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Det finns få tidigare studier som har undersökt vilka faktorer som 

påverkar brandmäns psykiska hälsa. Eftersom yrkeskategorin är 

särskilt stressutsatt är coping och anknytningsmönster intressanta 

fenomen att studera hos brandmän. Syftet med studien var att se om 

anknytningsmönster och copingstrategier har betydelse för den 

mentala hälsan hos denna grupp. En enkät delades till 42 brandmän, 

heltidsanställda vid en räddningstjänst i Sverige. Resultatet visade att 

anknytningsmönster har betydelse för den psykiska hälsan hos denna 

grupp brandmän, ett signifikant positivt samband fanns mellan otrygg 

anknytning och psykisk ohälsa. Även coping visade sig ha betydelse 

för det psykiska välmåendet, då det förelåg ett positivt signifikant 

samband mellan dysfunktionell coping och psykisk ohälsa. Analysen 

visade vidare att anknytningsmönster inte har någon betydelse för hur 

gruppen brandmän väljer att hantera stress. Studien bidrar till att öka 

förståelsen av effekterna av anknytning och coping som i framtida 

forskning kan visa sig vara viktigt för att förstå brandmäns 

stressutsatthet och behov. 

 

Det är väldokumenterat att brandmän tillhör en yrkeskategori som är extra utsatt för 

psykisk och fysisk stress i arbetet och att de därmed löper stor risk att drabbas av 

stressymptom (Corneil, Beaton, Murphy, Johnson, & Pike, 1999; Michael, Chamberlin 

& Green, 2010). Få tidigare vetenskapliga studier har dokumenterat vilka faktorer som 

är viktiga och som spelar roll för brandmäns stresshantering och psykiska välmående. 

Anknytningsmönster och copingstrategier är två psykologiska fenomen som påverkar 

individers beteende och psykiska välmående i främst stressutsatta situationer (Landen & 

Wang, 2010). Det är därför intressant att studera hur dessa fenomen inverkar på den 

mentala hälsan hos den särskilt stressutsatta yrkeskategorin brandmän.  

 

Brandmannayrket tillhör kategorin högstressarbeten eftersom yrket innebär involvering 

i arbetsuppgifter där den anställde har liten kontroll över sin arbetssituation och de 

risker som arbetet innebär. Jobbrelaterade stressorer som brandmän utsätts för 

inkluderar högrisktagande insatser som innebär fara för det egna livet, risk att drabbas 

av allvarliga fysiska skador samt psykiska emotionella svårigheter till följd av 

traumatiska upplevelser (Beaton & Murphy, 1993). På grund av stressutsattheten löper 

brandmän stor risk att drabbas av stressymptom, så som till exempel posttraumatiskt 

stressyndrom (Corneil et al., 1999; Michael et al., 2010). 

 

För att brandmän ska klara av stressen som yrket innebär är det viktigt att deras 

psykiska välmående är stabilt. Det är välkänt att psykiskt välmående är signifikant 

associerat med arbetsrelaterad prestation och trivsel (Wright & Cropanzano, 2000) och
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eftersom brandmän dessutom fyller en viktig funktion för samhällets säkerhet är deras 

psykiska hälsa i arbetet relevant och viktig att studera även ur den synvinkeln. Det finns 

få tidigare vetenskapliga studier som har undersökt vilka faktorer som påverkar 

brandmäns psykiska hälsa (Landen & Wang, 2010). Tidigare forskning har främst 

fokuserat på patologiska aspekter så som depression, ångest och posttraumatisk stress 

till följd av traumatiska händelser (Haslam & Mallon, 2003; Wagner, Heinrichs & 

Ehlert, 1998).  

 

En ytterligare aspekt till varför det är viktigt att belysa och studera vilka faktorer som 

inverkar på brandmäns psykiska hälsa är att psykologiska stödfunktioner skulle kunna 

anpassas och utvecklas. Eftersom yrket är påfrestande och arbetsrelaterade upplevelser 

således kan leda till emotionella svårigheter hos individer, är det vanligt att brandmän 

har tillgång till olika typer av stödåtgärder, så som deltagande i grupp- och enskilda 

samtal. Genom att belysa vilka faktorer som inverkar på brandmäns psykiska hälsa 

skulle myndigheter kunna effektivisera, anpassa och förbättra det emotionella stödet 

inom kåren. Detta skulle kunna leda till bättre yrkesutövning och arbetsprestation hos 

brandmän och därmed kunna bidra till ökad säkerhet och trygghet i våra samhällen 

(Landen & Wang, 2010). 

 

Coping 

Coping är ett psykologiskt fenomen och ett samlingsbegrepp för olika strategier för att 

hantera stress och påfrestande situationer. Copingstrategier kan definieras som våra 

kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att hantera interna och externa krav 

som upplevs som överskridande eller påfrestande utifrån våra resurser (Lazarus & 

Folkman, 1984). Denna definition avser copingens betydelse inom stressforskningen. 

Eftersom coping handlar om olika strategier för att hantera svåra och stressande 

situationer är fenomenet relevant att studera hos stressutsatta brandmän. 

