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Abstrakt 
Denna undersökning handlar om hur individer påverkas psykosocialt av byggnadsrelaterad 

ohälsa. Även om problematikens ursprung kommer från byggnaden så är konsekvenserna av 

problemet inte enbart medicinska. De insatser som idag implementeras är av medicinsk eller 

teknisk bakgrund, vilket kommer problematiseras i undersökningen. Studien består av sex 

stycken intervjuer med individer som är eller har blivit drabbade av BRO och har analyserats 

med en hermeneutisk metod. Resultaten av undersökningen visar att individerna med BRO 

har en påverkad livssituation där de har svårigheter att delta i vanliga sociala sammanhang. 

De individer som har fått hjälp via sociala insatser uppger att de idag har bättre 

förutsättningar och förmåga att hantera problematiken än de som stått utan sådana insatser. 

Detta innebär att de behövs mer insatser av social karaktär för att hjälpa de som är och har 

blivit utsatta. Intervjupersonerna upplever att de inte fått något erkännande kring händelsen 

eller en ursäkt för det de utsatts för. Studien tyder på att det finns ett behov av socialt stöd där 

fokus ligger på att bearbeta problematiken och lära sig att hantera deras besvär. 
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Introduktion 

Byggnadsrelaterad ohälsa är en sjukdomsbild där det sällan går att avgöra vad den direkta 

orsaken till problemet är, förklarar Nordin (2012). Det går enligt författaren att hitta tydliga 

kopplingar till byggnaden och oftast hittas det små mängder ämnen som kan vara farliga, 

förutsatt att en blir utsatt för större mängder. Nordin (2012) tydliggör att samband mellan 

symptom och exponering är svårt att fastställa. Detta gör att det är svårt för drabbade 

individer att få bekräftelse eller tydliga diagnoser på deras besvär, så som astmaliknande 

symptom, rodnader i ansiktet eller svårigheter att andas. BRO är en sjukdomsbild som är svår 

att diagnostisera, där det finns risker av att drabbade personer är kvar i lokalerna som till 

exempel kan leda till att de utvecklar symptom. Nordin (2012) skriver att 1,4% av Sveriges 

befolkning är drabbade. Detta trots att riksdagen fattade ett beslut den 29 april 1999 (bet. 

1998/99: MJU6, rskr. 1998/99:183) som rörde Sveriges miljömål. Anledningen till detta var 

att regeringen lämnade en proposition (1997/98:145) som fokuserade på hur miljöpolitiken 

skulle utvecklas så att Sverige i förlängningen kan agera föregångsland för ekologisk hållbar 

utveckling. Utifrån detta formulerades ett antal delmål för arbetet. Denna satsning kallas God 

bebyggd miljö. Senare kom dock regeringen med en ny proposition (2001/02:128) med ett 

kompletterande delmål som fokuserade på inomhusmiljön. Denna målsättning formuleras: 

”Delmålet skall vara uppnått till år 2020 och innebär att byggnader och deras egenskaper inte 

skall påverka hälsan negativt.”. Detta skulle alltså innebära att ingen persons hälsa skulle 

påverkas negativt till följd av inomhusmiljön där de vistas. Naturvårdsverket har på sin 

hemsida en djupare beskrivning av vad satsningen God bebyggd miljö innebär 

(https://www.naturvardsverket.se). De har där konstaterat att de inte kommer klara av att nå 

målet: “Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och 

beslutande styrmedel och åtgärder”. Problematiken är alltså uppmärksammad på politisk nivå 

och det har tillsatts åtgärder som inte kunnat nås.  

 

Det framkommer enligt Sandstedt och Tielman (1999) att de individer som upplevt 

byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) sällan nämnts eller uppmärksammats i det sociala arbetets 

kontext. De rent medicinska aspekterna kring ämnet finns det redan omfattande forskning 

kring, bland annat i en rapport om kompetensutveckling för vårdpersonal av Glader, et al. 

(2014).  Däremot saknas det kunskap kring hur individerna påverkas på en psykosocial nivå.  

