivitet snarare är en engagemangsfaktor. Studier har dock visat att 
utbrändhet och engagemang är måttligt negativt relaterade till varandra vilket kan innebära att 
professionell effektivitet inte är en utbrändhetsdimension utan snarare ett element av 
engagemang (Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2002). Dock menar Cordes och 
Dougherty (1993) att flertalet undersökningar generellt stödjer uppfattningen om att 
utbrändhet består av tre distinkta komponenter. 

Två lekmannateorier om varför en individ blir utbränd är att hängivna individer gör för 
mycket till förmån för sina ideal och när deras uppoffringar inte är tillräckliga så leder det till 
utmattning och senare även till cynism. Den andra teorin är att utbrändhet är resultatet av en 
lång och kronisk exponering av arbetsstressorer, med innebörden att utbrändhet uppkommer 
senare snarare än tidigt i karriären (Maslach et al., 2001).   

Forskningen om utbrändhet har visat att flera faktorer är relaterade till utbrändhet, några av 
dessa är arbetsbelastning och tidspress, låg grad av deltagande i beslutsfattande, brist på 
självständighet (Maslach et al., 2001), brist på feedback, bristande socialt stöd (Maslach, et al 
2001; Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001), rollkonflikter, rollotydlighet, 
svårighetsgraden på klientens problem, ålder, extern locus of control samt låg självkänsla 
(Maslach et al., 2001). Enligt Maslach (2003) är utbrändhet en förlängd respons på 
interpersonella och kroniska emotionella stressorer.  

Cordes och Doughertys (1993) genomgång av utbrändhetslitteraturen visade att 
dimensionen utmattning primärt uppstår som en respons på arbetstagarens krävande stressorer 
då speciellt interpersonella interaktioner, överlastning av arbete samt höga nivåer av både 
personliga och organisatoriska förväntningar. Som copingrespons på utmattningen uppstår 
avhumanisering även kallat cynism hos individen. Detta får senare till följd att minskad 
professionell effektivitet uppstår, vilket primärt beror på avhumaniseringen och andra faktorer 
som får individen att tro och känna att hon är inkompetent, ouppskattad samt ineffektiv, en 
sån faktor är exempelvis feedback (Cordes & Dougherty, 1993). Konsekvenserna av 
utbrändhet drabbar inte den utbrända arbetstagaren allenast utan den kan även drabba 
arbetsplatsen, de människor arbetstagaren interagerar med under arbetsdagen (Maslach et al., 
1996; Cordes & Dougherty, 1993), samt arbetstagarens familj och vänner (Cordes & 
Dougherty, 1993).   
 
 
Maslachs utbrändhetsinstrument  
 
Maslach Burnout Inventory (MBI) är den utbrändhetsskala som ansetts ha de främsta 
psykometriska egenskaperna samt är den skala som används mest av forskarna (Maslach et 
al., 2001). Detta instrument för utbrändhet är även det enda mätinstrument som mäter alla tre 
dimensionerna.  Ursprungligen skapades MBI för att användas inom hälsovårdsyrken 
(”human service”) och sjukvårdsyrken och fick namnet Maslach Burnout Inventory –Human 
Services Survey (MBI-HSS).  När intresset för utbrändhet spred sig inom yrken som inte är 
lika människoorienterade utvecklades Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS). 
För att passa dessa yrken är de tre utbrändhetsdimensionerna i MBI-GS konstruerade i de 
bredare termerna: utmattning, cynism och reducerad professionell effektivitet detta för att 
även ta hänsyn till arbetet och inte bara till de personliga relationerna som kan vara en del av 
arbetet (Maslach et al., 2001). MBI och MBI-GS delar många karakteristiska drag men till 
skillnad från MBI som fokuserar på servicerelationen så fokuserar MBI-GS på 
prestation/utförande av arbetet i allmänhet (Maslach et al., 1996).  
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Empati, engagemang och utbrändhet  
   