 

Enligt Folkman och Lazarus (1980) finns det två olika huvudinriktningar när det gäller 

strategier för att handskas med stress: problem- och emotionsfokuserad coping. 

Problemfokuserad coping innefattar funktionella åtgärder (adekvata sätt för individen 

att hantera stressorn på) för att hantera situationen och det som orsakar stressen. Dessa 

åtgärder inkluderar metoderna aktiv coping, planering och att söka socialt stöd av 

instrumentella orsaker. 

 

Emotionsfokuserad coping innebär istället att hantera de känslor som stressorn ger 

upphov till. Under denna kategori har olika copingstrategier som skiljer sig från 

problemfokuserade metoder sorterats in (Carver, Scheier & Weintraub, 1989). 

Kategorin har inkluderat både funktionella och dysfunktionella strategier för individen 

och för att lättare kunna särskilja dessa har genom senare forskning ytterligare en 

kategori av copingstrategier skapats (Scheier, Weintraub & Carver, 1986) som benämns 

dysfunktionell coping. 

 

Kategorin dysfunktionell coping inkluderar olika undvikandestrategier (mindre 

adekvata sätt för individen att hantera stressorn på) och består av: ventilering av känslor, 

självdistraktion, förnekande, uppgivenhet, självanklagelse och användande av alkohol 

och droger.  
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Emotionsfokuserad coping, som innebär funktionella sätt för att söka stöd av 

emotionella orsaker, inkluderar strategierna: positiv omtolkning, acceptans, religion och 

humor. Vilka copingstrategier en individ använder sig av beror på en rad faktorer, så 

som personlighetsdrag, sociala resurser, situationsfaktorer och typ av stressor. Tidigare 

studier har visat att problemfokuserad coping dominerar hos individer med goda sociala 

resurser (Holahan & Moos, 1987). 

 

Den forskning som genomförts har kontinuerligt visat att det finns positiva samband 

mellan funktionell coping och psykiskt välmående (Brief, Butcher, George & Link, 

1993; Diener, 1994). Liknande forskning som är genomförd på yrkeskategorin 

brandmän är begränsad men de publicerade studier som finns har uppvisat liknande 

resultat och tyder på att copingstrategier har betydelse för stressproblematik inom kåren. 

Till exempel så visade en studie av Chang et al. (2003) att användande av 

dysfunktionella, emotionsfokuserade bedövande strategier, som till exempel 

undvikande, var associerat med högre grad av stressymptom efter traumaliknande 

upplevelser i yrket. I motsats härtill är lägre stressymptom rapporterat i samband med 

användande av aktiv och funktionell problemfokuserad coping (Brown, Mulhem & 

Joseph, 2002).  

 

Ett annat psykologiskt fenomen, som har stor inverkan på individers beteende och som 

har visat sig ha tydliga kopplingar till stresshantering, är anknytningsmönster. 

 

Anknytningsteori 

Anknytningsteorin är en psykologisk utvecklingsteori som grundades av 

psykoanalytikern John Bowlby under 1950-talet och som vidareutvecklades av 

utvecklingspsykologen Mary Ainsworth. Teorins utgångspunkt är att det under en 

individs första levnadsår utvecklas anknytningsmönster till vårdnadshavaren som under 

uppväxten etableras som mentala representationer. Dessa mönster som grundläggs 

under barndomen bildar arbetsmodeller som präglar individens sätt att hantera relationer 

som vuxen (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander, 2006). 

 

Det är främst i stressande situationer som anknytningsmönster aktiveras och påverkar 

individens beteende, känsloliv och välmående (Broberg et al., 2006). Eftersom 

brandmän är en stressutsatt yrkeskategori är det intressant att studera 

anknytningsmönsters inverkan på det psykologiska välmåendet och effekterna på 

stresshantering hos denna grupp (Landen & Wang, 2010). 

 

Enligt anknytningsteorin kan en individ utveckla olika anknytningsstilar i vuxen ålder, 

utifrån anknytningsmönster som anlagts i tidig ålder. Den vuxna anknytningsstilen 

ligger till grund för individens psykiska välmående och sätt att relatera till andra 

människor i vuxna sociala relationer (Broberg et al., 2006). Nutida 

anknytningsteoretiker utgår från två empiriskt validerade dimensioner för att förklara 

och kategorisera anknytningsstil. Dessa dimensioner är ångest och undvikande 

(Brennan, Clark & Shaver, 1998). Individer som har höga värden på ångestskalan 

uppvisar ett intensivt sökande efter närhet men har samtidigt en stark rädsla för att bli 

övergivna vilket gör dem känslomässigt ambivalenta i sina relationer. Individer med 

höga värden på undvikandeskalan drar sig undan när de upplever krav på närhet i sina 

relationer, har svårare för att vara beroende av en partner och håller distans för att inte 
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göra sig sårbara i relationer (Broberg et al., 2006). Individer med höga värden på båda 

dimensionerna definieras som desorienterat anknutna och har beteendemönster som ofta 

grundar sig på svåra och traumatiska uppväxtförhållanden. Detta gör att de senare har 

mycket svårt att fungera i nära relationer och svårigheter med att tolka och förstå sina 

egna känslor och tankar. Sammantaget associeras låga värden på ångest- och 

undvikandeskalan med trygg anknytningsstil och höga värden på skalorna med otrygg 

anknytningsstil, se figur 1 (Brennan et al., 1998). 