Psykosocialt perspektiv  

Nationalencyklopedin (NE) definierar psykosocialt som psykiska reaktioner som kommer av 

sociala aspekter. Byggnadsrelaterad ohälsa är en social aspekt där en byggnad åstadkommer 

fysiska symptom, men som enligt Nordin (2012) kan leda till psykiska reaktioner, vilket är 

anledningen till varför vi har valt att ha ett psykosocialt perspektiv på BRO. Att ha långvariga 

bekymmer med ens hälsa kan leda till negativa effekter i ens välbefinnande menar Seldén 

(u.å.). Välbefinnande beskriver NE som en känsla av att må bra, vilket är ett relativt begrepp 

som beror på individernas egna tolkning. Seldén (u.å.) poängterar att välbefinnande och hälsa 

är två interagerande begrepp som påverkar varandra. Vad som innefattas av och påverkar ens 

välbefinnande kan vara flertalet olika faktorer, till exempel psykisk och fysisk hälsa, 
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arbetsmiljö, boendemiljö och relationer skriver Seldén (u.å.). NE definierar hälsa som “frihet 

från sjukdom”.  Byggnadsrelaterad ohälsa kan påverka individens psykosociala hälsa och 

välbefinnande och ligger i vårt intresse att undersöka.  

Syfte/problemformulering 

Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) är ett tillstånd i vilket olika fysiska symptom uppkommer 

av ett dåligt inomhusklimat. Inomhusklimatet kan se olika ut på olika ställen och skapa olika 

typer av bekymmer för personerna som vistas i lokalerna. Det finns insatser som tas i bruk då 

problemen uppstår, men i stort sätt alla dessa insatser är tekniska eller medicinska. Bonde 

(2018) beskriver bland annat att åtgärder som saneringar och utredningar av byggnadens 

skick genomförs. Författaren förklarar även att det görs medicinska undersökningar av de 

drabbade personerna för att avgöra hälsotillståndet, men påpekar också att psykosociala 

faktorer är väsentliga för symptomen. Däremot tas det inte hänsyn till individernas psykiska 

hälsa och tillstånd i majoriteten av den forskning som finns i nuläget. Vi har valt att skriva 

denna uppsats för att undersöka de behov som inte täcks genom de insatser som ges i nuläget, 

dessa behov av stöd kan vara hjälp med att hantera symptomen, samtalsstöd eller uppföljning. 

Vidare vill vi studera vilka insatser som riktar sig mot hanteringen av sitt tillstånd och hur en 

ska bearbeta det som inträffat. Med tillstånd syftar vi till de symptom som drabbade personer 

utvecklat samt vad detta innebär för dem. Symptom som till exempel förkylningssymptom, 

astmaliknande besvär och rodnader/utslag avlägsnar sig i många fall efter att individen 

lämnat byggnaden. Detta kan vara en av förklaringarna till varför det inte har lagts mer 

resurser på att hjälpa de drabbade individerna på lång sikt. Men faktum är att vissa av 

besvären kvarstår för de individer som drabbats av långvariga bekymmer efter att ha blivit 

utsatta för dålig inomhusmiljö länge och för de individer som ständigt utsätts på nytt. BRO 

utvecklas för vissa individer då de utsätts för dålig inomhusmiljö, som till exempel mögel 

eller fuktskador. Att individer behöver gå in i en byggnad som gör en sjuk kan skapa en 

enorm påfrestning och stress. En stress som individen inte ska behöva ha, en stress som kan 

leda till längre sjukskrivningar, byte av jobb eller psykisk ohälsa. 

  

Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) hör till ett relativt outforskat område där fokus har legat på 

byggnadsforskning och fysiska faktorer som exempelvis byggnadsmaterial, städning och 

ventilation. Detta eftersom indikatorer som ökar risken för BRO är bland annat allergi, 

tobaksrökning, arbete med bildskärm och mycket pappersarbete, förklarar Sandstedt och 

Tielman (1999). Majoriteten av professionerna som fokuserar på BRO är bland annat medicin 

och naturvetenskap. Författarna har dock gjort en sammanställning av riskfaktorer för att 

utveckla BRO-symptom och menar att det behövs mer fokus kring samhällsvetenskap och 

sociologi. Då en individ är drabbad av BRO så behandlas ofta de fysiska aspekterna och i 

vissa fall sätts även medicinska lösningar in. Vilka psykosociala insatser som behövs för att 

bemöta individer med BRO har fått liten uppmärksamhet i tidigare forskning. Maaherra och 