Två faktorer kan vara viktiga för att en individ ska kunna undvika att empati väcks för en 
person som befinner sig i nöd menar Shaw, Batson och Todd (1994), nämligen att individen 
torde vara medveten om att den kommer att tillfrågas om att hjälpa personen i nöd samt 
medvetenhet om att detta hjälpande kommer att kosta för individen i fråga. Enligt Håkansson 
och Montgomery (2003) har ett stort antal experiment visat att när individer känner empati är 
de oftare altruistiskt motiverade att förbättra andras välbefinnande än egoistiskt motiverade att 
förbättra sitt eget. Hodges och Klein (2001) menar att graden av empati framförallt påverkas 
av två faktorer, tillgången på information som kan ge upphov till empati och den ansträngning 
som läggs ner för att förstå andra personer och deras omständigheter. Genom att reglera dessa 
faktorer menar de att individen till viss del kan påverka graden av upplevd empati och 
därigenom kontrollera den emotionella kostnaden för empatin. För enligt Håkansson och 
Montgomerys (2003) verkar det som att objektet och individen som att känner empati 
upplever olika konsekvenser av empatisituationen, där objektet upplever mer positiva 
konsekvenser än vad individen gör. En förklaring kan vara att det är den som känner empati 
som lägger ner uppmärksamhet samt tid medan objektet är den som får hjälp eller känner sig 
förstådd.  I denna studie brydde sig majoriteten av individerna om objektet men samtidigt så 
upplevde de att de inte kunde hjälpa till så mycket som de skulle ha önskat och rapporterade 
ofta att de kände sig ledsna eller maktlösa. Hodges och Klein (2001) skriver att när en individ 
inte har möjlighet att undvika situationer som gör att den känner mer empati än vad individen 
kan mäkta med så kan individen försöka att påverka genom möjligheten att distansera sig. 
Detta upptäckte Maslach et al. (2001), i den tidiga forskningen på utbrändhet berättade 
personal inom hälsovårdsyrken hur de genom att emotionellt distansera sig från klienterna 
försökte handskas med den emotionella stressen på arbetet. Denna copingstrategi är ett uttryck 
av den andra dimensionen av utbrändhet, cynism. Även Holm (2001) är inne på denna linje, 
hon menade att det finns en uppfattning om att vi lättare kan bli utbrända om vi är allt för 
empatiska. Denna uppfattning bygger på antagandet att empati enbart skulle vara en 
känslomässig faktor, att det skulle vara ett allmänt lössläppande av känslor och brist på 
saklighet. Men enligt den psykodynamiska synen är för mycket empati omöjligt (Holm, 
2001), vilket skulle innebära att enligt denna syn så kan en stor grad av empati inte leda till 
utbrändhet.     

En långsiktig konsekvens av utbrändhet och mer specifikt konsekvensen av att dra sig 
tillbaka är enligt Demerouti et al. (2001) att individen blir disengagerad. Men ökas resurserna 
i arbetet så kan detta enligt dessa forskare leda till höjt engagemang hos arbetstagarna. 
Utbrändhet tycks enligt (Maslach et al., 2001) vara speciellt relaterat till krav i arbetet så som 
hög arbetsbelastning medan engagemang å andra sidan anses vara speciellt relaterat till 
resurser i arbetet exempelvis tillgång till feedback.  

Det är osäkert vilka variabler som kan vara orsak och verkan. Men som påvisats så 
relateras upplevelsen av empati ibland till oönskade känslomässiga kostnader som individen 
kan försöka undvika eller minimera där minskat engagemang kan vara en strategi när 
situationer framkallar mer empati än önskvärt. Därmed utgår studien från tanken att samtidig 
förekomst av en hög grad av empati och en hög grad av engagemang bidrar till utvecklandet 
av utbrändhet. 

 
 
Studier på poliser 
 
Enligt Kecklund, Eriksen och Åkerstedt (2006) är poliser utsatta för en påfrestande 
psykosocial arbetsmiljö där dessa forskare menar att hög stress är kännetecknande. Storch och 
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Panzarella (1996) hävdar att konsensus råder om att polisarbetets främsta källor till stress rör 
organisationen exempelvis arbetsvillkor och relationen med ickepoliser exempelvis 
allmänheten. En faktoranalys av polisarbetets operativa stressorer, det vill säga händelser 
poliser ställs inför i arbetet så som handskas med våldtäktsoffer eller trafikolyckor med dödlig 
utgång utmynnade enligt Brown, Fielding och Grover (1999) i tre stresskategorier. Den första 
kategorin innebär död- och katastrof vilket ansågs ha en låg frekvens men vara en potentiellt 
starkare påverkansstressor. Kategori nummer två behandlar polisuppgifter som är av mer 
rutinkaraktär så som våld och skador, denna kategori bedömdes ha hög frekvens men 
samtidigt bestå av stressorer som påverkar mindre. Den tredje och sista kategorin inrymmer 
sexualbrott. Kategorin ansågs ha en medelfrekvens och ha en måttlig påverkan på 
polismannen. I en jämförande studie mellan trafikpoliser och kontorsarbetande polisers 
subjektiva stressnivåer visade Pancheri et al. (2002) att trafikpoliserna responderade på stress 
med sämre anpassning än vad de kontorsarbetande poliserna gjorde. Då trafikpoliserna även 
uppvisade högre depressionsnivåer vid arbetsdagens slut, menade forskarna att det kunde 
innebära att de stressorer som trafikpoliserna upplever under arbetsdagen hade en utmattande 
påverkan samt att individen trots genomförd arbetsdag känner sig nedstämd. En svensk studie 
på polismän fann att i situationer när barn blivit skadade eller dödade samt när poliserna 
erinrade sig hur skadade och döda människor påminde om medlemmar i deras egen familj 
upplevde polismännen känslor av maktlöshet och förtvivlan (Karlsson & Christianson, 2003).  