 
Figur 1. Ainsworths fyra anknytningsstilar placerade i det tvådimensionella utrymme 

som skapas av undvikande- och ångestdimensionerna. Källa: Broberg et al., 2008. 

 

Anknytningsstilar hos vuxna kan studeras genom väl beprövade mätskalor. Ett exempel 

på en sådan är ECR-R; Experiences in Close Relationsships-Revised, utvecklad av 

Frayley, Waller och Brennan (2000). Instrumentet är ett självrapporteringsformulär som 

är utformat för att mäta individuella skillnader avseende anknytningsrelaterad ångest 

och anknytningsrelaterat undvikande.  

 

Tidigare studier har visat att vilken anknytningsstil en individ har, är av betydelse för en 

rad olika faktorer. Individer med trygga aknytningsstilar rapporterar högre psykiskt 

välmående och mindre upplevelser av arbetsrelaterad stress (Lopez, Mitchell & 

Gormley, 2002) och har lättare att ta stöd och hjälp av andra i stressfulla situationer 

(Mikulincer & Florian, 1995), detta till skillnad från individer med otrygg 

anknytningsstil. I det stressutsatta brandmannayrket kan det tyckas särskilt viktigt att 

kunna ta stöd och hjälp. Detta för att kunna hantera de hotfulla och stressande 

situationer som yrket medför och därigenom långsiktigt kunna bibehålla god psykisk 

hälsa inom kåren. Anknytningsteorin kan därför vara ett användbart ramverk för att 

förstå och kartlägga brandmäns psykiska fungerande och hälsa. 

 

Anknytningsmönster och Copingstrategier 

Enligt anknytningsteorins upphovsman John Bowlby finns det tydliga kopplingar 

mellan anknytningsmönster och hur individer handskas med svårigheter. Bowlby menar 



5 

 

 

att barn utvecklar viktiga copingresurser i den trygga anknytningen till vårdnadshavarna 

(Bowlby 1973).  

 

Personer med högre grad av ångest och undvikande tenderar att använda 

dysfunktionella copingstrategier, och reagerar starkare på påfrestningar, vilket ökar 

deras psykologiska stress. Detta till skillnad från individer med lägre grad av ångest och 

undvikande som har lättare att hantera stress eftersom de har resurser som medför att de 

kan hantera olika slags problem genom att erkänna det, uttrycka känslor och ta till 

konkreta konstruktiva och effektiva metoder utifrån deras behov (Lopez, Mauricio, 

Gormley, Simko, & Berger, 2001; Wei, Heppner & Mallinckrodt, 2003). Mikulincer 

och Florian (1995) visade i sin studie att det föreligger samband mellan trygg 

anknytning och användande av socialt stöd som copingmetod. Individer med otrygg 

anknytning tenderar att distansera sig och är motvilliga att ta hjälp i pressande 

situationer samt är benägna att använda mer passiva copingmetoder (Mikulincer & 

Florian, 1995). Genom att medvetandegöra anknytningsmönsters effekter på den 

psykiska hälsan och hur detta påverkar stresshantering, kan större förståelse skapas för 

brandmäns behov, hälsa, upplevelser och arbetsförhållanden. 

 

Anknytningsstil och copingstrategier hos brandmän 

Endast en tidigare publicerad forskningsstudie som har undersökt relationerna mellan 

coping, anknytningsstil och psykisk hälsa hos brandmän har hittats (Landen & Wang, 

2010). Studien bekräftar att anknytningsstil har betydelse för det psykiska välmåendet 

hos brandmän men författarna menar att replikationer behövs för att ytterligare bekräfta 

sambanden, detta på grund av den begränsade forskning som bedrivits på området.   

 

Landen och Wang (2010) erhöll en signifikant association mellan 

anknytningsdimensionen undvikande och coping, vilket stämmer överens med tidigare 

forskning om att hög grad av undvikande korrelerar med dysfunktionella 

copingstrategier. Tidigare forskning har visat att även dimensionen ångest associerats 

med dysfunktionella copingstrategier. I Landen och Wangs studie fanns ej något sådant 

samband vilket går emot resultat som påvisats i andra grupper, hos till exempel 

studenter (Wei et al., 2003). Landen och Wang diskuterar i sin artikel vad detta kan bero 

på och menar således att det behövs mer forskning på området för att utröna relationen 

mellan anknytningsmönster och stresshantering hos brandmän.  

 

Studiens syfte 

Studiens övergripande syfte var att studera om anknytningsmönster och olika sätt att 

hantera stress på, så kallade copingstrategier, har betydelse för den mentala hälsan hos 

yrkeskategorin brandmän. Ett delsyfte var även att se om den föreliggande 

undersökningens resultat ligger i linje med Landen och Wang (2010). 

