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Bakgrund: Många arbetsmiljöproblem kretsar kring psykosociala faktorer. 
Relationen mellan krav, kontroll och socialt stöd har betydelse för hälsan. Riskökning 
för psykiskt lidande ses när både lågt socialt stöd och låg kontroll upplevs. Arbetstid 
och bristande kontroll har visat samband med bl.a. gastrointestinala problem och 
sömnstörningar. Brandpersonal har ett farligt yrke och inom brandmannayrket finns 
många stressorer som påverkar hälsan. Få studier finns gällande brandpersonals 
upplevelse av krav, kontroll och stöd kopplat till stressrelaterade symtom i arbetet. 
Det är betydelsefullt att undersöka förekomst av detta, då ohälsa kan få konsekvenser 
för individen, arbetsgruppen och hela samhället.  
 

Syfte: Kartlägga förekomst av stressrelaterade symtom och samband med krav, 
kontroll och socialt stöd hos brandpersonal i Sverige.  
 
Metod: Studien var en del av en tvärsnittsundersökning gällande brandpersonals 
hälsa där 476 personer deltog. Korrelationsanalyser med Spearmans 
korrelationskofficient utfördes.  
 
Resultat: Låg förekomst av sömn- och magbesvär sågs hos brandpersonalen. 
Samband påvisades där krav och socialt stöd korrelerade med sömnbesvär och 
magbesvär. Sömnbesvär och magbesvär korrelerade signifikant. Kön korrelerade 
med magbesvär. 
 
Konklusion: Förekomsten av mag- och sömnbesvär var låg och deltagarna mådde 
relativt bra. Vidare forskning kring friskfaktorer hos brandpersonal samt fler studier 
med andra variabler jämfört med krav, kontroll och stöd behövs. 
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Abstract:  
 
Background: Many health and safety problems revolve around psychosocial factors. The 
relationship between demand, control and social support affect our health. Increased risk 
for mental suffering exists when low social support and low control is experienced. 
Working hours and lack of control can be associated with gastrointestinal- and sleeping 
problems. Firefighters have a dangerous occupation and many stressors affect the 
firefighter´s health. Few studies have investigated demand, control and support linked to 
stress-related symptoms at work for firefighters, it is important to investigate this though 
it may affect the individual, workgroup and society.  
 

Purpose: Identify occurrence of stress related symptoms and their relationship with 
demand, control and social support in Swedish firefighters.  
 

Method: The study was part of a cross-sectional study of firefighter's health, 476 people 
attended. Correlation analyzes with Spearman's korrelationskofficiens was performed. 
 

Results: Low prevalence of sleep- and stomach problems was seen. Correlation was found 
where demand and social support correlated with sleep- and stomach problems. Sleep- 
and stomach problems correlated significantly. Gender and stomach problems also 
correlated. 
 

Conclusion: The incidence of sleep- and stomach problems was low and participants felt 
relatively good. Further research on health factors of firefighters and more studies with 
other variables compared with demand, control and support is needed. 
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Bakgrund 

Många arbetsmiljöproblem kretsar kring psykosociala faktorer och hur de påverkar hälsa, 

sjukdom och frånvaro från arbetet. En teori för att värdera belastning på arbetet har 

utarbetats av Karasek och Theorell där psykosociala krav, de anställdas möjlighet att 

kontrollera sitt arbete samt stöd på arbetsplatsen kartläggs (Edling, Eriksson, Nordberg & 

Nordberg 2003, s 18).  

 

 

Gällande relationen mellan krav och kontrollmöjligheter brukar fyra extremsituationer målas 

upp; avspänd, aktiv, passiv och spänd. Den avspända situationen innebär att kraven är låga 

samtidigt som beslutsutrymmet är högt (Karasek & Theorell 1990, ss 31, 36; Theorell 2012, ss 

21-23). Personen kan arbeta i en rimlig takt och dessutom själv bestämma mycket av arbetets 

upplägg (Theorell 2012, ss 21-23). Karasek och Theorell (1990, s 36) menar att personer i 

denna grupp har lägre risk för psykologisk påfrestning och sjukdom än genomsnittet. Detta 

beror delvis på att handlingsutrymmet tillåter dem att möta varje utmaning optimalt, men 

även eftersom det finns relativt få problem till att börja med (Karasek & Theorell 1990, s 36). 

Andra situationer i modellen är den aktiva, där personen har höga krav och högt 

beslutsutrymme och den passiva situationen med låga krav och litet beslutsutrymme. I den 

sista situationen, den spända, finns höga krav och lågt beslutsutrymme. Denna situation ger 

en ökad risk för sjukdom och ohälsa (Karasek & Theorell 1990 ss 31-32, 35, 37; Theorell 2012, 

ss 21-23). 

 

 

Utöver krav och kontroll kan ytterligare en faktor tilläggas, om även det sociala stödet från 

chefer och arbetskamrater inkluderas, blir krav-kontroll modellen bredare (Johnson & Hall 

1988). Stöd innebär tillgång till både praktisk och känslomässig hjälp. Socialt stöd eller i 

vidare mening ett socialt nätverk har stor betydelse för hälsan som skydd mot skadliga 

effekter, och gott stöd på arbetet minskar risk för sjukdom. Enligt modellen är 

idealsituationen därmed hög kontroll, låga krav och högt stöd. Den sämsta situationen för 

hälsan är den ”iso-spända” med höga krav samtidigt som personen har låg kontroll och litet 

stöd (Theorell 2012, ss 21-23). 

 

 

Krav, kontroll och stöd har undersökts i relation till ohälsa hos den arbetande människan. 

Det finns betydande riskökning för psykiskt lidande när anställda både har lågt socialt stöd 

och låg kontroll över sitt arbete (Choi, Östergren, Canivet, Moghadassi, Lindeberg, Karasek & 

Isacsson 2011). De Jonge, Van Vegchel, Shimazu, Schaufeli och Dormann (2010) har visat 
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liknande resultat där hälso- och sjukvårdspersonal som initialt rapporterade höga krav och 

hög kontroll i arbetet upplevde färre psykosomatiska hälsoproblem två år senare, jämfört 

med anställda med låg kontroll och höga krav som uppvisade sämre psykosomatisk hälsa vid 

uppföljningen. Akerboom och Maes (2006) menar att det krävs både en stödjande miljö och 

höga nivåer av kontroll för att förebygga psykisk ohälsa hos sjukvårdspersonal i 

arbetssituationer med höga krav. 

 

 

Olika faktorer kan påverka hur anställda mår på arbetet. Relationer mellan fysiska symtom 

och arbetsmässiga stressorer har analyserats i en metaanalys av 79 studier. Studierna 

innehöll deltagare från olika länder och varierande yrkeskategorier. Gastrointestinala 

problem och sömnstörningar var signifikant relaterade till fler yrkesstressfaktorer än andra 

symtom. Personliga konflikter, organisatoriska begränsningar och arbetsbörda var 

signifikant relaterade till varje fysiskt symtom som framkom. Interna konflikter korrelerade 

mest med sömnstörningar medan organisatoriska begränsningar korrelerade med trötthet 

och gastrointestinala problem. Arbetstid och bristande kontroll visade samband med bland 

annat gastrointestinala problem och sömnstörningar (Nixon, Mazzola, Bauer, Krueger & 

Spector 2011). 