En studie i Hongkong undersökte skillnader mellan poliser och socialarbetare vad gäller 
deras känslor vid sexuellt utnyttjade barn. Studien visade att tvärt emot hypotesen så skiljde 
sig de två yrkesgrupperna endast sig åt i 7 emotioner av 37 undersökta. En emotion där de 
skiljde sig åt var att socialarbetarna kände signifikant mer empati än poliser vad gäller 
upplevelsen av empati till barnets tillstånd (Cheung & McNeil Boutte-Queen, 2000). Den 
generella nivån av utbrändhet var hos en större grupp norska poliser mätt med MBI-GS i en 
studie av Martinussen, Richardsen och Burke (2007) var inte hög i jämförelse med andra 
yrkesgrupper exempelvis journalister. På utmattning och cynism skalorna låg poliserna till 
och med signifikant lägre än jämförelsegrupperna. På uppdrag av Personalbyrån på 
Rikspolisstyrelsen gjorde Institutet för psykosocial medicin en större studie på poliser. Här 
användes ett annat utbrändhetsinstrument men studien visade relativt låga värden på 
utbrändhetsskalan, skalan gick från 1-7 och medelvärdet låg på 2.9 (Kecklund et al., 2006).  
 
 
Syfte  
 
Som ovanstående litteraturgenomgång visar kan det finnas anledningar till att en individ 
undviker att känna empati, vidare har det visats att utbrändhet är ett hälsoproblem som 
existerar.  Men författaren av denna studie har till dags datum inte funnit någon studie som 
undersökt om det finns ett samband mellan empati, engagemang och utbrändhet. Därför har 
författaren av denna studie valt att försöka fylla denna kunskapslucka. 

Syftet med denna studie var att undersöka om empati tillsammans med engagemang i 
längden kan verka påfrestande och tärande på individen och då kan relateras till utvecklande 
av utbrändhet hos poliser. Som inledningen visade stöter polisen på flertalet olika stressorer 
vilka påverkar poliserna i olika hög grad. Någon eller några känslor väcks förmodligen hos 
denna polisman som ställs inför en för den individen stark stressor, en möjlig känsla är 
empati. Om polismannen upprepade gånger bland annat upplever empati och samtidigt är 
engagerad i sitt arbete kanske detta tillslut kan resultera i konsekvenser för hälsan, i detta fall 
utbrändhet. Hypotesen i föreliggande studie var således att hög grad av empati samt hög grad 
av engagemang är relaterat till utvecklandet av utbrändhet hos poliser i yttre tjänst. 
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Metod  
 

Deltagare 
 
Studien bygger på ett tillgänglighetsurval där deltagarna var poliser i yttre tjänst från en 
polismyndighet i Mellansverige. I studien deltog 55 poliser, 42 var män och 13 var kvinnor i 
åldrarna 24 till 41. Vidare angav 46 deltagare att de hade en partner och 9 stycken svarade att 
de var singlar. Respondenterna hade arbetat mellan 4 månader och 20 år som poliser (M = 
3.69, SD = 4.15). Det var svårt att bedöma det generella bortfallet då cirka 10 poliser inte 
nåddes och 19 av 38 extraenkäter inte återfanns. Det partiella bortfallet var endast en 
deltagare då denna inte hade besvarat för studien viktiga frågor.  Ingen ersättning utgick till 
studiens deltagare och poliserna informerades om att utfallet av studien skulle tillställas 
polismyndigheten när denna var färdig.  
 