Nordlund (2017) har kommit fram till att det sociala och emotionella stödet av familj, vänner 

och kollegor var av större betydelse för individer som är drabbade av BRO, än informativt 

eller instrumentellt stöd som till exempel luftrenare, fläktar eller mer frekvent städning. Detta 

innebär att det finns brister i vården av människor med byggnadsrelaterad ohälsa, eftersom 
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det bästa stödet enligt Maaherra och Nordlund (2017) ges av familjen. De drabbade 

individerna kan dock bli en belastning för familjen, eftersom familjen kan behöva agera som 

stöd för en anhörig då annan vård fattas, menar Nordlund och Maaherra (2017). Socialt arbete 

skulle då kunna fylla en viktig funktion där socialarbetare kan förena, stödja och avlasta 

familjer samt hjälpa individer på en psykosocial nivå med exempelvis individuella 

stödsamtal. Syftet är därmed att undersöka hur byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) påverkar 

enskilda individer, med fokus på deras psykosociala hälsa, samt att undersöka behovet av 

insatser från socialt arbete. 

Frågeställningar 

● Hur ser den psykosociala symptombilden ut för individer med BRO? 

● Vilka konsekvenser kan BRO leda till? 

● Vad finns det för psykosocialt stöd för individer med BRO idag? 
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Metod 

Vi kommer inleda detta kapitel med att beskriva den metodologiska ansatsen som legat till 

grund för arbetet. Därefter kommer vi beskriva urvalsförfarandet och datainsamlingsmetoden 

som använts för att sedan beskriva validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten med 

denna studie. Dataanalysmetoden beskrivs i ett avsnitt innan vi sedan belyser de etiska 

aspekterna som har beaktats under arbetet. 

Metodologisk ansats 

En kvalitativ ansats har använts för att enligt Bryman (1997) kunna begripliggöra olika 

livssammanhang. Arbetet har utgått från en hermeneutisk metod. Arbetet är skrivet med en 

ansats som enligt Bryman (2008) innebär att forskaren genomgående analyserar det som sägs 

för att bättre kunna förstå intervjupersonernas berättelser utifrån deras egna perspektiv. För 

att underlätta förståelsen har det varit viktigt att ta hänsyn till den kontext intervjupersonerna 

befinner eller har befunnit sig i. Vidare förklarar författaren att det hermeneutiska synsättet 

har utformats för just tolkning och förståelse, vilket lämpar sig bra att använda i detta arbete 

då individernas egna upplevelser har stått i fokus. Bryman (1997) belyser även vikten av att 

individens beskrivning av upplevelser sätts in i ett sammanhang. För att uppnå en förståelse 

för vad BRO har inneburit för intervjupersonerna har det varit viktigt att lägga tid på att 

moget tolka materialet som samlats in, samt lyssna till intervjupersonernas tolkningar av det 

som skett. Att metoden lämpar sig för att ta reda på intervjupersonernas egna upplevelser 

sammanfaller med intentionerna med vår studie där de individuella upplevelserna har stått i 

fokus. 

Urval 

Urvalskriterierna för studien har varit individer som är över 18 år och som är drabbade eller 

har drabbats av BRO på arbetsplatsen. Det har även varit viktigt att de ska finnas tillgängliga 

för intervju. Samtliga intervjudeltagare var mellan 30–60 år gamla och hade olika yrkesroller, 

bland annat lärare och medicinsk sekreterare. Intervjudeltagarna var övervägande kvinnor 

och en man. Nordin (2012) redovisar att 1,4% av befolkningen har fått diagnosen 

ospecificerad byggnadsrelaterad ohälsa av läkare. Vilket innebär att detta är en relativt liten 

grupp människor i förhållande till hur många som lever i Sverige, så det har varit viktigt i 

urvalsprocessen att nå ut till de personer som varit relevanta för studien. Detta eftersom att 

kunskapsintresset har legat i att koppla BRO med sociala insatser som till exempel 

samtalsstöd eller arbetsrehabilitering. 

