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Coping och socialt stöd hos individer med 

byggnadsrelaterad ohälsa 

Victoria Maaherra och Josefin Nordlund 

 

Det finns ett begränsat forskningsunderlag kring hur individer med 

byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) hanterar sina besvär och i vilken grad de upplever 

sig få socialt stöd. Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning 

grupper av individer med olika svårighetsgrad av BRO använder copingstrategier; i 

vilken utsträckning och från vilka stödkällor de upplever sig få socialt stöd; samt om 

det fanns några skillnader mellan grupperna. Data samlades in via 

självskattningsformulär från 100 individer. Dessa delades in i tre grupper med olika 

grad av BRO-symtom (mild, moderat och svår) samt en kontrollgrupp utan besvär. 

Resultatet visade att respondenterna oavsett svårighetsgrad, skattade sig använda 

främst problemfokuserade copingstrategier, följt av emotionsfokuserade. Ingen 

grupp skattade sig använda dysfunktionella copingstrategier. Kontrollgruppen 

använde problemfokuserade copingstrategier i signifikant lägre grad än BRO-

gruppen med milda besvär.  Respondenterna rapporterade mer emotionellt stöd än 

instrumentellt- och informativt stöd. Det sociala stödet erhölls främst från kollegor, 

partner, andra familjemedlemmar och vänner, i mindre utsträckning från hälso- och 

sjukvård och i mycket låg utsträckning från intresseförening/stödgrupper. Gällande 

socialt stöd fanns det inga signifikanta skillnader mellan grupperna.  

The field of research is limited about how people with building related intolerance 

(BRI) cope with their problems and in which degree they experience social support. 

The aim of this study was to examine how groups of individuals with different 

severity of BRI use coping strategies; in which degree they experience social support 

and from whom; and whether there are differences between the groups. Data was 

collected through a self report-survey, answered by 100 people. These were 

categorized into three groups based on the extent of their problems (mild, moderate 

and severe) and one control group. The results revealed that the respondents, 

regardless of the extent of problems, mainly used problem-focused coping strategies, 

followed by emotion-focused coping strategies. None of the groups used 

dysfunctional coping strategies. The control group used problem focused strategies 

significantly less compared to the group with mild severity. The respondents 

reported experiencing more emotional support than instrumental and informative 

support. The support was mainly obtained from colleagues, partners, other family-

member and friends, in less extent from health care and in very low extent from 

support groups. Regarding social support there was no significant differences 

between the groups. 

Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) karaktäriseras av symtom som uppstår när en individ vistas i 

en specifik byggnad eller del av en byggnad och tillståndet benämndes tidigare som sjuka-hus-
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syndromet (SBS; Edvardsson, 2015; Palmqvist, 2017). Symtomen individen får kan grupperas in 

i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom (WHO, 1986; Glas, 2010), det kan 

exempelvis vara kliande ögon, rinnande näsa, torr hals; kliande eller irriterad hud; huvudvärk 

eller trötthet (Burge, 2004; Norbäck, 2009). Symtomen försvinner ofta efter att den drabbade 

lämnat byggnaden, men det finns en risk för att de övergår till ett kroniskt tillstånd 

(Edvardsson, Bergdahl, Eriksson & Stenberg, 2013). Exakt vad det är som orsakar symtomen är 

omdiskuterat, då de ofta uppkommer i doser som anses vara under toxiska nivåer samt att inte 

alla människor i byggnaden får dem (Nordin et. al., 2012; Palmqvist, 2017). Det finns dock en 

rad miljöfaktorer som tycks påverka förekomsten av BRO, så som rumstemperatur, 

luftfuktighet, ventilation, mögel, tobaksrök och luftföroreningar (Norbäck, 2009). Utöver dessa 

faktorer finns även en koppling mellan BRO och psykosociala arbetsmiljöfaktorer, som hög 

arbetsbelastning eller brist på kontroll och stöd, vilka tycks öka risken för att drabbas av 

sjukdomen (Edvardsson et. al., 2013). Andra riskfaktorer som har associerats med förekomsten 

av BRO är självrapporterade allergier och rökning (Norbäck, 2009). Kvinnor är 

överrepresenterade i patientgruppen och upp till 92% av de som sökte läkarvård kopplat till 

BRO i Västerbotten mellan 1986 och 1998 var kvinnor (Nordin et. al. 2012; Edvardsson et. al., 

2008). 

Prevalensen för BRO har i olika studier, beroende på hur tillståndet definieras, uppskattats 

vara 2.5-4.8% för självrapporterade symtom (Nordin et. al., 2012; Eriksson & Stenberg, 2006) 

och ca 1.4% för diagnos given av läkare (Nordin et. al., 2012). En studie visade att nästan hälften 

av de drabbade (49.1%) hade kvar sina symtom vid uppmätning sju år efter att de fått diagnosen 

(Edvardsson, 2015). Utifrån att många inte blir symtomfria och den tid det tar för eventuellt 

tillfrisknande så kan BRO därmed ses som ett tillstånd med kronisk stressor. 

Bland individer med BRO är det även vanligt förekommande med andra miljökänsligheter, 

så som kemisk intolerans, eller överkänslighet mot elektromagnetiska fält eller ljud, då 49-77% i 

en studie rapporterade minst en annan miljökänslighet (Palmqvist, Claeson, Neely, Stenberg & 

Nordin, 2013). Vanligast förekommande är ett överlapp till kemisk intolerans, där 36.2-37.6% 

av individer med BRO har båda tillstånden (Palmqvist et. al., 2013). Kemisk intolerans 

(Chemical intolerance, CI; Nordin, Andersson & Nordin, 2010) innefattar tillstånden multiple 

chemical sensitivity (MCS; Multiple chemical sensitivity: A 1999 consensus, 1999), idiopathic 

environmental intolerance (IEI; IPCS, 1996) samt sensorisk hyperreaktivitet (Söderholm, 

Söderberg & Nordin, 2011). CI kännetecknas av en överkänslighet mot doftande/stickande 

substanser, som exempelvis parfym (Nordin, Andersson & Nordin, 2010). Skillnaden mellan CI 

och BRO är att symtomen som uppstår vid CI inte är avgränsat till specifika byggnader, som vid 

BRO. Det tycks även finnas ett överlapp mellan BRO, CI och astma/allergi, där en studie visat 

att samsjukligheten för dem med BRO och astma var 2% och för dem med BRO, CI och astma 3-

4% (Lind, 2015). De tre tillstånden BRO, CI och astma/allergi har liknande symtomatologi 

såsom slemhinnesymtom och trötthet (ibid), vilket i undersökningar kan göra det svårt att skilja 

dessa tillstånd åt (Stenberg & Edvardsson, 2012).  

För människor drabbade av BRO påverkas vardagslivet påtagligt, vilket yttrar sig både socialt 

och i arbetslivet. Svårigheter att vistas på arbetsplatsen leder ofta till sjukskrivning, vilket i sin 

tur kan ge ekonomiska problem som följd (Söderholm, Öhman, Stenberg & Nordin, 2016). Även 
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den psykiska hälsan påverkas av exempelvis nedstämdhet eller frustration över att bli ifrågasatt 

och misstrodd (ibid). En liknande bild ges också för individer med självrapporterad MCS, som 

upplever att vardagslivet blir lidande genom att tillståndet medför en stor påverkan på sociala 

relationer, arbetsliv och livsstil (Skovbjerg, Brorson, Rasmussen, Johansen & Elberling, 2009). 