 
Material  
 
Studien använde sig av den svenska versionen av MBI – GS (Eriksson, 2007) för att mäta 
utbrändhet. Mätinstrumentet är uppbyggt av de tre dimensionerna utmattning, cynism och 
professionell effektivitet och består av 16 påståenden. Alphavärdet för professionell 
effektivitet var det högsta (α = .75) medan motsvarande värden för utmattning (α = .59) och 
cynism (α = .60) endast var måttligt höga. För att kunna beräkna Cronbach alpha för samtliga 
utbrändhetspåståenden skalvändes först påståendena för professionell effektivitet eftersom 
dessa till skillnad från de andra påståendena är positivt formulerade. Resultatet blev ett 
relativt högt alphavärde (α = .67) för samtliga 16 påståenden. Cronbach alpha för de tre 
indexen, där professionell effektivitet först skalvändes gav alphavärdet .33. För att kunna 
analysera graden av utbrändhet mer övergripande skapades en utbrändhetsvariabel av de tre 
utbrändhets-dimensionerna. Denna variabel döptes till ”utbrändhet”. Till grund för 
konstruktionen av denna variabel låg Maslachs, et al. (1996) uppfattning att när 
utbrändhetsinstrumentet MBI-GS tre dimensioner uppvisar höga värden på dimensionerna 
utmattning och cynism men låga värden på professionell effektivitet så återspeglar detta hög 
grad av utbrändhet. Därmed skapas utbrändhetsvariabeln genom att värdena för utmattning 
och cynism adderas till varandra samt subtraheras med värdet för professionell effektivitet. 
Till exempel, värdena 6 för utmattning, + 6 för cynism och - 0 för professionell effektivitet   
∑ 12 visar maximal grad av utbrändhet medan värdena 0 för utmattning, + 0 för cynism och   
-6 för professionell effektivitet ∑ -6 visar minimal grad av utbrändhet. Denna 
utbrändhetsvariabel går därmed mellan värdena -6 som innebär minsta grad av utbrändhet och 
12 som innebär högsta grad av utbrändhet. För att mäta empati användes en svensk 
empatiskala som utvecklats i Ankarfjälls och Selviks (2007) C-uppsats. Då två versioner 
utvecklades med en snäll och omtänksam huvudperson och en elak så valdes till denna 
undersökning versionen med den snälla huvudpersonen. Detta för att författaren av denna 
studie ansåg den vara bäst för att mäta empati hos poliser. Instrumentet börjar med en fiktiv 
berättelse om en ung kille som är snäll och hjälpsam:  
  

Peter är en gymnasiestudent som är snäll och väldigt omtyckt bland sina kamrater. 
Peters klass ska åka på klassresa till England, bussen går klockan nio på morgonen. 
Peter har försovit sig men om han hoppar över frukosten och skyndar sig kan han hinna 
i tid. Utanför Peters hus står det en gammal dam och ser väldigt förvirrad ut. Hon har 
ramlat och det har gått ett hål på hennes strumpbyxor, man kan se att hon blöder lätt. 
Hon ber Peter om hjälp att hitta vägen till sitt hus. Peter känner sig stressad men kan 
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ändå inte låta den gamla stå där själv. Han frågar hur han kan hjälpa henne och går med 
henne åt det håll hon tror att hon bor. Efter en rejäl promenad på 10 minuter känner 
damen igen sig och Peter hjälper henne in. Peter får nu springa hela vägen till skolan för 
att inte komma för sent. Precis när Peter ska passera den sista vägen ser han inte 
lastbilen som kommer i hög fart. Han blir påkörd och skadar sig så svårt att han blir 
tvungen att åka ambulans till akuten. Han har fått flera benbrott och kommer inte med 
på klassresan (Ankarfjäll & Selvik, 2007,s. 6-7).   

 

På berättelsen följer sedan 16 känslor där respondenten ska bedöma hur starkt dessa 
upplevdes med svarsalternativen 1 ”inte alls” till 7 ”extremt”, dock bytes dessa ut mot 0 ”inte 
alls” till 6 ”i allra högsta grad” för att vara bättre anpassad till studiegruppen samt för att 
innehålla samma svarsalternativ som enkätens övriga frågor. Av dessa 16 känslor mäter 
empati genom känslorna berörd, sympati, medlidande, ömhet, medkänsla och omsorg 
(Ankarfjäll & Selvik, 2007) och dessa uppvisade i föreliggande studie ett högt alphavärde (α 
= .87). Respondenterna ombads inte att inta något perspektiv när de läste berättelsen utan 
författaren önskade se vilket perspektiv poliserna självmant intog, detta kontrollerades genom 
de två frågorna ”I vilken grad levde du dig in i Peters situation?” samt ”Till vilken grad 
förhöll du dig objektiv till Peters situation?” med samma svarsalternativ som de föregående 
frågorna. De två frågorna var inspirerade av Batson et al. (2007) och Ankerfjäll och Selvik 
(2007). Att skapa ett index av de två föregående frågorna blev dock aldrig aktuellt då 
alphavärdet var för lågt (α = .38).  Tre frågor användes för att mäta engagemang. Frågorna 
”Brinner du för ditt arbete?” och ”Känner du dig motiverad på arbetet” konstruerades av 
författaren. Den tredje frågan ”Känner du dig stolt över det arbete du utför” hämtades från ett 
engagemangs-instrument (Schaufeli et al., 2006). Frågan formulerades om från jagform till 
duform samt gavs nya svarsalternativ för att likna de föregående frågorna. Således hade alla 
engagemansfrågor samma svarsalternativ, från 0 ”inte alls” till 6 ”i allra högsta grad”. Dessa 
tre frågor som avser att mäta engagemang visade ett starkt alphavärde (α = .73). Förutom 
föregående två egenkonstruerade frågor utarbetades ytterligare 11 frågor av författaren. Dessa 
bestod av bakgrundsfrågor så som ålder och kön, frågor för att kontrollera vad som kan vara 
eventuella confoundings, exempelvis ”Vem eller vilka upplever du ger dig stöd i 
yrkesrelaterade problem?” med svarsalternativen familj, vänner, kollegor, mina chefer och 
psykolog/terapeut/kurator. Samt frågan ”Upplever du att organisatoriska problem inom 
poliskåren påverkar dig negativt?” med svarsalternativet 0 ”inte alls” till 6 ”i allra högsta 
grad”.  
 