  

Det var väldigt svårt att hitta intervjupersoner genom till exempel vården eftersom de 

drabbade söker hjälp på olika sätt och på olika platser, samt att det inte finns en enskild 

avdelning som arbetar med dessa frågor och problem i Umeå. För att komma i kontakt med 

relevanta intervjupersoner publicerades ett informationsbrev i olika grupper på Facebook. Vi 

har förutom detta tagit kontakt med våra egna kontakter som stämmer överens med de 

urvalskriterierna vi har stipulerat. Detta sammanfaller med en metod som kallas 
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bekvämlighetsurval. Bryman (2008) beskriver att denna metod innebär att forskarna använder 

sig av personer som för tillfället finns tillgängliga. Bekvämlighetsurvalet har varit ett lämpligt 

urval för att nå ut till intervjupersoner som kan tillföra kunskap som svarar till de formulerade 

frågeställningarna, dessvärre innebär detta att det skapas svårigheter i generalisering av 

datamaterialet. Det kan dock vara en början på ett forskningsämne som behöver belysas mer, 

vilket är i nivå med de förväntningar som författarna har kring resultaten av denna studie. 

  

För att säkerställa trygghetskänsla hos individerna genomfördes intervjuerna i en lugn och 

ostörd miljö. Dessa ägde rum på olika ställen beroende på möjlighet och bekvämlighet för 

intervjupersonerna, det har varit på deras kontor, i bokade lokaler på campus och i vissa fall i 

deras egna hem. Syftet med det var att intervjupersonerna inte skulle behöva oroa sig för att 

bli överhörda eller i vårt fall reagera på lokalerna. Samtliga intervjuer spelades in med 

ljudupptagning för att sedan transkriberas, men även stödanteckningar skrevs på plats under 

intervjun för att kunna memorera de icke-verbala signalerna. 

Datainsamlingsmetod 

Utifrån den metodologiska ansats arbetet grundar sig i, som bygger på tolkning och 

förståelse, blev det naturligt att samla in data genom intervjuer där vi kan möta 

respondenterna. I förarbetet så skapade vi en intervjuguide som följer med det Bryman (2008) 

kallar semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuguider är flexibla, vilket innebär att alla 

frågor som står i guiden behöver ställas men ordningen kan ändras, samt att det kan läggas till 

följdfrågor. Det har även skapats teman som frågorna följer, i detta fall består dessa teman av 

våra frågeställningar. Att ha teman i intervjuguiden följer med Brymans (2008) beskrivning 

av semistrukturerade intervjuer.  

 

Totalt genomfördes sex intervjuer, varav tre intervjupersoner var egna kontakter som 

kontaktades direkt via telefon och de andra tre tog kontakt via informationsbrevet som 

publicerats på Facebook. Dessa sex personer arbetar på fyra olika arbetsplatser, vilket innebär 

att två av intervjupersonerna jobbar/jobbade på samma arbetsplats och två andra 

intervjupersoner också jobbar/jobbade på samma arbetsplats. I fyra av sex intervjuer deltog 

båda författarna, ena för att hålla i själva intervjun och andra för att observera kroppsspråk, 

föra anteckningar samt ställa följdfrågor. Denna uppdelning gjordes för att forskaren som höll 

i intervjun skulle kunna fokusera på intervjuguiden medan den observerande forskaren kunde 

fokusera mer till svaren och formulering av relevanta följdfrågor. Två av intervjuerna hölls på 

intervjupersonens arbetsplats och de andra två hölls i lokaler som bokats av forskarna. I två 

intervjuer deltog bara ena författaren eftersom dessa genomfördes på en annan ort och denna 

fokuserade då på genomförandet av intervjun. Dessa intervjuer genomfördes i 

intervjupersonernas egna hem. 