De svårigheter som BRO-symtomen orsakar antas vara påfrestande för individen, men hur 

individen hanterar besvären och dess medföljande problem är ännu inte särskilt utforskat. 

Sättet individer med miljökänsligheter hanterar sina problem (sk coping) och upplevelsen av 

socialt stöd tycks dock kunna påverka tillfrisknande från tillstånden (Palmqvist, Nordin, 

Stenberg, Neely & Nordin, 2017).  

Coping är ett begrepp som syftar på strategier som individer använder för att hantera 

situationer där interna och/eller externa krav upplevs överstiga individens resurser (Lazarus & 

Folkman, 1984; Snyder, 1999; Folkman & Moskowitz, 2004; Vishwanatha, Palmquist & Nordin, 

2015). Coping uppstår därmed som en respons till en situation som upplevs hotfull (Lazarus, 

1966; Snyder 1999). Det finns många olika copingstrategier som kan kategoriseras in i större 

grupper av strategier, så som problemfokuserade, emotionsfokuserade och dysfunktionella 

strategier (Carver, Scheier & Weintraub, 1989; Coolidge, Segal, Hook & Stewart, 2000). 

Problemfokuserade strategier syftar till att hantera hindret/problemet i situationen, medan 

emotionsfokuserade strategier syftar till att hantera de känslor som uppstår i situationen 

(Lazarus & Folkman, 1984; Folkman & Moskowitz, 2004). Båda dessa strategier syftar således 

till att hantera det som uppstår i situationen. Dysfunktionella copingstrategier (Carver et. al., 

1989) avser istället strategier som i situationen hämmar användandet av mer funktionella 

copingstrategier. Det kan exempelvis innebära att individen undviker hindret/problemet i 

situationen (Lazarus & Folkman, 1984).  

Socialt stöd kan definieras som tillgängligheten av sociala interaktioner eller relationer som 

individen uppfattar som omsorgsfulla, pålitliga, stöttande och/eller bidragande till en känsla av 

samhörighet (Hobfoll & Stokes, 1988; Sarason, Levine, Basham & Sarason, 1983). Det sociala 

stödet kan delas upp i emotionellt, instrumentellt och informativt stöd (House 1981; Lakey & 

Cohen 2000). Det emotionella stödet innebär att individen ifråga upplever sig förstådd och 

omhändertagen; det instrumentella stödet syftar till praktiskt stöd som exempelvis att få hjälp 

med vardagssysslor och det informativa stödet omfattas av information och råd från andra som 

kan vara till gagn för individen (Palmqvist, 2017). Studier har visat att stressorer kopplade till 

kroniska sjukdomar är krävande och ofta gör individen beroende av stöd från sin omgivning 

(Schreurs & de Ridder, 1997). Individens sätt att använda copingstrategier kan påverka det 

sociala stödet genom att de som använder mer dysfunktionella copingstrategier får mindre 

socialt stöd medan de som använder mer funktionella copingstrategier får mer socialt stöd 

(ibid). 

Individens upplevelse av socialt stöd tycks i sin tur både kunna öka användandet av 

copingstrategier (Thoits, 1986), och påverka valet av copingstrategi (Holahan & Moos, 1987), då 

exempelvis individer med ett stort socialt nätverk har en större tendens att använda sig av 

problemfokuserad coping medan individer med ett mindre socialt nätverk använder 

dysfunktionell coping i större utsträckning (Schreurs & de Ridder, 1997). Att söka socialt stöd 

kan också ses som en copingstrategi (Schreurs & de Ridder, 1997), antingen som en egen 
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kategori eller som tillhörande de emotionsfokuserade strategierna (Kapsou, Panayiotou, 

Kokkinos & Demetriou, 2010; Doron et. al., 2014). Sett som en egen typ av copingstrategi har att 

söka socialt stöd ett positivt samband med hälsoutfall när det funnits en kronisk stressor 

(Penley, Tomaka & Wiebe, 2002).  

Det finns få studier som undersökt copingstrategier och socialt stöd bland människor med 

BRO eller andra miljökänsligheter. Då det tycks finnas ett stort överlapp mellan BRO, CI och 

även astma/allergi med hög samsjuklighet mellan diagnoserna, samt att tillstånden liknar 

varandra, så kanske det även finns likheter i sättet individerna hanterar sina svårigheter. Därav 

kan studier om copingstrategier och socialt stöd hos individer med CI och astma/allergi tänkas 

vara av vikt vid jämförelse till individer med BRO. Bland individer med CI har en studie visat att 

användandet av copingstrategier tycks påverkas av svårighetsgraden av symtom, där 

problemfokuserade strategier användes i större grad av de med moderat/svår intolerans medan 

emotionsfokuserade strategier användes i större grad av de med mild intolerans (Nordin et. al., 

2010).  En liknande studie har även gjorts på patienter med astma/allergi, där ingen skillnad 

hittades i användandet av copingstrategier beroende av svårighetsgraden (Lind, 2015). En 

studie av individer med CI, miljökänslighet mot elektromagnetiska fält och miljööverkänslighet 

mot ljud visade att de med högre svårighetsgrad av symtom hade högre nivåer av 

problemfokuserade copingstrategier och/eller instrumentellt stöd, samt lägre nivåer av 

emotionsfokuserade copingstrategier, emotionellt stöd och/eller informativt stöd (Palmqvist et. 

al. 2017). För individer med högre svårighetsgrad av miljökänslighet tycks möjligheten för 

tillfrisknande öka med högre nivåer av emotionsfokuserade copingstrategier, emotionellt och 

informativt stöd (ibid). 

En kvalitativ studie om socialt stöd hos individer med BRO visade att de upplevde fullt stöd 

från sin familj, lågt till högt stöd från vänner och att några upplevde gott stöd från kollegor 

(Söderholm, et al. 2016). En patientgrupp med astma/allergi upplevde sig få emotionellt stöd i 

störst utsträckning, följt av instrumentellt och informativt stöd, där upplevelsen av de två senare 

inte skilde sig åt (Lind, Nordin, Palmquist, Claeson, Millqvist & Nordin, 2014). Dessa 

respondenter upplevde mest stöd från stödkällorna partner, andra familjemedlemmar samt 

hälso- och sjukvård, följt av vänner och kollegor och minst stöd från myndigheter och 

stödgrupper (ibid). Det fanns för dem även en skillnad i upplevelsen av socialt stöd mellan 

grupper med olika svårighetsgrad, där de med lägre svårighetsgrad upplevde mer socialt stöd än 

de med högre svårighetsgrad (ibid). För individer med CI har delvis liknande resultat hittats, 

där respondenterna upplevde mest stöd från partner och andra familjemedlemmar, följt av 

vänner/kollegor och därefter hälso- och sjukvård och stödgrupper (Nordin, Andersson & 

Nordin, 2010).  Det fanns även signifikanta skillnader mellan grupper med olika svårighetsgrad 

av CI gällande emotionellt och instrumentellt stöd från vänner/kollegor, där det upplevda stödet 

minskade med högre svårighetsgrad av CI (ibid). 