 
Procedur  
 
Kontakt togs med personalchefen för polismyndigheten i en stad i Mellansverige. Efter 
godkännande och smärre ändringar i enkät och missivbrev arrangerades sedan så att 
författaren av denna undersökning fick träffa samtliga polisturlag antingen på deras 
utsättningsmöten eller på någon sedan tidigare planerad sammankomst.  Missivbrevet var 
utformat enligt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002), deltagarna 
garanterades konfidentialitet, de informerades om att insamlade data endast skulle användas i 
forskningssyfte samt att det var av stor vikt att enkäten besvarades enskilt. Då undersökningen 
behandlar ämnen som kan uppfattas som socialt känsliga så gjordes valet att inte skriva ut det 
specifika syftet utan endast ge det generella syftet att "undersöka samband mellan upplevd 
arbetsbelastning och psykologiska faktorer som kan påverka välmåendet, samt undersöka hur 
en fiktiv händelse upplevs” Deltagarna informerades även om att studien inte var beställd av 
polismyndigheten men hade givits godkännande av polismyndigheten, att deltagandet var 
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frivilligt och fick avbrytas samt att en sammanfattning av uppsatsen skulle skickas till den 
berörda myndigheten. Sammanlagt delades 65 enkäter ut under dessa möten, två turlag valde 
att fylla i enkäten under mötet. På mötena med turlagen presenterade författaren av denna 
studie kortfattat enkäten med informationen i missivbrevet som utgångspunkt. En sluten 
svarslåda konstruerades och placerades i utsättningsrummet. På lådan lades det sammanlagt ut 
38 extra enkäter, detta för att författaren av studien ansåg att det fanns risk att poliserna kunde 
förlägga sin enkät och för att samtliga poliser i turlagen inte nådds på mötena på grund av 
olika omständigheter. Sammanlagt var det runt 10 personer som inte nåddes under mötena. 
Lådan var utplacerad under drygt tre veckor. 
 
 

Resultat 
 
Studien visade att organisatoriska problem inom poliskåren påverkade poliserna (M = 4.55, 
SD = 1.45). Poliserna i denna studie upplevde att samhällsmedborgarna uppskattade deras 
arbete (M = 3.60, SD = 0.94). Vad gäller deras upplevelse av hot och våld mot sig som poliser 
visade studien något högre nivåer än föregående variabel (M = 3.78, SD = 1.46). De 
föregående värdena uppmättes med skalan 0 ”inte alls” till 6 ”i allra högsta grad”. 
Undersökningen visade att av 54 deltagare ansåg 50 att de får stöd från kollegor, 39 att de får 
stöd av familjen, 24 ansåg sig ha stöd från vänner, endast 16 svarade stöd från sina chefer och 
en deltagare fick stöd av psykolog. Den vanligaste stödkonstellationen var alternativen familj, 
vänner, kollegor som valdes av 14 deltagare, följt av nio poliser som valt alternativen kollegor 
och familj samt sju deltagare som uppgav familj, vänner, kollegor, chefer. På frågan om 
poliserna regelbundet hade samtal i arbetet där de pratar igenom vad som hänt i arbetet 
svarade 34 JA. Av dessa 34 deltagare besvarades den efterföljande frågan om samtalen gav 
dem något av 33 deltagare, detta gav M = 4.58 (SD = 1.06). 

Studien visade låga nivåer av utmattning och cynism (se Tabell 1). På dimensionen 
professionell effektivitet visade studien höga nivåer. Dessa värden tyder på att utbrändhet inte 
existerar, i alla fall inte i stor utsträckning. För att undersöka detta mer noggrant testades den 
skapade utbrändhetsvariabeln. Variabeln visade att utbrändhet har en låg förekomst. 

De deltagande poliserna uppvisade ett medelvärde strax över mitten på empativariabeln. 
Då ursprungstanken att skapa ett index av de två perspektivfrågorna inte ansågs meningsfullt 
utfördes inga analyser med perspektivavstamp. Båda frågorna är tänkta att gå mellan 
ytteränderna subjektperspektiv och objektperspektiv med skillnaden att skalan är vänd för 
objektfrågan. Frågan som är tänkt att mäta subjektperspektiv visade att poliserna varken intog 
ett subjektivt perspektiv eller ett objektivt perspektiv (M = 3.00, SD = 1.43). Frågan som 
avseddes att mäta objektperspektiv visade däremot att poliserna förhöll sig aningens mer 
objektiva (M = 2.09, SD = 1.56). 