 

 

Inom brandmannayrket finns både fysiska och psykiska stressorer som påverkar personalens 

hälsa. Brandpersonal tillhör en av de farligaste yrkesgrupperna och har högre genomsnittlig 

andel skador och dödsfall i sitt yrke än andra. De utför ett fysiskt krävande arbete som 

innefattar olika uppgifter som exempelvis brandsläckning samt sök- och räddningsinsatser. 

Brandpersonal svarar även på nödsituationer och är ofta först på plats för akut medicinskt 

omhändertagande vid trafikolyckor och katastrofer såsom översvämningar, jordbävningar, 

cykloner och terrorism (Cook & Mitchell 2013). Incidensen att drabbas av skador som 

brandman i USA var mellan åren 2004-2009, 17,7 per 100 anställda (Poplin, Harris, Pollack, 

Peate & Burgess 2012). Under ett år var antalet skador bland heltidsarbetande brandpersonal 

i Sverige 39 skador per 10 000 och 6 skador per 10 000 brandmän som arbetade deltid 

(Bylund & Björnstig 1999). De allra flesta skadades under olika träningsformer, 

utbildningsverksamhet och patienttransporter, och inte under räddningsinsatser och 

brandsläckning (Bylund & Björnstig 1999; Poplin et al. 2012). 
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Muskler och skelett kan påverkas hos brandpersonal och andra arbetsgrupper med fysiskt 

tunga arbeten. En studie visade att oro, avsaknad av stöd samt fysiska och psykiska krav 

kunde associeras med olika typer av muskuloskeletala besvär hos män och kvinnor inom 

ambulanssjukvården i Sverige (Aasa, Barnekow-Bergkvist, Ängquist & Brulin 2005a). 

Arbetsrelaterad stress kan även relateras till förekomsten av muskuloskeletala besvär hos 

brandpersonal. En studie från Korea påvisade att smärta i ryggen var det vanligaste 

muskuloskeletala skadan och fysisk miljö, arbetskrav, organisatoriskt system, arbetsklimat, 

brist på belöning och osäkra anställningar var relaterade till dess förekomst. Otillräcklig 

kontroll över arbetet och personliga konflikter kunde däremot inte relateras till 

arbetsrelaterade muskuloskeletala skador (Kim, Kim, Ryoo & Yoo 2013). I en finsk studie 

uppfattade de flesta brandmän dock sin fysiska arbetsförmåga som mycket eller ganska god 

och en liten minoritet ansåg den vara ganska eller mycket dålig. Ålder var starkt förknippad 

med arbetsförmåga och risken att uppleva minskad fysisk arbetsförmåga var elva gånger 

högre för brandmän över 54 år jämfört med dem under 35 år. Scheman som tillät liten tid för 

återhämtning associerades med sämre kroppslig arbetsförmåga. Icke frekvent motionerande 

ökade också tydligt risken (Lusa, Haékkaénen, Luukkonen & Viikari-Juntura 2002).  

 

Risker i brandmannayrket innefattar mer än fysiska åkommor och i en studie från USA 

rapporterade mer än hälften att de led av sömnbrist (Carey, Al-Zaiti, Dean, Sessanna & 

Finnell 2011). Liknande studier har genomförts och i engelsk studie hade en tredjedel av 

brandmännen svårt att sova efter incidenter på arbetet (Haslam & Mallon 2003) och av 303 

brasilianska brandmän rapporterade över hälften att de hade sömnstörningar. Psykiskt 

lidande och psykosomatiska störningar var signifikant förknippade med sömnstörningar (De 

Barros, Martins, Saitz, Bastos & Ronzani 2012). I en finsk studie rapporterade få brandmän 

en definitiv sömnstörning och fler ansåg sig inte hade någon sömnstörning alls. Samband 

mellan sömnstörning och arbetade timmar per vecka kunde ses där personer som arbetade 

mer än 70 timmar per vecka hade över tre gånger högre risk för sömnstörningar än de som 

arbetade mindre än 50 tim./vecka. Risken för sömnstörning ökade även med ökad 

alkoholkonsumtion och rökning, medan ålder inte kunde förknippas med störd sömn (Lusa 

et al. 2002).  

 

Brandmän påverkas även på andra vis av sitt arbete och två tredjedelar av deltagarna 

rapporterade mängden stress i arbetet som bara lite eller ingen alls, medan 10 % 

rapporterade ganska eller väldigt mycket stress. Samband fanns mellan stress och ålder där 

risken för stress var mer än dubbelt så hög bland personer äldre än 49 år jämfört med dem 



4 
 

som var yngre än 35 år. Skiftarbete och mindre bemanning förutspådde oberoende av 

varandra stress. Ett dos- respons-samband fanns mellan alkoholkonsumtion och stress samt 

mellan störningar i det sociala livet och stress, där den senare variabeln var den starkaste 

prediktorn för påfrestning (Lusa et al. 2002). Mer än hälften av brandmännen i en studie 

drack alkohol i syfte att bli berusade och drygt en femtedel rapporterade dåligt psykiskt 

välbefinnande (Carey et al. 2011). Brandmän använder också ibland alkohol som 

copingstrategi och brandmannayrket kan ha negativ effekt på familjelivet. Skiftarbete ledde 

till att brandmännen missade viktiga händelser såsom födelsedagar, högtider och skollov och 

de saknade sin familj. Brandmän har ett fysiskt och känslomässigt krävande arbete. Då detta 

kombineras med effekterna av skiftarbete bör det kunna leda till en högre risk för fysiska och 

psykiska skador (Cook & Mitchell 2013).  

 

En annan form av psykisk ohälsa är posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Prevalensen av 

PTSD hos brandmän varierar kraftigt från 6,5 % (Haslam & Mallom 2003) till 37 % (Bryant & 

Harvey 1995). Dessa siffror kan jämföras med den svenska befolkningen där en studie visat 

att 5,6 procent av 3000 deltagare uppfyllde kriterierna för PTSD, 3,6 procent av männen och 

7,4 procent av kvinnorna (Frans, Rimmö, Åberg & Fredrikson 2005). Risk finns att PTSD 

både över- och under diagnostiseras inom olika befolkningar och bland brandpersonal. 

Prevalensen av PTSD varierar mycket i olika studier, en förklaring till detta kan vara hur 

stränga kriterier som används och vilka traumatiska händelser som ingår (Michel, Bergh 

Johannesson, Ahmad & Lundin 2006). Vilka metoder som använts, vilka deltagare som 

inkluderats och urvalets storlek har också betydelse. Studier som även inkluderat annan 

räddningspersonal rapporterade lägre prevalens av PTSD än studier som enbart studerat 

brandpersonal (Del Ben, Scotti, Chen & Fortso 2006). Förekomsten av PTSD varierar 

betydligt och osäkerhetsmarginalen tycks vara bred vilket medför att det inte finns några 

säkra kunskaper för svenska förhållanden av PTSD hos befolkningen generellt (Michel et al. 

2006).   