I dagsläget är forskningen om coping och socialt stöd bland individer med miljökänsligheter 

som BRO sparsam. Med mer kunskap om hur individerna hanterar sina svårigheter och vilket 

socialt stöd de får så kan förståelsen för tillståndet och individerna öka. Detta kan leda till ett 

bättre bemötande och hjälp för individen att hantera sin miljökänslighet, från både närstående 

och hälso- och sjukvården. 
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Syftet med denna studie var att undersöka copingstrategier och upplevt socialt stöd bland 

individer med olika grad av BRO, utifrån följande frågeställningar. 1) I vilken utsträckning 

använder individer med olika grad av BRO problemfokuserade, emotionsfokuserade, respektive 

dysfunktionella copingstrategier? 2) Finns det några skillnader mellan grupperna avseende 

användande av dessa copingstrategier? 3) I vilken utsträckning upplever individer med olika 

grad av BRO att de får emotionellt, informativt, respektive instrumentellt socialt stöd? 4) Från 

vilka stödkällor upplever individer med olika grad av BRO att de får emotionellt, informativt, 

respektive instrumentellt socialt stöd? 5) Finns det några skillnader mellan grupperna avseende 

upplevt socialt stöd?  

Metod 

Deltagare 

Respondentgruppen består av 100 individer i åldrarna 24-66 år (M = 45.9 år). Av dessa har 80 

individer rekryterats genom att de sökt vård hos företagshälsovården för besvär avseende BRO. 

Vid läkarundersökningen har andra möjliga orsaker till besvären uteslutits. Då läkaren gjort 

bedömningen att besvären kan vara kopplade till BRO har respondenten fått information om 

studien, tillfrågats om att delta och därefter fått ge samtycke till deltagande. 20 individer har 

rekryterats som kontrollgrupp från samma arbetsplatser som respondenterna med BRO via 

informationskampanjer på arbetsplatsträffar. Alla respondenter har efter samtycke till 

deltagande fått besvara en webbaserad enkät som skickats via mejl.  

Respondenterna med BRO (n=80) har delats in i tre grupper som kommer att benämnas 

som mild, moderat och svår.  Indelningen har skett utifrån förekomst av symtom och antal 

symtomgrupper som individen tillhör (1-3st). Förekomst av symtom har mätts genom 

självskattning av 19 symtom uppdelade i tre symtomgrupper enligt Tabell 1. Skattning har skett 

utifrån svarsalternativen “Ja, ofta (varje vecka)”, “Ja, ibland” eller “Nej, aldrig”. Respondenterna 

har även fått skatta hur besvärande symtomen är, på en skala från 1-5. Denna besvärsskala har 

därefter använts för att ta fram ett medelvärde för skattade besvär. För att tillhöra en 

symtomgrupp så ska respondenten ha skattat “Ja, ofta” på minst ett symtom i den 

symtomgruppen. Respondentgrupperna mild, moderat och svår består av respondenter som 

uppfyller följande två kriterier: 1) har svarat ja på frågan “anser du själv att du har eller har haft 

besvär/symtom som har orsakats av dålig inomhusmiljö på din arbetsplats”; 2) tillhör en 

symtomgrupp genom att de uppgett att de ofta (varje vecka) har symtom från minst en 

symtomgrupp av hud-, slemhinne- eller allmänna symtom. 

Grupp mild (n=19) består av respondenter som har symtom från en symtomgrupp. Grupp 

moderat (n=32) består av respondenter som har symtom från två symtomgrupper. Grupp svår 

(n=29) består av respondenter som har symtom från alla tre symtomgrupper. Kontrollgruppen 

(n=20) består av 16 respondenter som är rekryterade till studien som kontroller och därmed 

svarat nej på frågan “Anser du själv att du har eller har haft besvär/symtom som har orsakats av 

dålig inomhusmiljö på din arbetsplats?”. Gruppen består även av fyra respondenter som svarat 

ja på frågan “anser du själv att du har eller har haft besvär/symtom som har orsakats av dålig 
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inomhusmiljö på din arbetsplats”, men inte tillhör en symtomgrupp då de inte har rapporterat 

att de ofta har minst ett symtom från en symtomgrupp. 

Tabell 1. Indelning av symtom i symtomgrupper 

Hudsymtom (4st) 

klåda/stickningar/stramningar/hetta i ansiktet  

ansiktsrodnad 

torr hud i ansiktet 

klåda på kroppen 

 

Slemhinnesymtom (9st) 

hosta 

halsirritation/heshet  

halstorrhet  

nästäppa/rinnande snuva  

kraftig slembildning  

irritation/torrhet i näsan 

nysningar 

ögonirritation 

torra ögon 

 

Allmänna symtom (6st)  

Huvudvärk 

tung i huvudet 

koncentrationssvårigheter 

trötthet 

yrsel/svimningskänsla 

illamående 

Not. Indelning utifrån Glas (2010) 
 

För att undersöka om gruppindelningen mild, moderat och svår kan betraktas motsvara 

svårighetsgrad av BRO, genomfördes en envägs variansanalys (ANOVA) mellan de fyra 

grupperna utifrån medelvärden på besvärsskalan. Medelvärdet för skattade BRO-besvär ökade 

från kontrollgruppen (M = 0.26, SD = 0.30) till grupp mild (M = 1.15, SD = 0.54) till grupp 

moderat (M = 1.48, SD = 0.82) till grupp svår (M = 2.34, SD = 1.03). Den ANOVA som 

analyserade medelvärdesskillnader av skattade besvär mellan grupperna var signifikant, F(3, 

96) = 29.43, p < .01. En posthoc bonferroni analys visade att det var signifikanta skillnader (p < 

.01) mellan kontrollgruppen och alla BRO-grupper, samt mellan grupp svår och de andra två 

BRO-grupperna. Detta innebär därmed att respondenterna har skattat sig ha mer besvär ju 

högre svårighetsgrad av BRO. En bakgrundsbeskrivning av respondentgrupperna återfinns i 

Tabell 2. 
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Tabell 2. Beskrivning av respondentgrupperna. 