Poliserna uppvisade höga nivåer av engagemang. För att testa om professionell effektivitet 
kan relateras till engagemang utfördes Cronbach alpha på samtliga engagemangsfrågor samt 
frågorna som mäter professionell effektivitet, resultatet blev att dessa tycks ha en koppling till 
varandra (α = .75). 
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Tabell 1 
Pearsonkorrelationer samt deskriptiv statistik för centrala variabler  
 

            1 2 3 4 5 6 7 8 M SD 
1. Ålder   -        31.8 4.50  
2. Tid i yrke   .53** -       3.69 4.20 
3. Utmattning   .17 .10 -      1.61 0.72  
4. Cynism   .13 .12 .25 -     1.38 1.00  
5. Professionell effektivitet .21 -.04 -.06 -.08 -    5.02 0.73  
6. Empati   .18 .09 -.04 -.17 .21 -   3.57 1.20  
7. Engagemang  -.03 -.02 -.02 -.66** .25 .29* -  4.93 0.73  
8. Utbrändhet   .06 .14 - - - -.22 -.54** - -2.02 1.63 
* p < .05,  ** p < .01   

 
En tvåvägs variansanalys för oberoende mätningar gjordes för att testa studiens hypotes. 
Utbrändhet var beroende variabel och empati samt engagemang var oberoende variabler. 
Utbrändhetsvariabeln går mellan värdena -6 som visar minsta grad av utbrändhet och 12 som 
innebär högsta grad av utbrändhet (se metodavsnittet). Empati och engagemang delades upp i 
grupperna måttligt och högt efter medianen på den kumulativa procenten. Den högempatiska 
gruppen låg över Mdn = 3.7 och detsamma för den högt engagerade gruppen var 4.9. 
Analysen visade att det fanns en signifikant huvudeffekt av engagemang, nämligen att de som 
är måttligt engagerade har signifikant högre nivåer av utbrändhet än de poliser som är högt 
engagerade i sitt arbete (F 1,51 = 19.5; p < .001). Analysen visade ingen interaktionseffekt (se 
Figur 1). 
 
 

 
 

Figur 1. Grad av utbrändhet som en funktion av empati och engagemang  
 
På basis av korrelationen mellan cynism och engagemang utfördes en tvåvägs variansanalys 
för oberoende mätningar med cynism som beroende variabel samt empati och engagemang 
som oberoende variabler. Cynism delades upp i grupperna låg och måttlig efter medianen på 
den kumulativa procenten, detta innebar att gränsen för måttlig cynism gick vid Mdn = 1.1. 
Utfallet av analysen visade att det fanns en huvudeffekt av engagemang (F 1, 51; p < .001), 
nämligen att de som visar måttligt engagemang i sitt arbete är mer cyniska än de högt 
engagerade samt en interaktionseffekt mellan empati och engagemang (F 1, 51; p < .05) (se 
Figur 2). 
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Figur 2. Grad av cynism som en funktion av empati och engagemang 
 
Det gick inte att utreda interaktionen genom enkeleffektsanalyser. För deltagare med måttlig 
grad av empati, fanns en signifikant skillnad mellan de med måttligt engagemang (M = 2.60, 
SD = 0.76) och de med högt engagemang (M = 0.76, SD = 0.74), t25 = 6.19, p < .001. För 
deltagare med hög grad av empati fanns det även här en signifikant skillnad, mellan de med 
måttligt engagemang (M = 2.00, SD = 1.08) och de med högt engagemang (M = 1.11, SD = 
0.66), t26 = 2.62, p < .05. När detta ändå inte visade något så gjordes ytterligare en 
enkeleffektsanalys. För deltagare med måttligt engagemang fanns ingen signifikant skillnad 
mellan de med måttlig och hög empati (t15 = 1.35, ns). Inte heller för deltagare med högt 
engagemang fanns någon skillnad mellan de med måttlig och hög empati (t36 = -1.5, ns). 
 