 

Utifrån teoretiska utgångspunkter och tidigare genomförd forskning ställdes följande 

frågeställningar: 

 

i. Finns det samband mellan otrygg anknytning (hög grad av undvikande och 

ångest) och dysfunktionella copingstrategier samt trygg anknytning (låg grad av 

undvikande och ångest) och funktionell coping hos brandmän? 
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ii. Spelar trygga, respektive otrygga anknytningsmönster någon roll för det 

psykiska välmåendet hos denna grupp?  

 

iii. Spelar det någon roll för den psykiska hälsan om funktionella eller 

dysfunktionella copingstrategier används för att klara av brandmannayrkets 

stressorer? 

 

Med utgångspunkt i syftet ställdes följande hypoteser upp för studien: 

 

Hypotes 1 

Det finns hos brandmän, ett negativt samband mellan anknytningsdimensionerna 

ångest/undvikande och användning av funktionella copingstrategier. 

 

Hypotes 2 

Det finns hos brandmän, ett positivt samband mellan ångest/undvikande och psykisk 

ohälsa. 

 

Hypotes 3 

Brandmän som tillämpar funktionella copingstrategier rapporterar högre psykisk hälsa. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Ursprungligen tillfrågades samtliga sextio heltidsanställda brandmän vid en 

räddningstjänst i Sverige, om deltagande i en enkätstudie. Av dessa besvarade fyrtiotvå 

av brandmännnen enkäten. Denna grupp inkluderade även styrkeledare, vars uppgift är 

att leda en styrka om fem till sex brandmän. Deltidsanställda brandmän exkluderades ur 

undersökningen då de inte ansågs kunna besitta samma erfarenhet av yrket och 

stresshantering som torde finnas hos heltidsanställda. Urvalet bestod endast av manliga 

brandmän då några kvinnor inte fanns att tillgå. Samtliga deltagare besvarade samtliga 

frågor. 

 

Den demografiska fördelningen i gruppen var följande: 74 % av deltagarna var anställda 

som brandmän och 26 % som styrkeledare. Den totala medelåldern bland deltagarna var 

40 år (SD = 8,5). Medelåldern bland brandmännen var 39 år (SD = 9,1) och 42 år för 

styrkeledarna (SD = 6,2). 78,6% var gymnasieutbildade, 16,7% högskoleutbildade och 

resterade 4,8 % hade examen från grundskola. Deltagarnas genomsnittliga 

anställningstid var 14 år (SD = 8,3) och 95 % levde i en fast relation tillsammans med 

en partner. 

 

Material 

Enkäten inleddes med frågor om demografiska data. Deltagarna svarade på två frågor 

med fritt svarsfält där de uppgav sin ålder, samt hur många år de varit anställda som 

heltidsbrandmän. Sedan följde tre frågor med svarsalternativ gällande utbildningsnivå 

(grundskola, gymnasium, examen från högskola/universitet), information om huruvida 

deltagaren lever i en partnerrelation (ja, nej), samt befattning (styrkeledare eller 

brandman). 
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Enkäten bestod vidare av tre olika publicerade självskattningsformulär som används för 

att mäta coping, anknytningsmönster samt psykisk hälsa. De tre olika 

självskattningsformulären sattes samman till en enda mätskala.  

 

 BriefCope. 

Den första skalan, BriefCope, är utvecklad av Carver (1997) och användes för att mäta 

deltagarnas copingstil. Formuläret är en förkortad version av ursprungsskalan Cope 

Inventory (Carver et al., 1989). Den kortare varianten valdes för att deltagarna inte 

skulle belastas med alltför många frågor, med tanke på enkätens sammansatta längd. I 

studien användes en svensk version, översatt av Muhonen och Torkelson (2005). 

 

BriefCope består av 28 påståenden som mäter 14 olika copingstrategier. Varje 

copingstrategi mäts således genom två stycken påståenden. De 14 strategierna är aktiv 

coping, planering, instrumentellt socialt stöd, emotionellt socialt stöd, positiv 

omtolkning, acceptans, religion, humor, ventilering av känslor, självdistraktion, 

förnekande, uppgivenhet, självanklagelse och användande av alkohol eller droger. 

Deltagarna svarade på frågorna genom att kryssa i en skala som bestod av fyra 

svarsalternativ som spände mellan mycket sällan till mycket ofta. Exempel på ett 

påstående för att mäta strategin Aktiv Coping var ”Jag agerar för att försöka förbättra 

situationen”. Cronbachs alpha för BriefCope-skalan beräknades för denna studie till  

.77. 

 

För att underlätta resultatbearbetningen och för att kunna undersöka studiens hypoteser 

gjordes en kategorisering av BriefCopes 14 delskalor. Kategoriseringen grundade sig på 

den teoretiska bakgrund som tidigare presenterats gällande området och innebar att 

skalans 14 strategier delades in i två huvudgrupper, dysfunktionella och funktionella 

copingstrategier. Cronbachs alpha för de två huvudgrupperna beräknades efter 

kategoriseringen och visade sig för gruppen dysfunktionell coping vara .72 och för 

gruppen funktionell coping .90. 