 Kontroll  
(n = 20) 

Mild 
(n = 19) 

Moderat 
(n = 32) 

Svår 
(n = 29) 

X2 

Kön, n (%)     0.25 

Kvinnor 16 (80.0) 16 (84.2) 27 (84.4) 25 (86.2)  

Män 4 (20.0) 3(15.8)    5 (15.6) 4 (13.8)  

Civilstånd, n (%) 
    5.23 

Ensamstående 6 (30.0) 3 (15.8) 8 (25.0) 7 (24.1)  

Gift 14 (70.0) 16 (84.2) 24 (75.0) 22 (75.9)  

Har barn 8 (40.0) 11 (57.9) 13 (40.6) 19 (65.6)  

Självskattad hälsa, n (%)   25.01* 

Dålig 1 (5.0) - 2 (6.3) -  

Någorlunda 1 (5.0) 3 (15.8) 2 (6.3) 4 (13.8)  

God 8 (40.0) 6 (31.6) 10 (31.3) 19 (65.6)  

Mycket god 10 (50.0) 6 (31.6) 16 (50.0) 6 (20.7)  

Utmärkt - 4 (21.1) 2 (6.3) -  

Självrapporterade diagnoser, n (%) 

Astma 3 (15.0) 6 (31.6) 7 (21.9) 29 (34.5) 3.08 

Allergi 6 (30.0) 7 (36.8) 7 (21.9) 12 (41.4) 2.76 

Allergisk rinit 1 (5.0) 1 (5.3) 3 (9.4) 6 (20.7) 4.31 

SHR1 - - 1 (3.1) - 2.25 

Utmattning 2 (10.0) - 3 (9.4) 5 (17.2) 3.81 

GAD2 - - - 1 (3.4) 2.47 

Depression 1 (5.0) - 1 (3.1) 3 (10.3) 2.95 

Självskattad CI3 6 (28.6) 8 (42.1) 17 (54.8) 16 (55.2) 4.59 

Sjukskrivning4  2 (10.0) 3 (15.8) 8 (25.0) 8 (27.6) 1.69 

 

Not. (%) avser ur respektive grupp 
1SHR = Sensorisk hyperreaktivitet. 2GAD = Generaliserat ångestsyndrom. 3Självskattad CI avser 
att respondenter svarat ja på frågan “Får du besvär av luktande eller stickande ämnen (som inte 
är begränsat till “sjuka hus”) t ex av parfym eller rengöringsmedel, som du tror att de flesta 
andra personer inte drabbas av?” 
*=p < .05 

Enkätinstrument 

Copingstrategier har mätts med 24 påståenden som utgår från en svensk översättning av 

självskattningsskalan Brief COPE, som har acceptabel validitet och reliabilitet (Carver, 1997; 

Muhonen & Torkelson, 2005). Skalan i denna studie består av tolv delskalor med vardera två 

påståenden på en fyrgradig likertskala med svarsalternativen (1) inte alls; (2) inte riktigt; (3) 

ganska bra; (4) helt och hållet. Delskalorna har kategoriserats in i problemfokuserade, 

emotionsfokuserade och dysfunktionella copingstrategier (Cooper, Katona & Livingston, 2008) 

enligt Tabell 3. Svarspoängen utgår från medelvärdet per delskala och sträcker sig därmed från 

1-4, detta gäller för alla tolv delskalor och även totalpoäng för de respektive tre kategorierna av 

copingstrategier. 
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Tabell 3. Kategorisering av delskalorna i Brief COPE 

Problemfokuserade copingstrategier 

Aktiv coping  

Planering  

 

Emotionsfokuserade copingstrategier  

Söka emotionellt stöd  

Acceptans  

Humor  

Positiv omformulering 

Religion   

 

Dysfunktionella copingstrategier 

Ventilering 

Förnekande  

Beteendemässig resignering  

Självdistraktion  

Användande av medicin/droger 

Not. Brief COPE (Cooper, Katona & Livingston, 2008; Muhonen & Torkelson, 2005; Carver 
1997) 

Socialt stöd har mätts med tre frågor på en instämmelseskala från 0-10, där respondenterna 

har fått skatta i vilken grad och från vilka stödkällor de känner stöd för sina byggnadsrelaterade 

problem. Stödtyper och stödkällor presenteras i Tabell 4. Svarspoängen utgår från medelvärdet, 

med maxpoäng 10 för respektive stödkälla och stödtyp. Denna skala har tidigare använts för att 

undersöka socialt stöd hos individer med CI (Nordin et. al., 2010). 

Analys av data 

Det insamlade datat har analyserats med The Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 

version 23; IBM Corp., New York). Statistiskt signifikanta skillnader avser p-värden < .05 och 

statistiska skillnader med p-värden < .10 kommer i denna rapport att benämnas som tendenser. 

För de resultat som är signifikanta anges effektstorleken i eta squared, 𝜂2.  

För att undersöka skillnader inom och mellan grupperna avseende användande av 

copingstrategier så utfördes en tvåvägs 3 x 4 ANOVA , där 3 avser de tre kategorierna av 

copingstrategier och 4 avser de fyra grupperna. För att undersöka skillnader inom och mellan 

grupperna avseende upplevt socialt stöd så utfördes en trevägs 3 x 6 x 4 ANOVA med mixad 

modell, där 3 avser de tre stödtyperna, 6 de sex stödkällorna, och 4 de fyra grupperna. 

Signifikanta huvudeffekter analyserades posthoc med ett bonferronijusterat parvis t-test och 

signifikanta interaktionseffekter analyserades posthoc med en tvåvägs ANOVA. Parameter-

estimat (oberoende t-test) beräknades för att illustrera riktningen av de signifikanta effekterna. 
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Tabell 4. Stödtyper och stödkällor  

Stödtyper 

Emotionellt stöd 

Informativt stöd 

Instrumentellt stöd     

 

Stödkällor 

Partner 

Övriga familjemedlemmar 

Vänner 

Arbetskamrater 

Hälso- och sjukvård 

Intresseförening/stödgrupp 

Etik  

Denna studie är en del av forskningsprojektet “Varför blir vissa sjuka av inomhusmiljö och 

andra inte? - Ett projekt med fokus på individens respons på exponeringen i olika 

inomhusmiljöer”. Detta projekt är ett samarbete mellan Institutionen för Psykologi, 

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för Yrkes- och miljömedicin samt 

Kemiska institutionen vid Umeå Universitet. Forskningsprojektet har blivit godkänt av 

etikprövningsnämnden i Umeå (DNR: 2015-226-31M). Respondenterna har gett sitt samtycke 

till deltagande efter att de informerats om projektet både skriftligt och muntligt, samt getts 

möjligheten att avbryta sin medverkan när som helst. All data har erhållits avkodat och 

anonymt för författarna till denna rapport. 

Resultat 

Copingstrategier 

Medelvärden och standardavvikelser för problemfokuserade-, emotionsfokuserade- och 

dysfunktionella copingstrategier presenteras per grupp i Figur 1. En tvåvägs 3 x 4 ANOVA med 

mixad modell (3 copingstrategier x 4 grupp) visade en signifikant huvudeffekt för 

copingstrategier, F(2, 192) = 493.16, p < .01, 𝜂2 = 0.84, samt mellan grupperna, F(3, 96) = 

4.255, p < .01, 𝜂2 = 0.12. Det fanns ingen interaktionseffekt mellan copingstrategi och grupp, p = 

.11.   
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Figur 1. Medelvärden (±SE) för självskattat användande av copingstrategier, presenterat per 
grupp. Y-axeln avser instämmelse till användande av copingstrategier enligt 1=”inte alls”, 
2=”inte riktigt”, 3=”ganska bra” och 4=”helt och hållet”. 