  

Det framgick i informationsbrevet att deltagarna skulle vara anonyma. Innan intervjun 

startade gav vi en kort beskrivning av syftet med arbetet, samt frågade om samtycke att delta 

i studien och spela in samtalet för att underlätta analysen av materialet senare. Alla 

intervjupersoner gav sitt samtycke till deltagande och inspelning via ljudupptagning. För att 
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kunna genomföra intervjuer som svarade till syftet och som bidrar till en omfattande 

datainsamling är öppna frågor av stor vikt. Bryman (2008) beskriver att fördelarna med de 

öppna frågorna är bland annat att det ger intervjupersonerna möjlighet att svara med sina 

egna ord, samt att det ger utrymme för oförutsedda svar. Vidare förklarar Bryman (2008) att 

dessa svar kan vara värdefulla för undersökningens syfte trots att de kan innehålla 

information som forskarna kanske inte tänker på då de utformar frågeställningarna. För att 

kunna svara till syftet är det därför viktigt som forskare att fokusera till individernas egna 

erfarenheter och upplevelser samt hur det påverkar individen. Fokuset ska även ligga på att 

lyssna till intervjupersonernas egna uppfattningar kring det som skett, därför att det är centralt 

i undersökningen. Det är därför intressant att i datainsamlingen ta del av hur individerna 

påverkas av det som hänt, alltså inte bara beskrivningen av händelseförloppen utan även 

deras inre processer. 

Arbetsfördelning 

Arbetet har haft en jämn fördelning där stora delar av arbetet har diskuterats och analyserats 

tillsammans mellan forskarna. Forskarna har lagt fokus på olika delar och skrivit mycket på 

egen hand, och sedan har den andre gått igenom, ändrat, slipat och korrekturläst. Vilket har 

lett till att ingen har skrivit någon del helt själv utan båda har varit delaktig i samtliga delar. 

Forskarna har suttit tillsammans och skrivit genomgående under hela processen. Ebba hade 

övergripande ansvar för genomförandet av intervjuerna medan Hanna transkriberade 4 av 6 

intervjuer. Hanna har haft mer fokus på analys och teoretisk utgångspunkt och Ebba har haft 

mer fokus på diskussion och empirin. Beskrivning av metod är fördelad lika och 

referenshanteringen har skötts genomgående i arbetet av båda forskarna.  

Validitet och reliabilitet 

Hur väl det som ämnas att undersöka stämmer överens med vad som faktiskt undersöks, är ett 

mått som Körner och Wahlgren (2005) skriver som validitet. För att säkerställa detta så har vi 

genomgående i arbetet studerat sambanden mellan frågeställningarna och resultaten, så att 

resultaten svarar till frågeställningarna. För att öka validiteten i denna studie så har de teorier 

och begrepp som använts tydliggjorts och analysarbetet noggrant beskrivits. Vilket stämmer 

överens med Sauer, Blom, Ahnlund, och Moréns (2009) beskrivning av en ökad validitet, 

genom att begrepp- och teoriutvecklingen samt analysen bör vara enkel för andra att följa och 

kontrollera.  

 

Reliabilitet eller tillförlitlighet syftar till att studien ska generera samma resultat utan större 

diskrepanser vid undersökning kring samma ämne och samma individ på nytt, skriver Körner 

och Wahlgren (2005). Detta innebär att de resultat och datamaterial som redovisas utifrån de 

intervjupersoner som intervjuats för denna studie, bör se liknande ut vid en annan 

undersökning om samma ämne. Detta kan ses som problematiskt då människor kan ändra 

åsikt eller ser problematiken ur nytt ljus, vid ett senare tillfälle. Däremot så bör den “fakta” 

som intervjupersonerna framställer, exempelvis när symptomen började eller vilka symptom 

hen fick, stämma överens med svaren i denna undersökning. Detta för att säkerställa att 



8 

forskarna inte förvrängt datamaterialet. För att öka reliabiliteten skriver Sauer et,al. (2009) att 

det är viktigt att synliggöra processen under forskningen för att den lättare ska kunna 

kontrolleras eller upprepas av andra. Vilket är anledningen till varför forskarna är tydliga i 

beskrivningen av genomförandet och dokumenterar tillvägagångssättet i denna studie, för att 

öka reliabiliteten.  