 

 ECR-R. 

Det andra självskattningsformuläret, Experience in Close Relationships-revised (ECR-

R) utvecklades av Frayley, Waller och Brennan (2000) och användes för att mäta 

deltagarnas anknytningsmönster. ECR-R är en reviderad version av ECR (Experiences 

in Close Relationships) utformad av Brennan, Clark och Shaver (1998). I studien 

användes en svensk översättning av ECR-R som är gjord av Hans Bengtsson och Elia 

Psouni, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet (2012). ECR-R består av 36 olika 

påståenden som handlar om upplevelser av nära relationer. För varje påstående finns sju 

svarsalternativ från ”stämmer nästan aldrig” till ”stämmer nästan alltid”. Deltagaren 

kryssar för det alternativ som bäst överensstämmer med den egna upplevelsen. 

Formuläret mäter anknytningsstil utifrån de två dimensionerna ångest och undvikande 

och varje individ får ett medelvärde på ångestskalan och ett medelvärde på 

undvikandeskalan. Exempel på ett påstående på undvikandeskalan är ”Jag föredrar att 

inte visa min partner vad jag känner innerst inne”. Cronbachs alpha för 

undvikandeskalan beräknades till .90 och för ångestskalan .83. 

 



8 

 

 

Formuläret ECR-R, som användes för att mäta deltagarnas anknytningsstil, analyserades 

utifrån dess dimensioner ångest och undvikande, och de statistiska beräkningarna 

utfördes var för sig på ångest- respektive undvikandeskalan. 

 

 GHQ. 

Det tredje självskattningsformuläret, General Health Questionnaire (GHQ) användes för 

att mäta den upplevda psykiska hälsan hos deltagarna. Skalan utformades ursprungligen 

av Goldberg (1972) och har sedan dess reviderats på olika sätt, bland annat vad gäller 

antalet items. Ursprungsskalan (Goldberg, 1972) innefattar 60 frågor, i den föreliggande 

studien användes den svenska kortvarianten om 12 items (Sconfienza, 1998) som mäter 

generell psykologisk hälsa. Instrumentet är väl utforskat och GHQ-12 har visat sig ha 

god reliabilitet och validitet (Sconfienza, 1998). Skalan är uppdelad i hälften positiva 

och hälften negativa påståenden och frågorna besvaras med en fyragradig skala med 

svarsalternativ som sträcker sig från stämmer inte alls till stämmer helt. Exempel på ett 

av skalans item är ”Jag kan uppskatta det positiva i tillvaron”. För GHQ-skalan 

beräknades Cronbachs alpha till .79. 

 

Procedur 

En digital enkät konstruerades (www.surveymonkey.com) och länken till denna 

tillsammans med ett följebrev bifogades i ett e-mail som distribuerades till 

organisationens anställda via en administrativt anställd och ansvarig kontaktperson. I 

följebrevet informerades deltagarna om att medverkan i studien var frivillig och att 

deltagande vidare var fullständigt anonymt och konfidentiellt. Genom att klicka på 

länken kom deltagarna direkt till enkäten och svaren samlades sedan in automatiskt och 

anonymt. En påminnelse skickades ut efter sju dagar. Totalt var enkäten tillgänglig i 

femton arbetsdagar. 

 

 

Resul tat  

 

För att undersöka samband mellan anknytningsstil, copingstrategi och psykisk hälsa 

analyserades data i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Datan analyserades med icke-parametrisk metod då de mätskalor som använts 

innehöll rangordnade data på ordinalskalenivå. Korrelationsberäkningar genomfördes på 

samtliga variabler med Spearman’s rank correlationcoefficient (Spearman’s rho). 

 

Inledningsvis beräknades medianvärden (för icke normalfördelade data) och max- och 

minimumpoäng togs fram för hur deltagarna svarat på de olika skalorna. Tabell 1 visar 

den undersökta gruppens (N=42) max och minimumpoäng på de olika skalorna samt 

gruppens medianvärden på de olika skalorna. Tabellen visar även den lägst möjliga och 

den högst möjliga poäng som går att få på respektive skala.  

 

Tabell 1. Den undersökta gruppens (N=42) median, minimum och maxvärden på 

skalorna, samt skalornas lägsta och högsta möjliga poäng.  

 

 

 

 

http://www.surveymonkey.com/
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    GHQ 

Anknytning 

ångest 

Anknytning 

undvikande 

Coping 

dysfunktionell 

Coping 

funktionell 

Deltagarnas Median 6 33,5 42 8 24 

 
Minimum 0 18 22 2 6 

 
Maximum 15 58 90 20 37 

  
  

     
Skalornas Minimum 0 18 18 0 0 

 
Maximum 36 126 126 36 48 

 

 

Nedan redovisas, i tabell 2, de korrelationsberäkningar som genomfördes mellan de 

olika variablerna, för att undersöka och testa studiens hypoteser. 

 

Tabell 2. Korrelationskoefficienter mellan undersökta variabler. GHQ, anknytnings-

dimensionerna ångest och undvikande samt coping indelat i funktionell och 

dysfunktionell coping. 