Posthoc-analys avseende copingstrategier visade att det var signifikanta skillnader mellan 

alla tre typer av copingstrategier (p < .01). Avseende mellangruppsskillnaderna visade posthoc-

analys en signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och grupp mild (p < .05), där 

kontrollgruppen använde strategierna i något mindre utsträckning. Parameter-estimat visade 

att skillnaden mellan dessa två grupper var i skattningar av problemfokuserade copingstrategier 

(p < .01) samt emotionsfokuserade copingstrategier (p < .05).  Det fanns en tendens till skillnad 

(p = .07) mellan kontrollgruppen och grupp moderat, där parameter-estimat visade signifikanta 

skillnader avseende problemfokuserade strategier (p < .05). Posthoc-analys visade även en 

tendens till skillnad (p = .09) mellan grupp mild och grupp svår. 

Socialt stöd 

Medelvärden och standardavvikelser för upplevt socialt stöd presenteras per grupp i Figur 2. 

Medelvärden och standardavvikelser för de olika stödkällorna i respektive stödtyp presenteras 

per grupp i Figurerna 3-5. En 3 x 6 x 4 ANOVA med mixad modell (3 stödtyper x 6 stödkällor x 4 

grupp) presenteras i Tabell 5 och visade att det fanns signifikanta huvudeffekter för stödtyp och 

stödkälla, samt interaktioneffekter för stödtyp x stödkälla och stödtyp x grupp. Det fanns ingen 

signifikant huvudeffekt för grupp avseende socialt stöd. 
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Figur 2. Medelvärden (±SE) för de tre stödtyperna presenterat per grupp. 
 
 

 
Figur 3. Medelvärden per stödkälla för Emotionellt stöd presenterat per grupp. 
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Figur 4. Medelvärden per stödkälla för Informativt stöd presenterat per grupp. 

 
Figur 5. Medelvärden per stödkälla för Instrumentellt stöd presenterat per grupp. 
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Tabell 5. Effekter för stödtyper, stödkällor och grupper 

 
F-värde    𝜂2 

Stödtyp 51.73** 0.35 

Stödkälla 71.85** 0.43 

Stödtyp*stödkälla 14.78** 0.13 

Stödtyp*grupp 3.08** 0.09 

Stödkälla*grupp 0.58 is  

Stödtyp*stödkälla*grupp 1.23 is  

Grupp 2.07is  

Not. **=p < .01, is=icke-signifikant. 

 
Posthoc-analys (parvist t-test) visade att alla tre stödtyper skiljde sig signifikant från 

varandra (p < .01). Gällande de sex stödkällorna fanns det signifikanta skillnader (p < .01) 

mellan intressegrupp/stödförening och alla andra stödkällor; hälso-sjukvård och 

familjemedlemmar; hälso-sjukvård och vänner; samt hälso-sjukvård och arbetskollegor. Det 

fanns även en tendens till skillnad mellan hälso-sjukvård och partner (p = .08). För den 

signifikanta interaktionseffekten mellan stödtyp och svårighetsgrad av BRO visade posthoc 

tvåvägs ANOVA signifikanta skillnader beroende av grupp mellan emotionellt stöd och 

informativt stöd (p < .05), samt mellan emotionellt stöd och instrumentellt stöd (p < .01). 

Diskussion 

Syftet med denna rapport var att undersöka copingstrategier och upplevt socialt stöd bland 

individer med olika grad av BRO.  

Den första frågeställningen var “I vilken utsträckning individer med olika grad av BRO 

använder sig av problemfokuserade, emotionsfokuserade och dysfunktionella 

copingstrategier?”. Resultatet visade en stark (𝜂2 > 0.5; Muijs, 2004) huvudeffekt för 

copingstrategier, där respondenterna oavsett svårighetsgrad skattat sig använda 

problemfokuserade copingstrategier och i något mindre grad emotionsfokuserade strategier, 

medan de inte skattat sig använda dysfunktionella copingstrategier. Detta kan tolkas som att 

respondenterna försöker hantera de problem som uppstår i en stressande situation och i mindre 

grad försöker hantera de känslor som uppstår i situationen, utan att ta till dysfunktionella 

copingstrategier (Lazarus & Folkman,1984; Folkman & Moskowitz, 2004; Carver et. al., 1989). 

Att respondenterna skattat sig använda problemfokuserade copingstrategier i större 

utsträckning än emotionsfokuserade skulle kunna bero på att de inte upplever att de 

emotionella kraven i en stressande situation skulle överstiga deras resurser och därmed inte 

behöver ta till en emotionsfokuserad copingstrategi. Det kan också vara så att respondenterna 

upplever emotionella krav men försöker att hantera problemet som uppstått i situationen i 

första hand istället för känslorna som medföljer. Dessa resultat går i linje med andra studier 

avseende människors sätt att använda copingstrategier (Muhonen & Torkelsson, 2005) och 

individer med BRO antas därmed inte särskilja sig från andra människor när det kommer till 

hur de skulle hantera en stressande situation.  
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Den andra frågeställningen var “Finns det någon skillnad mellan grupperna avseende 

användande av dessa copingstrategier?”. Resultatet visade en blygsam (𝜂2 > 0.1; Muijs, 2004) 

huvudeffekt för grupp. Det fanns en signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och grupp mild, 

då grupp mild skattat sig använda både problemfokuserade och emotionsfokuserade 

copingstrategier i något högre utsträckning än kontrollgruppen. Båda grupperna har dock 

skattat så pass högt på skalan att de båda tolkas använda dem, vilket gör det svårt att dra några 

slutsatser om skillnaderna. Det fanns även en tendens till skillnad mellan kontrollgruppen och 

grupp moderat i användandet av problemfokuserade och dysfunktionella copingstrategier, där 

grupp moderat använde dessa strategier i något högre utsträckning än kontrollgruppen. Även 

här är skillnaderna små och avseende de dysfunktionella copingstrategierna så skattade båda 

grupperna så pass lågt att de inte antas använda dem. Det blir därav svårt att dra några 

slutsatser om innebörden av skillnaderna. Dessa resultat liknar användandet av copingstrategier 

hos astma-och allergi patienter, där det inte fanns några skillnader mellan grupperna utifrån 

svårighetsgraden av symtom (Lind, 2015). Även detta antas tyda på att individer med BRO 

använder copingstrategier på liknande sätt som andra människor gör, samt oberoende av hur 

många symtomgrupper de tillhör. 

Studien visade dock en tendens till skillnad mellan grupp mild och grupp svår gällande 

problemfokuserade copingstrategier, där grupp mild skattat sig använda dem i högre grad än 

grupp svår. Om en stressande situation antas vara när individen upplever BRO-symtom så ses 

resultatet i denna studie gå emot studier om coping hos individer med andra 

miljööverkänsligheter, där de med högre svårighetsgrad använt sig mer av problemfokuserade 

strategier än de med lägre svårighetsgrad (Nordin et al, 2010; Palmqvist et al, 2017). En möjlig 

förklaring till att individer med högre svårighetsgrad av CI använder problemfokuserade 

strategier i större utsträckning kan vara att de har lättare att ta till sådana strategier än individer 

med BRO. Det kan t.ex. innebära att avvika från platser som triggar symtomen, vilket kan bli 

viktigare att göra ju större besvär av CI individen har. För individer med BRO kan det vara 

svårare att ta till sådana problemfokuserade strategier då besvären uppstår på arbetsplatsen och 

det är svårt att avvika från sin arbetsplats då symtom uppstår. Att individer med mild grad av 

BRO använder problemfokuserade strategier i något högre grad skulle kunna förklaras med att 

de har färre symtom och därmed kan ha lättare att ta till problemfokuserade strategier för att 

hantera besvären som uppstår till följd av symtomen, än de som har fler symtom och mer 

besvär. 