 

 

En genomgång av 140 artiklar från olika länder med studiepopulationer inom yrken där 

risken för PTSD anses vara högre, bland annat brandmän, ambulanssjukvårdare och poliser, 

visade att psykiska problem före den traumatiska händelsen och svagt socialt stöd ökade 

risken för PTSD (Skogstad, Skorstad, Lie, Conradi, Heir & Weisæth 2013). En studie från 

USA visade att faktorer som kunde förutspå PTSD hos brandpersonal var tidigare 

psykologisk behandling, vid vilken ålder de påbörjat sitt arbete samt om brandmännen 

utsatts för en enskild händelse som väckt skräck och fasa hos dem (Del Ben et al. 2006).  
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PTSD ansågs i en studie av brandmän från Australien kunna bli följden av en enstaka 

händelse, även om majoritetens uppfattning var att PTSD var mycket mer sannolikt att 

resultera från ackumulerad stress. Brandpersonalen var orolig att intensiteten och 

exponeringsnivån skulle öka med tiden i yrket och lämna alla brandmän sårbara för PTSD, 

även efter pensioneringen när de förlorade stöd från medarbetare. De uttryckte en tro på att 

många i yrket led av odiagnostiserad PTSD eller depression som påverkade 

arbetsprestationen och individens hälsa. En deltagare uppgav att flera brandmän hade begått 

självmord och uttryckte farhågor gällande samband mellan självmord och brandbekämpning 

(Cook & Mitchell 2013). I prevention av arbetsrelaterad PTSD ingår god organisatorisk och 

psykosocial miljö, utbildning, socialt stöd från kollegor och chefer samt ordentlig uppföljning 

efter kritiska händelser (Skogstad et al. 2013).  

 

 

Sammanfattningsvis beskriver flertalet studier som genomförts bland brandpersonal ofta 

specifik påverkan som t.ex. stress eller PTSD. Detta är inte det enda brandpersonal kan 

drabbas av och personer som arbetar inom brandförsvaret utsätts i sitt arbete för många 

risker, både kroppsligt, psykiskt och socialt. Dessa personer är oftast först på plats vid 

olyckor eller bränder och tar hand om människor i akuta situationer. Idag finns få studier 

gällande brandpersonals upplevelse av krav, kontroll och stöd kopplat till stressrelaterade 

symtom i det dagliga arbetet och det är viktigt att undersöka förekomst av detta inom 

yrkesgruppen. Om brandpersonal påverkas negativt av sitt arbete kan det få konsekvenser för 

arbetsmiljön och den enskilda personen, men även för hur de genomför sitt arbete och i 

slutändan även få konsekvenser för de nödställda personer brandmännen ska hjälpa och hela 

samhället. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att kartlägga förekomst av stressrelaterade symtom och 

samband med krav, kontroll och socialt stöd hos brandpersonal i Sverige. 
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Material och metod 

Studiepopulation  

Denna studie är en del av en större tvärsnittsundersökning från Umeå Universitet (Nordic 

Safety and Security, Utryckningspersonal 2009), som fokuserade på arbetsmiljö och hälsa 

hos brandpersonal i Sverige. Deltagare till studien urskiljdes med hjälp av register hos 

branschorganisationen samt genom direktkontakt med de brandstationer som inte fanns 

med i registret. Kvinnor och män som arbetade heltid som brandmän i Sverige tillfrågades 

om att delta i studien. Totalt tillfrågades 882 slumpmässigt utvalda manliga brandmän och 

all brandpersonal av kvinnligt kön (n=60). 

 

Datainsamling, procedur och etiska överväganden 

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, Sverige (No 08-186 M) godkände studien och ett 

brev med inbjudan, information samt frågeformuläret skickades ut till de utvalda. Deltagarna 

informerades kring konfidentialitet, och informerat samtycke samlades in. Deltagarna 

skickade tillbaka enkäten till studiens huvudansvariga i ett frankerat kuvert. 

Datainsamlingen pågick mellan januari 2010 och juni 2011. Påminnelser skickades ut och 

totalt 476 brandmän (54 %) besvarade enkäten, 58 kvinnor och resterande män. 

Svarsfrekvensen varierade mellan könen och 97 % (n=58) av kvinnorna och 51 % (n=417) av 

männen besvarade enkäten. 

 

 

Mätinstrument 

I studien användes Demand Control Support Quenstionaire som mäter krav, kontroll och 

socialt stöd samt frågor ur The Brief Symtom Inventory som mäter fysisk påverkan (bilaga 1). 

Deltagarna fick i frågeformuläret besvara frågor om huvudvärk, hjärtklappning och 

förekomst av sömnproblem under jour/beredskap samt under annan tid. Andra frågor kring 

fysiska problem behandlades också och deltagarna tillfrågades om symptom på magbesvär, 

såsom orolig mage, sveda i maggropen, sura uppstötningar eller halsbränna. Utöver detta fick 

deltagarna besvara frågor om känsla av krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen. 

Urspungsenkäten i tvärsnittsundersökningen innehöll även bakgrundsfrågor om deltagarnas 

kön, ålder, anställning i antal år, anställningsform, sysselsättningsgrad samt utbildningsnivå. 

De besvarade frågor om civilstånd, rökning, snusning, arbetstider och fysisk aktivitet. 

Deltagarna tillfrågades även om alkoholkonsumtion samt den egna och andras syn på deras 

bruk av alkohol. Denna studie fokuserer enbart på de frågor som behandlar krav, kontroll och 

socialt stöd samt ett urval av frågorna gällande fysisk påverkan. 
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Psykosocial arbetsmiljö 

För att bedöma psykologiska krav, kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen är Job Content 

Questionnaire (JCQ) ett frekvent använt frågeformulär som validerats på flera språk och i 

olika kontext (Theorell & Karasek 1996; Karasek, Brisson, Kawakami, Houtman, Bongers & 

Amick 1998). Svenska Demand- Control- Support Questionnaire (DCSQ) är en kortare 

version av JCQ som också används i stor utsträckning, främst i de skandinaviska länderna 

(Theorell & Karasek 1996; Landsbergis & Theorell 2000).  

 

 

Innehållet i krav och kontroll posterna i DCSQ omfattas även av JCQ. Stödposterna i DCSQ 

är orienterade mot atmosfären på arbetsplatsen, medan dessa är av mer objektiv karaktär i 

JCQ (Landsbergis & Theorell 2000). Det finns även andra skillnader mellan instrumenten. 

DCSQ har ett färre antal items än JCQ (17 mot 22 ), vilket möjligen ökar instrumentets 

användbarhet. DSCQ innehåller svarsalternativ med intervallskala, medan svarsalternativen i 

JCQ är av nominal skala. Detta innebär att DCSQ har en enklare och mer tillfredsställande 

endimensionell frekvens på svarsalternativen jämfört med JCQ (Sanne, Torp, Mykletun & 

Dahl 2005). Validitet och reliabilitet gällande JCQ kan möjligen inte tillämpas på DCSQ 

(Mase, Inue, Iida, Tsutsumi, Yatsuya & Ono, 2012). Studier har även undersökt DCSQ och de 

psykometriska egenskaperna är tillfredställande (Sanne et al. 2005) och DCSQ kan användas 

i studier med arbetsrelaterad stress och hälsa (Aguiar, Fonseca & Valente, 2010). Andra har 

studerat DCSQ (Theorell, Perski, Åkerstedt, Sigala, Ahlberg-Hultén, Svensson & Eneroth 

1988; Landsbergis & Theorell 2000; Aasa et al. 2005b; Sanne et al. 2005; Demiral, Soysal, 

Can Bilgin, Kiliç, Unal, Uçku & Theorell 2006; Aguiar, Fonseca & Valente 2010; Hökerberg, 

Aguiar, Reichenheim, Faerstein, Valente, Fonseca & Passos 2010), där majoriteten upplever 

det vara ett bra och användbart instrument.  