 

Skala nummer 1. 2. 3. 4. 5. 

 

1. GHQ -     

2. Anknytning 

ångest 

.398** -    

3. Anknytning 

undvikande 

.549** .423** -   

4. Coping 

dysfunktionell 

.345* .192 .147 -  

5. Coping 

funktionell 

-.175 .181 -.141 -.052 - 

Not: * = p < .05   ** = p < .01, two-tailed. N=42 

 

Hypotes 1 

För att ta reda på om det fanns något samband mellan anknytningsstil och 

dysfunktionell respektive funktionell coping beräknades korrelationen mellan dessa 

variabler. Hypotes 1 gällde huruvida det fanns ett negativt samband mellan låg grad av 

ångest/undvikande och användning av funktionella copingstrategier. 

Korrelationsanalysen visade att det inte förelåg något signifikant samband mellan typ av 

anknytningsstil och vilken copingstrategi som används, vilket innebar att 

anknytningsstil hos brandmännen inte hade någon betydelse för vilken copingmetod de 

använde sig av.  

 

Hypotes 2 

Denna hypotes gällde om det fanns något samband mellan anknytningsdimensionerna 

ångest/undvikande och brandmäns psykiska ohälsa. Korrelationsanalysen visade att det 
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fanns ett positivt signifikant samband mellan anknytningsdimensionen ångest och 

psykisk ohälsa och likaså korrelerade även undvikandedimensionen signifikant positivt 

med psykisk ohälsa. Resultatet indikerar således att det, hos denna grupp brandmän, 

fanns en koppling mellan höga värden på ångest- och undvikandeskalan (otryggare 

anknytningsmönster) och psykisk ohälsa. Se tabell 2.  

 

Hypotes 3 

Hypotes 3 handlade om huruvida det fanns samband mellan funktionell coping och 

psykisk hälsa. Analysen visade att det ej fanns något sådant signifikant samband, vilket 

innebar att resultatet ej pekar mot att de brandmän som använde sig av funktionella 

copingmetoder, hade högre psykisk hälsa. Dock visade det sig att dysfunktionella 

copingstrategier hade ett positivt samband med psykisk ohälsa, vilket innebar att de 

brandmän som använde sig av dysfunktionell coping, hade signifikant högre psykisk 

ohälsa.  

       Ytterligare ett icke-parametiskt test (Mann-Whitney) utfördes på skalorna ångest, 

undvikande, funktionell- och dysfunktionell coping, GHQ och på grupperingsvariabeln 

befattning (styrkeledare, brandmän) för att undersöka eventuella resultatskillnader 

mellan dessa två grupper. Analysen visade att det fanns en betydande skillnad i 

medelrangerna på ångest- och undvikandeskalan hos gruppen brandmän respektive 

styrkeledare, där styrkeledarna hade lägre medelrang på båda skalorna. 

(Undvikandeskalan: brandmän 23.58, styrkeledare 15.64. Ångestskalan: brandmän 

22.42, styrkeledare 18.91). Detta betyder att det skulle kunna finnas en skillnad i 

anknytningsstil hos styrkeledare respektive brandmän, vilket eventuellt skulle kunna 

peka i riktning mot att styrkeledarna har tryggare anknytningsstil än brandmännen. 

Dock var denna skillnad ej tillräckligt stark för att vara signifikant, närmast 

signifikansnivå var värdet på undvikandeskalan, p =.064 (medelrang brandmän = 23.58, 

medelrang styrkeledare = 15.64). 

 

Mann-Whitney utfördes även för att se om det fanns skillnader i resultaten beroende på 

ålder. Deltagarnas åldrar kategoriserades därför in i två grupper utifrån medelvärdet (40 

år). En äldre (n=18) och en yngre (n=24) åldersgrupp skapades. Resultaten visade på 

effekter för variabeln dysfunktionell coping där den yngre åldersgruppen använde sig 

signifikant mer av dessa strategier än den äldre (p =.012). Medelranger för dessa två 

grupper var, äldre = 16.06, yngre = 25.58. 

 

Beräkningar genomfördes även för att se efter eventuella skillnader i resultaten 

beroende på anställningstid och utbildningsnivå, men ingen signifikans uppnåddes på 

dessa beroendevariabler.   

 

 

Diskussion  

 

Syftet med den föreliggande studien var att studera samband mellan 

anknytningsmönster, copingstrategier och psykisk hälsa hos yrkeskategorin brandmän. 

Detta för att se om anknytningsmönster och olika sätt att hantera stress på, har betydelse 

för den mentala hälsan hos kåren. Forskningen på området är begränsad och ytterligare 

studier anses därför nödvändiga för att ytterligare kunna utröna sambanden och deras 
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eventuella betydelse för brandmäns hälsa och yrkesutövning. Studiens syfte var även 

därför att se om resultatet pekade i samma riktning som tidigare genomförd forskning 

på området i samma yrkeskategori (Landen & Wang, 2010).  

 

Resultatet visade att de hypoteser som sattes upp för studien delvis fick stöd. 