Gällande emotionsfokuserade copingstrategier visade resultatet inga signifikanta skillnader 

mellan BRO-grupperna vilket går i linje med studien om coping hos astma-och allergi patienter 

(Lind, 2015). Resultatet går däremot inte i linje med studier av coping hos andra 

miljööverkänsligheter, där de med lägre svårighetsgrad använt emotionsfokuserade 

copingstrategier i större utsträckning än de med högre svårighetsgrad (Nordin et al, 2010; 

Palmqvist et al, 2017). Det är möjligt att individer med CI använder mindre emotionsfokuserade 

strategier och mer problemfokuserade strategier ju högre svårighetsgraden är, för att de i större 

utsträckning försöker minska att symtomen triggas, än att hantera de känslor som uppstår till 

följd av att symtomen. För individer med BRO syns däremot ingen sådan skillnad beroende av 

svårighetsgrad, vilket skulle kunna bero på att individer med högre svårighetsgrad av BRO inte 
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tar till mer problemfokuserade copingstrategier än dem med lägre svårighetsgrad. Det kan 

också vara så att individer med BRO upplever och hanterar emotionella krav i lika stor 

utsträckning oavsett hur många symtom individen har.  

Den tredje frågeställningen var “I vilken utsträckning upplever individer med olika grad av 

BRO att de får emotionellt, informativt, respektive instrumentellt socialt stöd?”. Resultatet 

visade en moderat (𝜂2 > 0.3; Muijs, 2004) huvudeffekt för stödtyp. Respondenterna upplevde 

sig få emotionellt stöd i moderat till hög utsträckning, följt av instrumentellt stöd i låg till 

moderat utsträckning och därefter informativt stöd i något lägre utsträckning men också lågt till 

moderat. Resultaten skulle kunna bero på att det är svårt att ge informativt stöd kopplat till 

BRO på grund av att det bristande kunskapsunderlaget gör att det inte finns så mycket 

information om tillståndet att ge, medan emotionellt stöd kan vara lättare att ge då det inte är 

lika beroende av kunskap om tillståndet. Det bristande kunskapsunderlaget om BRO skulle 

möjligen också kunna förklara det lägre instrumentella stödet, då det kan vara svårt att ge 

praktisk hjälp kopplat till BRO, på grund av svårigheter att definiera vad denna hjälp skulle 

kunna vara. Detta går i linje med studier om upplevt socialt stöd för både individer med CI och 

astma/allergi-patienter, som också upplevde mest emotionellt stöd, följt av instrumentellt och 

informativt stöd (Lind et al, 2014; Nordin et al, 2010). Även för dessa grupper kan det antas 

vara lättare att ge emotionellt stöd än informativt och instrumentellt, då det inte kräver lika 

mycket kunskap om tillståndet att visa förståelse, som att ge praktisk hjälp eller information. 

Avseende den fjärde frågeställningen “Från vilka stödkällor upplever individer med olika 

grad av BRO att de får emotionellt, informativt, respektive instrumentellt socialt stöd?” visade 

resultatet en moderat (𝜂2 > 0.3; Muijs, 2004) huvudeffekt för stödkällor. Det fanns även en 

blygsam (𝜂2 > 0.1; Muijs, 2004) interaktionseffekt mellan stödtyp och stödkälla. 

Respondenternas skattade upplevda stöd skiljer sig därmed signifikant mellan de tre olika 

stödtyperna beroende av vilken stödkälla stödet anses komma ifrån. De stödkällor som skiljde 

sig från de andra var intresseförening/stödgrupp och hälso- och sjukvård, då respondenterna 

upplevde sig få stöd från dessa två i lägre utsträckning än från stödkällorna partner, andra 

familjemedlemmar, vänner och kollegor. Det upplevda stödet från intresseförening/stödgrupp 

var mycket lågt för alla tre stödtyper, vilket skulle kunna bero på en brist på tillgång till sådana 

grupper. Från hälso- och sjukvården så upplevde individerna med BRO stöd i något högre 

utsträckning än patienter med CI (Nordin et al, 2010), men i lägre utsträckning än 

astma/allergi-patienter (Lind et al, 2014). Detta skulle kunna bero på att astma/allergi är mer 

socialt accepterat (Lind, 2015) och därmed kanske vanligare som frågeställning i hälso- och 

sjukvården än BRO och CI, vilket kan tänkas medföra att de med astma/allergi upplever sig få 

mer socialt stöd. Detta resultat talar för att hälso- och sjukvården bör jobba för en ökad kunskap 

om BRO och andra miljökänsligheter i syfte att kunna ge mer socialt stöd till drabbade.  

Gällande stödkällorna partner, andra familjemedlemmar, vänner och kollegor så har 

respondentgruppen skattat sig få socialt stöd i lika stor utsträckning från alla fyra källor. Detta 

skiljer sig från en kvalitativ studie om socialt stöd bland individer med BRO, där 

respondenterna upplevde socialt stöd från familj i högre grad än från vänner och kollegor 

(Söderholm, et al 2016). Resultaten skiljer sig även från upplevt socialt stöd hos individer med 

CI och astma/allergi-patienter, vilka skattat högst stöd från partner och familj (Lind et al, 2014; 
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Nordin et al, 2010). Något som också utmärker sig för individerna med BRO är att de skattat 

högst informativt stöd från kollegor. En möjlig förklaring till detta kan vara att BRO är känt på 

arbetsplatserna där respondenterna till denna studie har rekryterats och att de därför upplever 

mer stöd från sina kollegor, än från partner och familj, samt jämfört med individer med CI och 

astma/allergi. Detta skulle kunna bero på att kollegor märker av den drabbades BRO-besvär i 

större grad än familjemedlemmar då besvären uppstår på arbetsplatsen, samt att kollegorna kan 

ha mer kunskap om BRO än familjemedlemmarna vilket kan göra det lättare att ge informativt 

och praktiskt stöd kopplat till deras BRO. Då individer med CI och astma/allergi har besvär som 

kan uppstå överallt, är det möjligt att deras familjemedlemmar har större insyn i besvären än 

familjemedlemmar till individer med BRO, vilket också skulle kunna förklara att stödet från 

familj upplevs som större för dem med CI och astma/allergi. 