 

 

DCSQ består av 17 frågor motsvarande tre subskalor. Dimensionerna krav och kontroll består 

av fem respektive sex frågor där svaren skattas på en 4-gradig ordinalskala (1= Ja, ofta, 2= 

Ja, ibland, 3= Nej, sällan, 4= Nej så gott som aldrig). Stöddimensionen består av sex 

påståenden som också skattas på en 4-gradig ordinalskala med svaren 1= Stämmer helt och 

hållet, 2= Stämmer ganska bra, 3= Stämmer inte särskilt bra och 4= Stämmer inte alls (Aasa 

et al. 2005a; Sanne et al. 2005). I analys av enkäten summeras frågornas värde till ett 

totalindex mellan 5-20 poäng på krav och 6-24 på kontroll- och stöddimensionen. 

Poängsättningen kan spegelvändas vilket genomförts i andra studier. Poängsättning sätts då 

som Ja, ofta= 4 poäng, Ja, ibland= 3 poäng, Nej, sällan= 2 poäng, Nej, så gott som aldrig= 1 

poäng på krav och kontrollposterna. Ju högre poäng som skattas i varje dimension, desto mer 
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negativt är detta (Aasa et al. 2005a; Aasa et al. 2005b; Sanne et al. 2005; Backteman 

Erlanson 2013). Om skalan för vissa frågor i frågeformuläret ej är förenliga med de övriga 

spegelvänds de ej (Ejlertsson 2005, ss 92-93). I denna studie spegelvändes fyra frågor under 

kravdelen och en fråga under kontrolldelen. Inom socialt stöd spegelvändes ingen fråga, 

detta för att dimensionerna skulle vara samstämmiga och innebära att höga poäng är negativt 

i alla dimensioner. Frågor från varje dimension slogs samman till totalt tre subskalor (Aasa et 

al. 2005a; Aasa et al. 2005b). Median för vardera subskala räknades ut. 

 

 

Fysiska variabler 

I studien mättes stressrelaterade symtom med The Brief Symtom Inventory som är en 

kortare version av The Symtom Checklist - 90 (Boulet & Boss 1991). The Brief Symtom 

Inventory är ett känt validerat instrument för att mäta stressrelaterade fysiska symtom.  I 

grundinstrumenten ligger svarsskalan från 0-4, från ” inte alls ” till ”extremt” (Derogatis & 

Melisaratos 1983; Boulet & Boss 1991). Cronbach´s alpha är 0,85 för fysiska symtom i 

instrumentet och gällande reliabilitet visar den en hög grad av samstämmighet bland de 

items som utgör varje dimension (Boulet & Boss 1991). I denna studie användes sex frågor 

om fysiska symtom, vilka besvarades på en 4-gradig skala från ”Ofta” till ”Så gott som aldrig”. 

Deltagarna fick uppge eventuella fysiska symtom som huvudvärk, sömnbesvär, 

gastrointestinala problem och hjärtproblem. Alla frågor spegelvändes och kodades så att de 

fick samma betydelse som övriga frågor i enkäten, ju högre sifferkod desto mer negativt var 

svaret, detta i enlighet med den metod Aasa et al. (2005b) använder. I föreliggande studie 

uteslöts analysen av de fysiska frågorna om huvudvärk och hjärtklappning eftersom 

majoriteten brandmän rapporterade nästan aldrig på de två frågorna. Fråga 20 och 21 var “ 

Hur ofta upplever du att du sover dåligt eller har svårt att somna om kvällarna? och “Hur ofta 

upplever du att du sover dåligt under jour/beredskap? Dessa två frågor bildade en subskala 

kallad sömnbesvär, då de behandlade samma ämnesområde. Detta gjordes även med fråga 

23 “Hur ofta upplever du att du besväras av orolig mage?” och fråga 24 “Hur ofta upplever du 

att du har sveda i maggropen, sura uppstötningar eller halsbränna?”, som i analysen bildade 

subskalan magbesvär. 

 

 

Statistik 

Det insamlade materialet sammanställdes och statistiska beräkningar genomfördes med 

hjälp av SPSS version 21 och version 22. För att bilda en uppfattning om eventuell 

samvariation plottades värdena och granskades. Det fanns en snedfördelning mellan könen 

av deltagarna i studien och median beräknades för krav, kontroll och socialt stöd. Förekomst 
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av sömn- och magbesvär redovisas i procentsiffror. Korrelationsanalyser med Spearmans 

korrelationskofficient utfördes för att studera samband mellan stressrelaterade symtom och 

krav, kontroll samt socialt stöd. Ejlertsson (2003, s 116) menar att Spearmans 

korrelationskofficient kan användas vid snedfördelat material. Materialet i denna studie var 

snedfördelat gällande antal män och kvinnor. 

 

 

Resultat  

Demografi 

Medelåldern för hela gruppen var 40,9 år med en standardavvikelse på 10,2 år. Gällande 

yrkeslivserfarenhet fanns en signifikant skillnad mellan könen där kvinnorna arbetat färre 

antal år i yrket, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Demografisk data med avseende på ålder och yrkeserfarenhet för män respektive 

kvinnor.  

Medelvärden  
 

Man Kvinna Totalt m/sd P-värde   n 

Ålder (sd) 
 

41,1 (10,16) 38,9 (10,08) 40,9 (10,17) 0,119  447 

År i yrket (sd) 
 

12,9 (8,65) 4,7 (3,24) 11,6 (8,59) 0,000**  356 

*p< 0,05. **p< 0,01. 
 

 

Median  

Medianen analyserades med avseende på krav, kontroll och socialt stöd hos 

brandpersonalen. Svarsalternativen var 1-4. Högsta tänkbara värde för varje dimension 

var 4 och lägsta tänkbara värde 1, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Krav, kontroll och socialt stöd hos brandpersonal (n=476).  

 
 

Median total    Män md Kvinnor md 

Krav  
 

   2,6             2,6        2,4 

Kontroll  
 

   1,8             1,8        1,8 

Socialt Stöd  
 

   1,5             1,5        1,7 
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Korstabellsanalyser  

Könskillnader mellan hur män och kvinnor graderat sig på de fysiska frågorna presenteras i 

tabell 3. 

 

Tabell 3. Fördelning (%) av sömn och magbesvär hos brandpersonal.  

 Nästan aldrig 
 

Sällan Ibland Ofta 

 Män 
      

Kvinnor Män   kvinnor Män    Kvinnor Män   Kvinnor 

Fråga 20   
 

47,0           43,1 29,9          29,3 19,8          22,4 3,4              5,2 

Fråga 21   
 

32,1           40,4 28,8          26,3 28,8         21,1 11,2           12,3 

Fråga 23   
 

64,5           46,6 19,8           22,4 13,5          19,0 2,2            12,1 

Fråga 24   
 

74,7           69,0 10,8           15,5 12,5          10,3 1,9              5,2 

 

Vidare analys gällande fysiska besvär och könsskillnad gjordes. De fyra svarsalternativen 

på de fysiska frågorna slogs samman till två alternativ. Svarsalternativ “sällan” och 

“nästan aldrig” adderades ihop till “mindre påverkan” och presenteras med (1) för både 

män och kvinnor.  Svarsalternativ “ofta” och ”ibland” adderades också ihop och kallades 

“mer påverkan” och presenteras med (2) för männen respektive kvinnorna. Resultatet 

presenteras nedan i figur 1. 