Inledningsvis gav studien inget stöd åt antagandet att anknytningsstil är av betydelse för 

vilken copingmetod som individen använder sig av. Detta var dock oväntat eftersom det 

sedan tidigare är dokumenterat att individer som har till exempel otrygga 

anknytningsmönster använder sig av dysfunktionell coping i större utsträckning. En 

anledning till det uteblivna sambandet skulle kunna vara att brandmäns arbete och 

stressutsatthet skiljer sig markant åt från andra grupper där tidigare forskning bedrivits 

(exempelvis studenter) och att detta skulle kunna vara en orsak till skillnader. Kanske är 

det så att brandmäns stressutsatta yrke medför att de måste hitta effektiva metoder för 

att hantera stress, oavsett vilka anknytningsmönster de har. Det vill säga att 

stresshanteringen är så viktig och påverkar dem så mycket att anknytningsmönster då 

inte spelar någon roll. Vidare skulle det kunna vara så att brandmäns arbete innebär så 

hög fokus på att lösa problem att det kanske inte finns så mycket utrymme till att 

använda vissa typer av ineffektiva och dysfunktionella metoder. Detta då arbetet innebär 

mer stress och press än vad det finns i andra grupper där det kan tänkas finnas mer 

utrymme för ineffektiva sätt att hantera stress.  

 

Studiens resultat visade att det fanns signifikanta samband mellan anknytningsstil och 

den mentala hälsan hos gruppen brandmän. Huruvida individen har en trygg eller otrygg 

anknytningsstil har alltså betydelse för det psykiska välmåendet hos denna grupp. 

Denna korrelation visade sig vara relativt stark och signifikant på både ångest- och 

undvikandeskalan vilket stärker trovärdigheten i sambandet. Studien pekar alltså i 

riktning mot att brandmän som har trygga anknytningsmönster har högre psykiskt 

välmående än de med mer otrygg anknytningsstil.  

 

Det fanns även en intressant och nämndvärd, dock ej signifikant, skillnad mellan 

brandmän och styrkeledare. Den senare gruppen hade lägre värden på både undvikande- 

och ångestskalan, vilket skulle kunna indikera att styrkeledare har tryggare 

anknytningsmönster än brandmän. Rollen som styrkeledare är ansvarskrävande 

eftersom den innebär ledaransvar för 5-6 man. Positionen kan av den anledningen vara 

attraktiv för personer som har tryggare anknytningsmönster och högre emotionell och 

psykisk stabilitet. Det skulle även kunna vara så att styrkeledarna, i sin roll som 

styrkeledare, lyckats utveckla mer funktionella sätt för att hantera 

ångest/undvikandeproblematik. 

 

Det visade sig även föreligga signifikant moderat samband mellan dysfunktionell 

coping och psykisk ohälsa. Tillförlitligheten kan dock ifrågasättas av att det inte fanns 

något signifikant samband mellan funktionell coping och psykisk hälsa. Resultatet 

indikerar att brandmän som använder sig av inadekvata copingmetoder mår sämre och 

sådan information skulle kunna komma till nytta inom kåren. Det skulle till exempel 

kunna vara användbart att i coaching/utvecklingssamtal diskutera vilken copingmetod 

som används för att utröna och säkerställa psykiskt välmående. Vidare analys visade 

även att den yngre åldersgruppen använde sig av dysfunktionell coping i större 
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utsträckning än den äldre, vilket också är användbar information för att kunna rikta 

särskilda stödinsatser i stresshantering mot denna grupp. 

 

Den föreliggande studiens resultat skiljer sig från tidigare forskning på området, men 

har även resultat som pekar i samma riktning. När det gäller relationen mellan 

anknytningsstil och copingmetod så är en av grundpelarna i anknytningsteorin att barnet 

utvecklar relevanta copingmetoder i den trygga anknytningen till vårdnadshavarna 

(Bowlby, 1973, 1988) och att det därför finns en stark koppling mellan anknytning och 

coping. Tidigare studier har stärkt teorin och sambanden (Lopez et al., 2001; Mikulincer 

& Florian, 1995; Wei et al., 2003). Dock skiljer sig den föreliggande studien åt i och 

med att resultatet ej visade på något sådant samband. Även Landen och Wangs (2010) 

studie, som är den enda studien som gått att hitta där anknytningsstil och copingmetoder 

undersökts hos brandmän, skiljer sig åt i detta avseende. I deras studie uppnåddes 

signifikansnivå på undvikandedimensionen (brandmän med låga värden på 

undvikandedimensionen använde sig av funktionell coping i större utsträckning) men 

någon signifikansnivå fanns ej på ångestdimensionen, vilket pekar på mindre starkt 

samband än i de tidigare studier som genomförts på andra grupper där både ångest och 

undvikande visat på starkt samband med coping. 

 

Eftersom den föreliggande studien visar på uteblivet samband mellan coping och 

anknytning samt att Landen och Wangs studie visar på svagare samband mellan 

anknytning och coping (endast samband mellan undvikandedimensionen och coping), 

skulle detta kunna ses som att yrkeskategorin brandmän möjligtvis kan skilja sig åt från 

övriga grupper när det gäller relationen mellan anknytningsmönster och copingmetoder. 