Avseende den femte frågeställningen om upplevt socialt stöd fanns ingen signifikant 

huvudeffekt av grupp, vilket innebär att respondentgrupperna upplever socialt stöd i liknande 

grad, oberoende av svårighetsgrad av BRO. Detta skiljer sig från patienter med astma/allergi 

där de med lägre svårighetsgrad upplevde mer socialt stöd än de med högre svårighetsgrad 

(Lind et al, 2014). Resultatet i denna studie visade på en svag (𝜂2 < 0.1; Muijs, 2004) 

interaktionseffekt mellan grupp och stödtyp, med skillnader beroende av grupp mellan 

emotionellt- och informativt stöd, samt mellan emotionellt- och instrumentellt stöd, där grupp 

mild och grupp moderat upplevde lägre informativt- och instrumentellt stöd än emotionellt 

stöd. Denna skillnad kan bero på att individer med lägre svårighetsgrad av BRO har färre 

symtom och att deras symtombild därmed är otydligare, vilket kan medföra att det är svårare 

för omgivningen att uppmärksamma och ge instrumentellt och informativt stöd, när det inte 

finns en tydlig och medicinskt accepterad orsak bakom deras svårigheter. Detta resultat skiljer 

sig också från individer med CI där de med högre svårighetsgrad upplevde lägre emotionellt och 

instrumentellt stöd från vänner/kollegor (Nordin et al, 2010). Som tidigare beskrivits så skulle 

denna skillnad kunna ligga i att individerna med BRO upplever sig få mer stöd av kollegor om 

BRO är känt på arbetsplatserna där respondenterna till denna studie arbetar och att besvären 

påverkar individen just där. 

Resultaten om socialt stöd kan tolkas som att respondenterna kopplade till sin BRO upplever 

sig förstådda och omhändertagna av människor som står dem nära och även av hälso- och 

sjukvården. När det gäller att få information och råd kopplat till sin BRO så får de information i 

lika stor grad av människor som står dem nära som av hälso- och sjukvården, men något mer 

från kollegor. Praktiskt stöd kopplat till sin BRO upplever respondenterna sig få från människor 

som står dem nära, och i lägre utsträckning från hälso- och sjukvården. Att respondenterna inte 

upplever sig få så mycket praktiskt stöd kan bero på att det inte finns så mycket praktiskt stöd 

att ge då orsaken till problemen inte är klart fastlagda och det inte heller finns några fastlagda 

sätt att minska besvären. 

För att sammanfatta resultatet så upplever respondenterna att de får socialt stöd och de 

använder främst problemfokuserade copingstrategier, i mindre mån emotionsfokuserade 

copingstrategier, men inte dysfunktionella strategier. Detta samstämmer med tidigare forskning 

där individer som upplever mer socialt stöd använder problemfokuserad coping i större 

utsträckning medan de som upplever mindre socialt stöd använder mer dysfunktionella 
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copingstrategier (Schreurs & de Ridder, 1997). Det är möjligt att det upplevda sociala stödet 

påverkar användandet (Thoits, 1986) och valet av copingstrategier (Holahan och Moos, 1987) 

för denna grupp då de både upplever sig få socialt stöd och använder sig av främst 

problemfokuserade copingstrategier, men vidare studier skulle behövas för att undersöka detta 

möjliga samband. Om det sociala stödet skulle ses som en egen typ av copingstrategi som 

gruppen använder för att hantera sina besvär kopplade till BRO så ses resultaten samstämma 

med andra studier som visat att socialt stöd som copingstrategi har ett positivt samband med 

hälsoutfall vid kronisk stressor (Penley, Tomaka & Wiebe, 2002), då majoriteten av 

respondenterna skattat sitt mående som gott eller mycket gott. Tillfrisknande från en 

miljökänslighet har i en studie visats kunna påverkas av högre nivåer av emotionsfokuserade 

copingstrategier samt emotionellt och informativt stöd, för individer med svårare grad av 

miljökänslighet (Palmqvist et. al., 2017). Utifrån detta kan det tänkas att användande av mer 

emotionsfokuserade copingstrategier, det vill säga att arbeta med de känslor som uppstår i en 

stressande situation, är hjälpsamt för tillfrisknande. Då denna studie inte undersökt 

tillfrisknande från BRO så kan resultaten inte heller bekräfta hur copingstrategier och/eller 

socialt stöd skulle kunna påverka tillfrisknande från BRO. 

En begränsning med denna studie är att respondenterna fått svara på enkäten “BRIEF-Cope” 

vilken avser mäta användande av copingstrategier i en stressande situation och inte specifikt 

kopplat till BRO-besvären. Detta ger en bild av vilka copingstrategier respondenterna använder 

generellt, men inte som ett sätt att specifikt hantera sina BRO-besvär. Det har även påverkat 

jämförelser till studier om coping bland andra miljööverkänsligheter eller patientgrupper där 

andra mätinstrument avseende coping använts. En möjlig förbättring för att få mer kunskap om 

hur individer med BRO hanterar sina BRO-besvär skulle vara att omformulera frågan så att 

respondenterna svarar på användning av copingstrategier i förhållande till sina besvär. Det 

skulle också vara intressant att undersöka om det finns skillnader mellan BRO-grupper 

avseende användningen av copingstrategier beroende av hur länge individerna haft sina 

symtom, då det är möjligt att individer som varit sjuka/haft symtom under en längre tid 

använder copingstrategier i mindre utsträckning (Vishwanatha et al, 2016). Det skulle även vara 

intressant att vidare undersöka sambandet mellan socialt stöd och coping då studier visat att 

dessa kan påverka varandra (Schreurs & de Ridder, 1997). 

En annan begränsning med studien är att respondenternas upplevelse av socialt stöd har 

mätts med en fråga per stödtyp, vilket skulle kunna vara för få för att adekvat mäta upplevelsen 

av emotionellt, informativt och instrumentellt socialt stöd. Det kan vara så att respondenterna 

har andra stödtyper eller stödkällor att tillgå som de använder, och som påverkar dem, men som 

denna studie missat att mäta. Ytterligare en begränsning att ta hänsyn till är social önskvärdhet, 

med tanke på att data insamlats via självskattningsformulär. Social önskvärdhet innebär att 

respondenter svarar på formulär utifrån en önskan om hur de skulle vilja vara och agera eller 

hur de tror att andra vill att de ska svara, snarare än hur de mer sanningsenligt är och agerar 

(Nederhof, 1985). Detta skulle till exempel kunnat påverka respondenternas låga skattningar av 

dysfunktionella copingstrategier, vilka kan ses som icke socialt önskvärda. Att resultaten bygger 

på skattningsformulär innebär också att resultaten avser hur respondenterna tror att de skulle 
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agera i t.ex. en stressande situation, vilket inte nödvändigtvis samstämmer med hur de faktiskt 

skulle agera. 

Indelningen av de tre symtomgrupperna har gjorts utifrån klassificering av symtom som 

bygger på WHOs definition av BRO (WHO 1986; Glas, 2010). I andra studier har individer 

klassats som tillhörande en BRO-grupp när de haft minst ett symtom från varje symtomgrupp, 

det vill säga både hudsymtom, slemhinnesymtom och allmänna symtom (Glas, 2010), vilket 

skulle medföra att endast grupp svår i denna studie skulle räknas som en BRO-grupp utifrån en 

sådan klassificering. Detta kan vara viktigt att ta hänsyn till vid jämförelse till andra studier om 

BRO. En styrka med denna rapport är dock att respondenterna genomgått en 

läkarundersökning där andra möjliga orsaker till besvären uteslutits och att deras besvär även 

av läkaren ansetts vara byggnadsrelaterade.  