 

Figur 1. Resultat av fysiska besvär uppdelat i mindre påverkan (1) och mer påverkan (2) 

för män respektive kvinnor. 
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Korrelationsanalys 

Korrelationsanalys utfördes och visade samband mellan undersökta variabler. Krav 

korrelerade med sömnbesvär och magbesvär på signifikansnivå 0.01. Socialt stöd 

korrelerade med sömnbesvär på signifikansnivån 0,01 och med magbesvär på 

signifikansnivå 0,05. Signifikant samband sågs även mellan fysiska besvär, presenteras i 

tabell 4. 

Tabell 4. Korrelationsanalys gällande krav, kontroll, socialt stöd och stressrelaterade 

symtom.  

 Krav Kontroll Socialt 
stöd 

Mag 
besvär 

Sömn 
besvär 

Krav                    
Korrelations kofficiens 
 
P- värde 
 
n 

 
1,000 
 
- 
 
473 

 
0,030 
 
0,520 
 
469 

 
0,223 
 
0.000** 
 
467 

 
0,256 
 
0,000** 
 
465 

 
0,124 
 
0,007** 
 
470 

Kontroll            
Korrelations kofficiens 
                            
P- värde 
 
n 

 
0,030 
 
0,520 
 
469 

 
1,000 
 
- 
 
472 

 
0,174 
 
0,000** 
 
466 

 
0,043 
 
0,351 
 
464 

 
0,029 
 
0,536 
 
469 

Socialt stöd      
Korrelations kofficiens 
 
P-värde 
                                      
n 

 
0,223 
 
0,000** 
 
467 

 
0,174 
 
0,000** 
 
466 

 
1,000 
 
- 
 
470 

 
0,203 
 
0,000** 
 
463 

 
0,115 
 
0,013* 
 
468 

Magbesvär 
Korrelations kofficiens 
 
P-värde 
 
n 

 
0,256 
 
0,000** 
 
465 

 
0,043 
 
0,351 
 
464 

 
0,203 
 
0,000** 
 
463 

 
1,000 
 
- 
 
473 

 
0,338 
 
0,000** 
 
467 

Sömnbesvär 
Korrelations kofficiens 
 
P-värde 
 
n 

 
0,124 
 
0,007** 
 
470 

 
0,029 
 
0,536 
 
469 

 
0,115 
 
0,013* 
 
468 

 
0,338 
 
0,000** 
 
467 

 
1,000 
 
- 
 
468 

*p< 0,05. **p< 0,01. 
 
De fysiska besvären analyserades slutligen mot variabeln kön. Magbesvär och kön 

påvisade signifikant samband på signifikans nivå 0,05, se tabell 5. 
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Tabell 5. Korrelationsanalys gällande kön och sömn- och magbesvär.  

Kön 
 

Sömnbesvär P-värde Magbesvär P-värde 

Korrelations kofficiens 
 
n 

-0,014                        
 
467 

  0,763 0,103                 
 
472 

0,025* 

*p< 0,05. **p< 0,01. 
 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att kartlägga förekomst av stressrelaterade symtom och 

samband med krav, kontroll och socialt stöd hos brandpersonal i Sverige. Analysen av 

stressrelaterade symtom visade att få brandmän hade problem med mage och sömn, även om 

fler personer hade sömnproblem jämfört med magbesvär. Ingen signifikant skillnad sågs i 

medelålder mellan könen och studiens resultat visade att krav korrelerade signifikant med 

sömnbesvär och magbesvär, medan kontroll inte korrelerade med några fysiska besvär. 

Socialt stöd visade signifikanta samband med både sömnbesvär och magbesvär. De fysiska 

symtomen korrelerade med varandra där magbesvär och sömnbesvär korrelerade på 

signifikansnivå 0,01. Kön visade signifikant korrelation med magbesvär. Resultatet tyder på 

att kraven i arbetet upplevdes vara relativt höga och att brandmännen hade kontroll över 

mycket i arbetet samtidigt som det sociala stödet var gott. 

 

 

Föreliggande studie visade att både krav och socialt stöd korrelerade med sömnbesvär och 

magbesvär. Andra studier har visat liknande samband. En svensk befolkningsstudie av 

Akerstedt, Knutsson, Westerholm, Theorell, Alfredsson och Kecklund (2002) visade att höga 

krav är en riskfaktor för störd sömn, medan högt socialt stöd är förenat med minskad risk för 

sömnstörning hos den arbetade befolkningen. Lidwall och Marklund (2006) visade att 

arbeten med både höga krav och svagt socialt stöd ökade risken för långtidssjukfrånvaro i 

Sverige, oavsett kön. Då socialt stöd korrelerade med alla variabler i denna studie och med 

Lindwall och Marklunds (2008) resultat i åtanke kan poneras att gott socialt stöd är en 

skyddande faktor, vilket författarna tror kan bidra till lägre graderingar av mag- och 

sömnbesvär i denna studie. Johnsson och Hall (1988) och Theorell (2012, ss 21-23) menar 

också att socialt stöd är skyddande vilket styrker resonemanget. Trots låg förekomst av 

fysiska besvär kunde samband mellan magbesvär och sömnbesvär ses i föreliggande studie. 

Dessa fynd har även setts tidigare och en stor populationsbaserad studie av Jansson, 

Nordenstedt, Wallander, Johansson, Johnsen, Hveem och Lagergren (2009) visade samband 

mellan sömnproblem och gastroesofageal refluxsjukdom hos befolkningen i Norge. 

Sambandet tros även kunna vara dubbelriktat. 
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I studien korrelerade som ovan nämns krav och socialt stöd med mag- och sömnbesvär. Aasa 

et al. (2005b) visade liknande resultat hos ambulanspersonal i Sverige. I studien användes 

DCSQ och prevalensen av huvudvärk, sömnbesvär och magbesvär hade signifikanta samband 

med psykologiska krav hos både män och kvinnor. Kontroll hade inget signifikant samband 

med något av de fysiska symtom som undersöktes, medan avsaknad av socialt stöd 

associerades med huvudvärk, mag- och sömnbesvär hos de manliga deltagarna och med 

huvudvärk hos kvinnorna. Detta kan jämföras med denna studie där samband inte heller 

kunde ses mellan kontroll och fysiska symtom likväl som att socialt stöd även i denna studie 

korrelerade med sömnbesvär (signifikansnivå 0,01) och magbesvär (signifikansnivå 0,05). 

Kontroll har undersökts i andra kontext och otillräcklig kontroll över arbetet kunde inte 

heller relateras till förekomst av arbetsrelaterade muskuloskeletala skador (Kim et al. 2013). 

Resultatet i föreliggande studie visade att brandmännen trots relativt höga krav och inte full 

kontroll mådde kroppsligt bra. Detta skiljer sig från de fynd Nixon et al. (2011) påvisade i en 

metaanalys innehållande studier med varierande yrkeskategorier, där gastrointestinala 

problem och sömnstörningar var signifikant relaterade till flera arbetsstressfaktorer såsom 

brist på kontroll och hög arbetsbelastning (krav).  