Detta då tidigare forskning, på andra grupper och yrkeskategorier visat på starka 

samband mellan båda anknytningsdimensionerna och coping. 

 

Den föreliggande studiens resultat är i linje med tidigare forskning som visat att det 

finns klara samband mellan anknytningsmönster och psykiskt välmående, hos brandmän 

(Landen och Wang, 2010) och andra grupper (Lopez et al., 2002; Mikulincer och 

Florian, 1995). Fler studier behövs inom yrkeskåren brandmän för att säkerställa 

sambanden men utifrån det, skulle vetskapen om att brandmän med trygga 

anknytningsmönster har högre psykisk hälsa kunna vara användbar i till exempel 

urvalsprocessen när nya brandmän ska anställas. Eftersom brandmän är särskilt 

stressutsatta (och rollen kräver psykisk stabilitet) och deras arbete spelar en viktig roll 

för samhället kan deras psykiska välmående och således också anknytningsmönster vara 

relevanta faktorer att ta hänsyn till, i till exempel ett urvalsförfarande för att säkerställa 

hög kapacitet i yrkeskåren.  

 

Studien ger även stöd åt tidigare forskning som visat att coping har betydelse för den 

psykiska hälsan. Brandmän som använder sig av dysfunktionella metoder uppvisar 

högre psykisk ohälsa vilket är i linje med forskning som bedrivits på området tidigare 

(Chang et al., 2003). Dock gav denna studie inget stöd åt tidigare forskning som visat 

att samband även finns mellan funktionell coping och psykiskt välmående hos 

brandmän (Brown et al., 2002) och även hos andra grupper (Brief et al., 1993; Diener, 

1994). Att studien går emot dessa tidigare väldokumenterade samband är förvånande 

och anmärkningsvärt. Resultatskillnaderna skulle kunna bero på begränsningarna i den 

föreliggande studiens urvalsstorlek och att resultatet av den anledningen är specifikt för 
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denna undersökning. Skillnaden kan även bero på att tidigare studier har använt andra 

skalor och metoder för att mäta coping. 

 

Flera begränsningar bör noteras i denna studie. Den undersökta gruppen om fyrtiotvå 

deltagare är liten och de resultat som framkommit visar därför att det gäller för den här 

brandmannagruppen. Generaliserbarheten till andra verksamma kårer i yrkeskategorin 

bör beaktas på grund av urvalets storlek samt att samt att effekter kan variera beroende 

på tjänstgöringsområde. Det kan till exempel finnas skillnader i stressutsatthet beroende 

på om tjänstgöringen äger rum i storstadsregion eller på landsort. Andra variabler som 

kan påverka är också att stationer kan ha olika syn på och arbetar på olika sätt med till 

exempel stresshantering och krisssamtal. Fler studier behövs inom yrkeskategorin för att 

få en mer övergripande och klar bild över hur det ser ut inom kåren och för att vidare 

också kunna jämföra med andra yrkes- och samhällsgrupper. Framförallt bör relationen 

mellan anknytning och coping utrönas vidare eftersom den föreliggande studiens 

resultat skiljer sig från Landen och Wangs (2010) och deras studie i sin tur skiljer sig 

från tidigare forskning genomförd på andra yrkes- och samhällsgrupper.  

 

De mätinstrument som använts i studien är väl utvärderade och validerade i tidigare 

forskning, vilket ger en tillförlitlighet som kan ses som en av studiens styrkor. Dock 

innebär självskattningsskalorna en utsatthet för bias och subjektiva tolkningar. Eftersom 

enkäten konstruerades digitalt och mailades ut till varje försöksperson är kontrollen över 

datainsamlingen svag. Deltagarna har fått besvara enkäten på egen hand, utan 

författarens observation, vilket medgett utrymme för olika slags påverkansvariabler. 

Detta skulle kunna inkludera att deltagaren blivit störd av exempelvis kollegor eller 

andra moment under ifyllandet och att det ej funnits möjlighet att ställa frågor om vad 

som avsågs i enkäten under tiden. Det skulle även kunna finnas en risk för 

uttröttningseffekter med hänsyn till enkätens totala längd. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att anknytningsmönster och olika sätt att hantera 

stress på har betydelse för den mentala hälsan hos denna grupp brandmän, och att detta 

är i linje med tidigare forskning. Dock har anknytningsmönster inte någon inverkan på 

hur denna grupp brandmän väljer att hantera stress, resultat som går emot tidigare 

forskning. Den föreliggande studien har bidragit till att öka kunskapen om vilka faktorer 

som påverkar brandmäns psykiska hälsa, ett outforskat område när det gäller coping och 

anknytningsmönsters inverkan. Området kan anses vara viktigt att undersöka vidare, det 

är i samhällets intresse att brandmän är psykiskt välmående och besitter hög kapacitet, 

och resultatet och vidare studier kan även komma till användning för att kunna anpassa 

och vidareutveckla stödfunktioner inom kåren.   
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