Sammanfattningsvis så visar denna studie på att individer med BRO tycks använda 

copingstrategier på samma sätt som andra människor gör. I första hand skattar de sig använda 

problemfokuserade copingstrategier och i andra hand emotionsfokuserade copingstrategier, 

medan dysfunktionella copingstrategier inte används. Avseende upplevt socialt stöd visar 

studien att individer med BRO, oavsett svårighetsgrad, upplever sig få emotionellt stöd i måttlig 

utsträckning och i något lägre grad informativt och instrumentellt stöd. Det sociala stödet 

erhålls främst från familj, vänner och kollegor och i lägre utsträckning från hälso- och sjukvård, 

men inte alls från stödgrupper/intresseföreningar.  

  



 

 

19 

 

Referenser  

Burge, P. S. (2004). Sick building syndrome. Occupational Environmental Medicine, 61, 185-190. 

Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol’s too long: consider the Brief 

COPE. International Journal of Behavioral Medicine 4(1), 92-100. 

Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989) Assessing coping strategies: A theoretically 

based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56(2), 267-283. 

Coolidge, F. L., Segal, D. L., Hook, J. N., & Stewart, S. (2000). Personality disorders and coping 

among anxious older adults. Journal of Anxiety Ddisorders, 14(2), 157-172. 

Cooper, C., Katona, C., & Livingston, G. (2008). Validity and Reliability of the Brief COPE in Carers 

of People with dementia: the LASER-AD study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 

196(11), 838-843. 

Doron, J., Trouillet, R., Gana, K., Boiché, J., Neveu, D., & Ninot, G. (2014). Examination of the 

Hierarchical Structure of the Brief COPE in a French Sample: Empirical and Theoretical 

Convergences. Journal of Personality Assessment 96(5), 567-575. 

Edvardsson, B. (2015). “Det är inte mig det är fel på, det är huset” En studie av prognosfaktorer 

och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet. (Doktorsavhandling, Umeå Universitet). 

Hämtad från http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:868827/FULLTEXT01.pdf 

Edvardsson, B., Bergdahl, J., Eriksson, N., & Stenberg, B. (2013). Coping and self-image in patients 

with symptoms attributed to indoor environment. Archives of Environmental & Occupational 

Health, 68(3), 145-152. 

Edvardsson, B., Stenberg, B., Bergdahl, J., Eriksson, N., Lindén, G., & Widman, L. (2008). Medical 

and social prognoses of non-specific building-related symptoms (sick building syndrome): A 

follow-up study of patients previously referred to hospital. International Archives of 

Occupational and Environmental Health, 81, 805-812. 

Eriksson, N. M., & Stenberg, B. G. T. (2006). Baseline prevalence of symptoms related to indoor 

environment. Scandinavian Journal of Public Health, 34, 387-396. 

Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls and Promise. Annual Review of 

Psychology, 55, 745-774.  

Glas, B. (2010). Methodological aspects of unspecific building related symptoms research. 

(Doktorsavhandling, Umeå Universitet) Hämtad från http://umu.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A285169&dswid=-5845 

Hermann, C. (1997). International experiences with the hospital anxiety and depression scale - a 

review of validation data and clinical results. Journal of psychosomatic research, 42(1), 17-41. 

Hobfoll, S. E., & Stokes, J. P. (1988). The process and mechanism of social support. Ur S. W. Duck 

(Ed.), The handbook of research in personal relationships (s. 497–517). London: Wiley.  

Holahan, C. J., & Moos, R. H. (1987). Personal and contextual determinants of coping strategies. 

Journal of personality and social psychology, 52(5), 946-955. 

House, W. S. (1981). Work stress and social support. Addison-Wesley Longman, Incorporated. 

International Programme on Chemical Safety (IPCS). (1996). Conclusions and recommendations of 

a workshop on multiple chemical sensitivities (MCS), Feb 21–23, Berlin, Germany. Regulatory 

Toxicology and Pharmacology 24(suppl.), S188–S189.  

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A285169&dswid=-5845
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A285169&dswid=-5845


 

 

20 

 

Kapsou, M., Panayiotou, G., Kokkinos, C. M., & Demetriou, A. G. (2010). Dimensionality of Coping: 

An empirical contribution to the construct validation of the Brief-COPE with a Greek-speaking 

Sample. Journal of Health Psychology, 15(2), 215-229. 

Lakey, B., & Cohen, S. (2000). Social support theory and measurement. Ur S. Cohen, L. G. 

Underwood & B. H. Gottlieb (Eds.), Social support measurement and intervention: A guide for 

health and social scientist. (pp. 29-52). Oxford University Press. 

Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw-Hill. 

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer. 

Lind, N. (2015). Comorbidity, Distress, Coping and Social Support in Asthma and Allergy. 

(Doktorsavhandling, Umeå Universitet). Hämtad från http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:773069/FULLTEXT02.pdf 

Lind, N., Nordin, M., Palmqvist, E., Claeson, A-S., Millqvist, E., & Nordin, S. (2014). Coping and 

social support in asthma and allergy: the västerbotten environmental study. Journal of Asthma, 

advance online publication. 

Lundgren-Nilsson, Å., Jonsdotir, I. H., Pallant, J., & Ahlborg Jr, G. (2012). Internal construct 

validity of the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ). BMC Public Health 12(1). 

Muhonen, T., & Torkelson, E. (2005). Kortversioner av frågeformulär inom arbets- och 

hälsopsykologi – om att mäta coping och optimism. Nordisk Psykologi 57(3), 288-297. 

Muijs, D. (2004). Doing quantitative research in education with SPSS [Elektronisk resurs]. 

London: SAGE. 

Multiple chemical sensitivity: A 1999 consensus (1999). Archives of Environmental Health 54(3) 

147-149. 

Nederhof, A. (1985) Methods of coping with social desirability bias: a review. European Journal of 

Social Psychology. 15(3), 263-280. 

Norbäck, D. (2009). An update on sick building syndrome. Current Opinion in allergy and clinical 

immunology 9, 55-59. 

Nordin, M., Andersson, L. & Nordin, S (2010). Coping strategies, social support and responsibility 

in chemical intolerance. Journal of clinical nursing, 19, 2162-2173.  

Nordin, S., Millqvist, E., Lövhagen, O., & Bende, M. (2004). A short chemical sensitivity scale for 

assessment of airway sensory hyperreactivity. International Archives of Occupational and 

Environmental Health, 77, 249-254. 

Nordin, M., & Nordin, S. (2013). Psychometric evaluation and normative data of the swedish 

version of the 10-item perceived stress scale. Scandinavian Journal of Psychology, 54, 502-507. 

Nordin, S., Söderholm, A., Palmquist, E., Andersson, L., Claeson A-S., & Nordin, M. (2012). 

Miljökänslighet - den osynliga folksjukdomen: Ett detektivarbete kring orsakerna till 

miljörelaterad överkänslighet. Ur Slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - 

Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2). Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen - nio 

delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitet och sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt perspektiv (s. 

30-43). Vasa: Yrkeshögskolan Novia. 
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