 

 

Gällande de fysiska besvären graderade deltagarna sig procentuellt sett ungefär lika över alla 

frågor oberoende av kön. Dock visade korrelationsanalysen att kön och magbesvär korrelerar 

signifikant med en signifikansnivå på 0,05, medan samband ej kunde ses mellan kön och 

sömnbesvär. Andra studier har visat på skillnader i fysiska symtom mellan könen och en 

kanadensisk studie visade att kvinnliga brandmän har en ökad risk för skador på grund av de 

psykiska och fysiska yrkesstressorer som finns i brandmannayrket (Sinden, MacDermid, 

Buckman, Davis, Matthews & Viola 2013). Skillnader i prevalens av kroppsliga symtom 

mellan kvinnor och män har också setts inom andra yrken. Kvinnor har generellt högre 

förekomst av trötthet, yrsel, depression samt muskuloskeletala- och allergiska besvär jämfört 

med män (Ihlebaek, Eriksen & Ursin 2002). En studie av friska arbetare inom olika yrken i 

Stockholm visade att kvinnor löpte större risk att ha sömnproblem (Akerstedt et al. 2002) 

medan studien av Aasa et al. (2005b) inte påvisade någon skillnad, där 30 % av både den 

kvinnliga och manliga ambulanspersonalen rapporterades att de ofta eller ibland hade 

sömnbesvär. Även Nixon et al. (2011) beskriver samband mellan kontroll och 

arbetsbelastning kontra gastrointestinala problem, dock görs inga jämförelser mellan könen. 

Samband mellan kön och sömn kunde ej ses hos brandmännen i denna studie.  
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Olika faktorer kan påverka arbetslivet och hälsan. En studie påvisade exempelvis att mängd 

och varians gällande arbetsbelastning, konflikter, socialt stöd från handledare, rollkonflikt, 

tvetydighet och självkänsla var signifikant relaterade till depressiva symtom och/eller 

missnöje i arbetet bland japanska brandmän. Otillräcklig tid för sömn visade sig dessutom 

kunna påverka psykisk hälsa (Saijo, Ueno & Hashimoto 2008). Höga krav, lågt 

beslutsutrymme, brist på stöd i arbetet och nedskärningar var viktiga prediktorer för 

emotionella utmattningssymtom i en svensk befolkningsstudie (Magnusson Hanson, 

Theorell, Oxenstierna, Hyde & Westerlund 2006). Flera av dessa riskfaktorer finns eller kan 

uppkomma i brandpersonalens arbete. Trots detta mådde brandmännen i denna studie 

relativt bra och frågan vad som bidrar till deras välmående och vilka friskfaktorer de har i 

arbetet blir genast intressant. 

 

 

Det finns ingen klar definition av begreppet friskfaktor. En uppfattning är att se friskfaktorer 

som något som ger personen förutsättningar att fungera på bästa sätt, utvecklas och må bra. 

Friskfaktorer kan finnas i den miljö vi lever och arbetar och/eller i våra levnadsmönster 

(Prevent 2003, ss 9-1o ). Människan är en gruppvarelse som behöver nära relationer för att 

må bra och känna trygghet. Gruppen kan t.ex. bestå av familj, arbetskamrater eller vänner 

och ger oss en hälsofrämjande gruppkänsla (Miller 2003, s 145). Brandpersonal har en stark 

sammanhållning. De talar ofta om arbetslaget som en andra familj och brandmän tenderar 

att umgås med varandra även på fritiden (Glans & Rother 2007, s 61.) Redan 1988 beskrev 

Johnsson och Hall (1988) att högt socialt stöd ansågs modifiera stress i arbetet och fungera 

som en buffert mot hälsorisker. Haslam och Mallon (2003) visade liknande resultat och 

menade att högt socialt stöd kan fungera som en buffert mot PTSD hos brandmän. Vidare 

beskriver Schell, Theorell, Nilsson och Saraste (2013) att socialt stöd hade signifikant 

samband med mindre sjukfrånvaro hos anställda, och kan enligt författarna därmed ses som 

en friskfaktor. Den mentala miljön och sociala kulturen har också stor betydelse för hur de 

anställda mår och andra friskfaktorer i arbetslivet är kommunikation och delaktighet på 

arbetet (Miller 2003, ss 149-150). Glans och Rother (2007, s 36) beskriver att debriefing eller 

avlastningssamtal ofta används inom räddningstjänsten för att bearbeta händelser, förebygga 

efterreaktioner och upptäcka brandmän i behov av ytterligare hjälp. Denna möjlighet att 

beskriva sina upplevelser och känslor upplevs vara något bra och nödvändigt.  

 

 

Miller (2003, s 150) menar också att alla mår bra av att få uppmärksamhet, bekräftelse och 

känna att det egna arbetet är meningsfullt. I en studie av Sinden et al. (2013) framlade 

kvinnliga brandmän att orsaken till deras yrkesval var deras passion och vilja att hjälpa 
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människor. Kvinnorna menade även att brandbekämpning sågs som ett väl respekterat yrke 

av allmänheten. Samhällets syn på brandmän kan även ses i annan forskning och i en studie 

påtalade alla fruar till brandmän den positiva bild allmänheten har av brandpersonal och de 

beskrev att deras män ofta “sattes på pedistal” på grund av sitt yrke (Regehr, Dimitropoulus, 

Bright, George & Henderson 2005). Enligt ovanstående studier kan det tänkas att brandmän 

ofta är stolta över sitt arbete och får bekräftelse av omgivningen på sina arbetsprestationer 

vilket därmed kan vara friskfaktorer i deras arbete.   

 

 

Träning kan vara en annan orsak till att brandmännen i studien mår bra och signifikanta 

samband mellan regelbunden fysisk träning hos arbetare och deras historik utan 

sjukskrivning har kunnat ses (Schell et al. 2013). Brandmän är en yrkesgrupp som har 

schemalagd träning under arbetstid. Då endast en liten del (3,2 %) av brandpersonalens 

arbetstid används till insatsarbete finns det mycket tid för såväl fysisk träning som socialt 

umgänge under arbetspassen (Glans & Rother 2007, s 61). Detta torde bidra till både bättre 

socialt stöd mellan brandpersonalen samt bättre fysik, något som i förlängningen kan vara 

friskfaktorer inom yrket. Miller (2003, s 150) menar att regelbunden återhämtning med 

pauser och möjlighet till vila också är viktigt för att få ett friskt arbetsliv. Författarna anser att 

den, ovan beskrivna, korta tid brandmännen utför insatsarbete även bör ge möjlighet till vila 

och återhämtning under arbetstid. 

 

 

Författarnas förväntningar var att se skillnad mellan kvinnlig och manlig brandpersonal 

gällande fysiska besvär. Detta införlivades delvis då signifikanta samband mellan kön och 

magbesvär kunde ses, medan sömnbesvär inte korrelerade med kön. Finns skillnader i 

arbetsmiljö mellan könen och hur påverkar detta hälsan? Glans och Rother (2007) menar att 

brandmansyrket är ett könskodat yrke som fortfarande associeras med det manliga könet. 