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om empati tillsammans med engagemang 
kan relateras till utvecklandet av utbrändhet. Resultaten av studien visade att dimensionen 
utmattning förekommer men i mycket låg utsträckning och knappast i någon alarmerande 
grad. Lägre än utmattningsnivån var graden av cynism. Då cynismdimensionen antas spegla 
den interpersonella kontexten med avskiljande från arbetet och avhumanisering så var 
förväntningen att poliserna skulle rapportera högre nivåer av cynism än utmattning då dessa 
poliser arbetar i yttre tjänst och ständigt möter både offer och förövare. En möjlig 
copingstrategi för poliserna i sitt arbete med att hantera psykiskt tunga offer- och 
förövarsituationer skulle just kunna vara att bli likgiltig och försöka hålla distans.  Samtidigt 
så anses utmattning vara det stadium som föregår cynism så därmed torde nivån på utmattning 
initialt vara högre än nivån för cynism.  Två förklaringar till den låga utmattningsnivån kan 
enligt Kop et al. (1999) vara att polisarbetet inte är så emotionellt krävande som ofta 
förmodas samt att de inte har ett konstant tryck på sig då polismännen har mycket 
administrations- och skrivbordsarbete.  Vidare visade den föreliggande studien en mycket hög 
nivå på dimensionen professionell effektivitet och möjliga orsaker till detta kan vara flera. De 
indikationer som dessa tre dimensioner gav individuellt tydde inte på en arbetsplats med 
utbrända poliser. När en variabel skapades av dessa tre dimensioner bekräftades denna 
uppfattning, poliserna kan inte gärna kallas för utbrända.  

Poliserna i studien var empatiska. Den uppmätta nivån kanske delvis berodde på det 
instrument som användes. Detta undersökningsinstrument för empati anses av författaren vara 
det som för studien passade bäst då den i stor utsträckning överrensstämmer med idén om 
polisernas upprepade kontakt med olyckor, brott och dess offer och förövare. En annan 
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anledning till den höga empatinivån kan vara det som tas upp i inledningen, det Batson et al. 
(2007) menar om vikten att individen uppfattar att den andra personen befinner sig i nöd.  

Resultaten för perspektiv är svårtydda, den ena frågan visade att poliserna varken hade 
intagit subjektivt eller objektiv perspektiv samtidigt som efterföljande fråga visade att 
poliserna tenderade att inta det objektiva perspektivet. Detta resultat följer inte tidigare 
undersökningar fullständigt, som skrivits så fann Håkansson Eklund (2006) att graden av 
empati påverkas av upplevelsen att den andra individen skulle befinna sig i en svår situation 
samt att den som känner empati ser den andra personen som ett subjekt. Detta skulle då i 
relation till föreliggande studie kunna betyda att subjektperspektiv inte är så avgörande för 
empati. Då dessa två perspektivfrågor inte visade hög intern konsistens bör ändå försiktighet 
med frågornas innebörder beaktas.  

Engagemang mättes endast genom tre frågor där två var helt konstruerade av författaren. 
Detta kan givetvis ifrågasättas vilket återkommer senare i diskussionen. Att poliserna visade 
höga nivåer av engagemang överraskade föga när de sätts i relation till utfallet av de andra 
variablerna. Det visade sig också att engagemangsindexet och indexet professionell 
effektivitet hade höga alphavärden vilket indikerar att dessa kanske är kopplade till varandra. 
Dock visade dessa två index ingen signifikant korrelation vilket tycks betyda att de två 
faktorerna inte påvisar ett samband, att professionell effektivitet inte hör ihop med 
engagemang. Detta är då inte överrensstämmande med det som påfördes i inledningen om 
Schaufeli och Bakker (2004) och Schaufeli et al. (2006) som menade att professionell 
effektivitet kanske snarare ska kopplas till engagemang än till utbrändhet.   

Hypotesen i föreliggande studie var att hög grad av empati samt hög grad av engagemang 
skulle vara relaterat till utvecklandet av utbrändhet. En sådan relation mellan dessa variabler 
kunde här inte påvisas. Utfallet av studien väcker tanken att hög grad av empati och högt 
engagemang som istället för att verka tärande på individen istället kanske fungerar som en 
skyddande faktor. I en studie på poliser fann Kop et al. (1999) att poliserna oftare nämnde 
belönande aspekter av arbetet än stressfulla aspekter. Kontakt med samhällsmedborgare 
ansågs vara den mest belönande delen av deras arbete, en annan positiv aspekt som tog upp 
var variationen i arbetet. Det här tolkades av forskarna som att deltagarna primärt fann 
polisyrket som ett belönande arbete. Denna uppfattning om yrket kanske delvis kan förklara 
den höga nivån av engagemang och professionell effektivitet i föreliggande studie. Detta kan 
innebära att utbrändhet hos poliser snarare uppstår i en annan kontext än i interaktionen med 
samhällsmedborgarna. Kop et al. (1999) fann vidare att poliserna oftare nämnde stressorer 
som var relaterade till organisatoriska aspekter än stressorer som är direkt kopplade till 
arbetet. Resultatet kan vara ytterligare ett belägg för att utbrändhet snarare ska kopplas till 
andra områden än det som föreliggande studie undersökte. Även tidigare forskning av Storch 
och Panzarella (1996) ansågs indikera att kontakt med mänskligt lidande och faror i arbetet 
inte var bland de största stressorerna. De utbrändhetsorsaker som Maslach et al. (2001) 
räknade upp är även de nästan uteslutande av annan natur än i relation till 
samhällsmedborgarna, så som brist på feedback, självständighet och socialt stöd. 