Sociala strukturer och synen på yrket påverkas av människors förståelser av kön. Kopplingen 

mellan yrke och könstillhörighet görs ofta helt omedvetet och behöver inte stämma överens 

med hur verkligheten ser ut. Könskodning medför även idéer om vilka egenskaper personer 

inom det specifika yrket ska besitta och kan leda till att kvinnor och män som utför ett visst 

yrke och ej överensstämmer med dessa föreställningar ifrågasätts. En machokultur existerar 

inom brandmannayrket. Denna kultur färgar bedömningen av kvinnors kompetens i yrket 

och stereotypa uppfattningar gör att de förmodas vara otillräckliga som brandmän. Män 

utgör normen för hur en brandman ska vara och förväntas därför passa bättre för yrket än en 

kvinna (ss 35-37). Kvinnliga brandmän hamnar dessutom i minoritet. De är oftast den enda 

kvinnan på räddningsstationen och den som är i minoritet uppmärksammas mer än de övriga 
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i arbetsgruppen. Om en kvinna kommer in i en mansdominerad miljö blir männen därmed 

mer medvetna om den kultur som råder och denna förstärks (Andersson 1997, s 11). Det finns 

även fysiska skillnader mellan män och kvinnor som predisponerar kvinnor för nackdelar i 

samband med brandbekämpning. En studie visade att de kompenserade sin lägre fysiska 

förmåga med att använda andra metoder samtidigt som brandutrustningen var för stor och 

bättre anpassade för manlig brandpersonal, vilket försvårade arbetet (Sinden et al. 2013).  

 

 

Manliga kollegors attityder kunde både ses som en barriär och som en facilitator till positiv 

arbetsmiljö, arbetsinsats samt att ta till sig och anpassa strategier för att minska skaderisk. 

Deltagarna var vid inträdet i yrket förberedda på negativa attityder mot kvinnliga brandmän, 

men trots detta påverkade dessa attityder deras arbetstillfredsställelse och arbetsmiljö. Det 

fanns ett visst motstånd från manliga kollegor och kvinnliga brandmän utestängdes från 

utbildning och sociala aktiviteter. Negativa manliga attityder påverkade även kvinnornas 

förmåga att be om hjälp vid fysiskt krävande uppgifter och de fick negativa kommentarer från 

sina manliga kollegor när de använde egna strategier för att kunna använda den utrustning 

som var anpassad för män (Sinden et al. 2013). Erfarenheter från kvinnliga brandmän visar 

också att ledningens stöd till kvinnliga brandmän varierar från gott stöd till tydligt motstånd. 

Kvinnorna blev mer eller mindre “testade” av sina manliga kolleger och detta handlade ofta 

om att männen inte visste om de kunde lita på kvinnorna i kritiska situationer (Andersson 

1997, s 13). Det finns dock en ljusning och attityder mot kvinnliga brandmän håller på att 

förändras och utvecklas i en positiv riktning (Sinden et al. 2013). Detta gäller även för 

brandmän av manligt kön, där förändringar inom yrket kan ses. Brandpersonalen samtalar 

idag om sina känslor efter krävande händelser och det som förr sågs som omanligt är nu en 

naturlig del av yrket (Glans & Rother 2007, s 36 ). Då brandmansyrket är ett mansdominerat 

yrke, anpassat för män (Glans & Rother 2007, s. 35), bör författarna enligt resonemanget 

ovan sett mer ohälsa bland kvinnorna än vad som framkom av analyserna i denna studie. 

Svarar de kvinnliga deltagarna på frågorna på ett sådant sätt att de inte ska verka “gnälliga” 

eller kan det vara så att utvecklingen i brandmannayrket redan satt märkbara positiva spår 

gällande jämnställdhet på arbetsplatsen? 

 

 

Metoddiskussion 

Ejlertsson (2005, ss 18-19) beskriver vikten av att följa forskningsetiska principer, deltagarna 

ska informeras om studien, syftet och att medverkan är frivillig. Deltagarna ska inte kunna 

kännas igen och personuppgifter ska förvaras på en säker plats. Det är också viktigt att 

uppgifter som lämnas endast används i den tänkta studien och ej i andra syften. Författarna 
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anser att denna studie följt forskningsetiska principer. Studien godkändes av regionala 

etikprövningsnämnden i Umeå och deltagarna informerades skriftligt om studiens syfte och 

garanterades anonymitet. Information gavs om att samtliga svar behandlades konfidentiellt 

och att inga uppgifter kan spåras. I informationsbrevet beskrevs även att allt deltagande är 

frivilligt, att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att ge en anledning till detta 

och skriftligt samtycke lämnades. 

 

 

Studien genomfördes som en postenkät med slutna svarsalternativ. Fördelen med 

postenkäter är att de når ut till många människor och fördelar med slutna svarsalternativ är 

att det går snabbt för deltagarna att fylla i enkäten samt att svaren blir lätta att bearbeta. 

Nackdelar är risken att svarsalternativen inte svarar för alla möjligheter, att deltagarnas svar 

blir ogenomtänkta, att svarsbortfallet kan bli stort samt att det inte finns något sätt att 

säkerhetsställa att personen som valts ut faktiskt är den som besvarar enkäten (Körner & 

Wahlgren 2005, s 16). 

 

 

I studien användes två frågeformulär. Författarna anser DCSQ vara ett lämpligt instrument 

för att undersöka krav, kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen. En studie visar dock att 

frågorna i DCSQ om handlingsfrihet/skicklighet och beslutsutrymme representerar två olika 

konstruktioner och modellen skulle förbättras genom att frågan om repetitivt arbete tas bort 

tillsammans med antingen frågan om personen arbetar snabbt eller arbetar intensivt. 

Försiktighet bör också tas vid jämförelser i konstruktionerna över tid (Chungkham, Ingre, 

Karasek, Westerlund & Theorell 2013).  Andra nackdelar med DCSQ är att färre studier har 

undersökt dess reliabilitet och validitet jämfört med JCQ. Tillräcklig reabilitet har dock setts i 

den japanska versionen, men validiteten bör undersökas vidare (Mase et al. 2012). Den 

portugisiska versionen visade låg cronbach´s alfa, medan andra reliabilitetsindikatorer 

pekade på god stabilitet i instrumentet och slutsatsen är att DCSQ kan användas i studier 

med stress och hälsa i arbetslivet (Aguiar, Fonseca & Valente 2010). 

 

 

Då det fysiska instrumentet (The Brief Symtom Inventory) inte helt överensstämmer med 

originalet, kan dess validitet och reliabilitet ifrågasättas. I studien användes inte hela det 

fysiska instrumentet. Svarskategorierna minskades från fem kategorier i originalet till fyra i 

denna studie och frågor som behandlade sömn och magbesvär slogs ihop till subkategorier. 

Körner och Wahlgren (2005) menar att frågor i enkäter bör vara få till antalet, lätta att förstå 

samt formuleras så de ej är ledande eller prestigeladdade. De ska enbart behandla en fråga i 
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taget och en komplicerad fråga kan ersättas av två enklare (s 14). Detta stämmer väl överens 

med frågorna från DCSQ, som är standardiserade och enbart behandlar en fråga i taget. 

Författarna anser dock att vissa av frågorna från det fysiska instrumentet kan upplevas 

tvetydiga och behandla två frågor i en, exempelvis frågan om sömn (Hur ofta upplever du att 

du sover dåligt eller har svårt att somna om kvällarna). Författarna saknar i studiens 

frågebatteri också frågor gällande muskuloskeletala besvär. Aasa et al. (2005a) menar att 

fysiska besvär såsom axel-, nack- och ländryggsproblematik kan kopplas samman med 

fysiska och psykiska krav i arbetet samt socialt stöd. Författarna anser därför att denna studie 

hade blivit rikare med ett grundligare frågebatteri där även denna form av fysiska symtom 

behandlas.  

 

 

Många brandmän valde att ej besvara frågeformulären i studien och bortfallet var 46 %, två 

kvinnor och 404 män. Körner och Wahlgren (2006) menar att det alltid förekommer någon 

form av svarsbortfall vid statistiska undersökningar. Detta kan exempelvis bero på att 

frågorna är många och upplevs vara känsliga eller att deltagarna inte har den tid eller 

motivation som krävs för att svara på frågorna i studien. Personer som väljer att inte svara 

skiljer sig från de andra i populationen och det går ej att uppväga ett svarsbortfall genom att 

öka sitt urval. Detta kan tvärtemot leda till systematiska fel. Svarsbortfall innebär dock alltid 

att studiens resultat blir mindre tillförlitligt (s 152). Då det finns ett stort bortfall, främst 

gällande den manliga delen av brandmännen i studien, är osäkerheten således stor hur 

tolkning av resultatet ska ske. Ejlertsson (2003, ss 34-36) menar att ju större bortfall, desto 

större är risken för felaktiga generaliseringar görs till populationen. Problem med bortfall 

kan avhjälpas genom ansträngning för att minimera bortfallet genom att exempelvis ha ett 

bra formulerat följebrev som förklarar enkäten och att skicka ut påminnelser. Troligtvis blir 

antalet svar 30-50% fler efter två påminnelser än utan påminnelse (Ejlertsson 2003, ss 34-

36).  

 

Vid insamlandet av data till föreliggande studie fick deltagarna ett följebrev som förklarade 

studien samt fyra påminnelser vilket är positivt för att minska bortfall. Bortfallet i studien var 

ändå stort och en bortfallsanalys skulle vara betydelsefull. Detta kan ej genomföras då 

författarna inte haft direktkontakt med deltagarna och ej heller tagit del av 

ursprungsmaterialet. Missing items var genomgående få vilket medförde att författarna valde 

att endast bortse från dessa då de ej påverkade studiens resultat. Dock sågs ett stort 

svarsbortfall på frågan om hur länge deltagarna arbetat som brandman där 118 personer inte 
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svarat eller lämnat orealistiska svar. Ett orealistiskt svar kunde exempelvis vara att de var 30 

år gamla och hade arbetat i 29 år som brandman. Författarna tror att detta bortfall kan bero 

på hur frågan är ställd eller var den är placerad i enkäten. Kanske den lätt missats av 

deltagarna eller var den tvetydig? 

 

En annan intressant frågeställning gällande studiens bortfall är varför endast ca 50 % av 

männen deltog i studien jämfört med 97 % av de tillfrågade kvinnorna. Varför valde fler 

brandmän av manligt kön att avstå medverkan och har detta betydelse för studiens resultat? 

Författarna tror att denna skillnad delvis kan förklaras med genus och stereotyper. Glans och 

Rother (2007) menar att ordet macho användes för att beskriva brandmän och stämningen 

på arbetsplatsen förr i tiden. Brandmän som mådde dåligt skulle ej visa detta utåt och trots 

vissa förändringar finns denna kultur fortfarande kvar (ss 35-37). Författarna tror därmed att 

en större del av den manliga brandpersonalen valt att inte besvara enkäten då den behandlar 

privata ämnen och kunde medföra att de sågs som “svaga” eller “omanliga”, medan 

kvinnorna kanske såg studien som en chans att få visa sina erfarenheter och känslor inför 

yrket. 

 

Implikation i arbetsliv och hälsa samt ytterligare forskning 

Sammanfattningsvis visade studiens resultat att variablerna krav och socialt stöd korrelerade 

med mag- och sömnbesvär medan kontroll inte korrelerade med de fysiska symtomen. Det 

visade sig att deltagarna i studien mådde relativt bra vilket väckte frågor om vilka skyddande 

faktorer som finns hos brandpersonal. Orth-Gomér (2012, ss 207-208) menar att stress och 

ohälsa orsakas av mer än enbart arbetslivet. Då människor tillbringar ungefär lika mycket tid 

utanför arbetsplatsen som på arbetet har det diskuterats kring att stress handlar om ett 

livsperspektiv och består av alla de psykosociala belastningsfaktorer som kan leda till ohälsa. 

Ytterligare forskning om krav, kontroll, stöd och stressrelaterade symtom behövs för att 

bättre kunna identifiera faktorer som bidrar till hälsa och ohälsa hos brandmän, både i 

arbetslivet och privat. Detta är viktigt för att få en helhetsbild av de risk- och friskfaktorer 

som finns i yrket samt för att finna strategier för att förhindra ohälsa och få möjlighet att 

främja friskfaktorer på arbetsplatserna. Ytterligare forskning är även nödvändigt för att 

kunna se skillnader och söka samband mellan variabler som inte studerats i denna studie 

såsom ålder, etnicitet, klasstillhörighet och krav, kontroll, stöd och stressrelaterade symtom. 

Krav, kontroll och stöd har tidigare undersökts hos personal inom hälso-sjukvården och det 

hade varit intressant att i vidare forskning jämföra sjukvårdspersonal med brandpersonal 
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eftersom bägge yrkeskategorierna innefattar liknande arbeten med höga krav, akuta 

situationer och kontakt med människor i nöd.  
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Bilaga 1. Frågeformulär i studien  

 

Demand-, Control-, Support- Questionnaire (DCSQ) 

Fråga Ja, ofta 
 

Ja, bland 
 

Nej, sällan Nej, så gott 
som aldrig 
 

     
 
1. Kräver ditt arbete 
att du arbetar mycket 
fort? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
2. Kräver ditt arbete 
att du arbetar mycket 
hårt? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
3. Kräver ditt arbete 
en för stor 
arbetsinsats? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4. Har du tillräckligt 
med tid för att hinna 
med 
arbetsuppgifterna? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5. Förekommer det 
ofta motstridiga krav i 
ditt arbete? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

6. Får du lära dig nya 
saker i ditt arbete? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

7. Kräver ditt arbete 
skicklighet? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8. Kräver ditt arbete 
påhittighet? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
9. Innebär ditt arbete 
att man gör samma 
sak om och om igen? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

10. Har du frihet att 
bestämma hur ditt 
arbete ska utföras? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

11. Har du frihet att 
bestämma vad som 
ska utföras i ditt 
arbete? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 



 
 

 

Fortsättning DCSQ 

 Stämmer 
helt och 

hållet 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
inte särskilt 

bra 

Stämmer 
inte alls 

12. Det är en lugn och 
behaglig stämning på min 
arbetsplats 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
13. Det är en god 
sammanhållning 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
14. Mina arbetskamrater 
ställer upp för mig 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
15. Man har förståelse för 
att jag kan ha en dålig dag 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
16. Jag kommer bra 
överens med mina 
överordnade 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
17. Jag trivs med mina 
arbetskamrater 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 

 

 

 



 
 

The Brief Symtom Inventory 

Hur ofta upplever 
du att... 

Ofta Ibland Sällan Nästan 
aldrig 

 

 
19. Du besväras av 
huvudvärk? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

     
20. Du sover oroligt 
eller har svårt att 
somna om kvällarna? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
21. Du sover dåligt 
under 
jour/beredskap? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
22.  Du besväras av 
hjärtklappning?? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
23. Du besväras av 
orolig mage? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

 
24. Du har sveda i 
maggropen, sura 
uppstötningar eller 
halsbränna? 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 