Undersökningens interaktionseffekt mellan empati och engagemang vad gällde graden av 
cynism väcker intresse. Interaktionen finns där, engagemang har olika effekt för de med 
måttlig och de med hög empati. Men försöken att noggrannare utreda interaktionen kunde 
tyvärr inte visa var denna interaktion ligger. Slutligen måste något sägas om studiens utfall på 
variablerna utmattning, cynism, professionell effektivitet, empati och engagemang. Värdena 
för dessa variabler visade tendens till tak- och golveffekter vilket gör det svårare än om 
värdena skulle ligga närmare mitten att påvisa samband och skillnader.  
 
Studiens validitet och reliabilitet behöver diskussion. Att mäta engagemang med endast tre 
frågor var ett medvetet val av författaren. Farhågor fanns att poliserna skulle känna lågt 
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intresse för enkäten, samt att de skulle känna att tid inte fanns. I ett försök att minska dessa 
upplevda riskfaktorer valdes att försöka hålla ner antalet enkätfrågor i största mån. Resultatet 
blev ändå en tre sidor lång enkät beroende på att instrumenten för empati och utbrändhet var 
förhållandevis stora. Men att mäta engagemang med endast tre frågor kan anses vara i minsta 
laget vilket bör kommas ihåg när resultaten för engagemang tolkas.  

Författaren av denna studie valde att använda ett empatiinstrument som nyligen blivit 
utvecklat. Detta medför givetvis komplikationer för validiteten i denna studie då den hittills 
inte har hunnit testas i någon betydande omfattning. En fråga som då väcks är om ett annat 
empatiinstrument skulle ge ungefär samma utfall. Vad gäller att mäta polisers empati med ett 
mätinstrument av detta slag kan ha vissa konsekvenser. Deras empatiska nivå mättes med en 
fiktiv berättelse och detta kan ha till följd att ett annat resultat hade kunnat påvisas om 
deltagarnas empatiska förmåga hade mätts med grund i en verklig händelse som poliserna 
upplever där och då. 

Utbrändhetsinstrumentet MBI-GS har funnits i flertalet år och har utvecklats från det 
ursprungliga instrumentet MBI. Som författaren påvisade i inledningen är instrumentet det 
mest använda i utbrändhetsforskningen samt anses vara det instrument som har starkas 
psykometriska egenskaper (Maslach et al., 2001). Vidare har en stor mängd undersökningar 
gjorts med MBI-GS vilket implicerar att instrument har hög validitet och således även torde 
vara fallet för denna undersökning. Men då författaren skapade ett eget mått på utbrändhet av 
de tre utbrändhetsdimensionerna kan detta givetvis ha vissa implikationer för validiteten 
särskilt som måttets reliabilitet blev lågt.   

Då författaren inte tror att utfallet av studien hade blivit annorlunda för en annan 
polismyndighet så anses studiens externa validitet vara hög, detta trots att undersökningen 
bygger på ett tillgänglighetsurval. Det externa bortfallet anses vara lågt och endast en enkät 
fick strykas vilket stärker studiens trovärdighet. Deltagandet i studien var dock förhållandevis 
lågt vilket får till följd att studiens resultat bör betraktas med viss försiktighet.  

Studien vände sig till poliser som var i tjänst, därmed exkluderades poliser som var 
sjukskrivna. Anledningen till att exkludera denna grupp var att författaren ansåg det vara för 
svårt att få tillgång till denna grupp. Det går dock inte att säga att ingen av studiens deltagare 
var sjukskrivna, men författaren anser att om så är fallet så torde dessa vara ett ytterst fåtal då 
enkäten delades ut på arbetsplatsen. Vidare tror författaren att om samma studie genomförs på 
en liknande grupp från en annan polismyndighet så borde resultatet bli i stort det samma. Två 
anledningar till detta är att polisernas vardag torde se ungefär likadana ut samt att författaren 
gav samtliga grupper samma information samt att informationen gavs på samma sätt. 
 
Då studien inte ämnade ha sjukskrivna poliser som undersökningsgrupp skulle det vara 
intressant om en studie gjordes på just denna grupp för att undersöka om studiens hypotes kan 
stämma för denna grupp. Fortsatt forskning kan även gå vidare med studiens hypotes och testa 
på andra yrkesgrupper som har frekvent människokontakt för att utreda om utbrändhet kan 
relateras till graden av empati och engagemang i dessa yrken. Då studien inte visade någon 
relation mellan hög empati och högt engagemang för utvecklande av utbrändhet hos poliser 
skulle vidare forskning även vara intressant att göra för att utreda om en omvänd relation 
föreligger. Om empati och engagemang kan verka som skydd mot utvecklande av utbrändhet. 
Dock bör fortsatt forskning ske med ett större antal frågor som mäter engagemang. 
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