Generaliserbarhet 

Bryman (2008) nämner att det är svårt att generalisera resultatet vid kvalitativa studier. Syftet 

med resultatet från den här studien har dock inte varit att det ska generera en sanning som 

stämmer in på resten av befolkningen. Genom detta arbete skapas snarare ett perspektiv på 

hur det kan se ut för den grupp som stämmer överens med urvalskriterierna. Att generera 

perspektiv som resultat stämmer överens med det Fejes och Thornberg (2009) beskriver som 

analytisk generaliserbarhet. Författarna beskriver denna metod som en arbetshypotes som 

utgår från lokala betingelser där en i viss mån kan tänka sig att resultatet kan tillämpas på 

personer eller situationer som liknar det som beskrivs i arbetet. Det resultat som redovisas i 

denna studie skulle alltså kunna ses som ett perspektiv på hur personer som är över 18 år och 

som arbetar eller har arbetat på en plats med dålig inomhusmiljö där de blivit drabbade av 

BRO, upplever att de påverkats på individnivå. Alltså upplevelsen av hur de påverkats 

individuellt. Förhoppningen med detta perspektiv är att motivera till fortsatt forskning på 

detta område. 

Dataanalysmetod 

Inom hermeneutiken finns det olika riktningar som påverkar hur analysprocessen gestaltas. 

Westlund (2009) beskriver att beroende på vilken inriktning som används i arbetet så kan 

dessa riktningar vara vägledande i analysarbetet när det gäller vad som ska tolkas. I arbetet 

med datamaterialet så fördjupade forskarna sig i materialet för att skapa en uppfattning kring 

vad som är mest framträdande och för att få en översikt i det insamlade materialet. 

Intervjupersonerna kunde beskriva både positiva och negativa aspekter av deras upplevelser 

vilket sammanfattats i sin helhet under analysarbetet. Detta följer den inriktning som 

Westlund (2009) benämner allmän tolkningslära. Genom tolkningen har materialet kunnat 

analyserats på olika nivåer. Första steget efter inläsningen var att tolka intervjuerna enskilt för 

att få en helhetsbild av intervjupersonernas beskrivningar av känslor och upplevelser.  Senare 

så plockades nyckelord som bland annat påfrestning, huvudvärk, isolering och osäkerhet ut ur 

texten, vilket stämmer med Hsieh och Shannon (2005) beskrivning av konventionell 

innehållsanalys. Koder som sedan skapades baseras på nyckelbegrepp och forskarnas tankar 

kring och intryck av vad som sägs i intervjuerna. Dessa har kunnat tolkas tillsammans för att 

få en samlad bild över hur det totala materialet redovisar deras känslor och upplevelser. I 

tolkningsarbetet har förståelsen varit central, vilket stämmer överens med Westlunds (2009) 

egna beskrivning av den allmänna tolkningsläran: “här är det förståelsen av ett budskap och 

inte förklaringen som står i fokus” (s.65). Hsieh och Shannon (2005) skriver att i 

konventionell innehållsanalys kategoriseras koderna utefter deras relationer till varandra. 

Intervjuguiden hade tre teman som redan formulerats utifrån frågeställningarna. Forskarna 
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skapade koder som bland annat utsatthet, trötthet, frustration och negligering. Dessa koder 

kategoriserades sedan i tre olika kategorier; konsekvenser, symptom och stödinsatser. 

Etiska perspektiv 

Något som var viktigt att ha i åtanke under arbetet var i vilken utsträckning 

intervjupersonerna kände sig trygga i att svara på de frågor som formulerats till intervjun. 

Vissa frågor kan upplevas som kritiska till den arbetsplats individen arbetar eller arbetade på 

då de började utveckla symptom. Det kan inte förväntas att bli helt lätt att ge ärliga svar på 

frågor som kan innebära kritik mot arbetsgivaren de hade då de blev sjuka eller kanske 

fortfarande har vid intervjutillfället. Då det är viktigt för resultatet att få ärliga svar, behöver 

detta tänkas igenom. För att undvika ofullständiga svar eller möjligtvis att de undviker att 

svara överhuvudtaget, blir det viktigt att tidigt vara tydlig med att intervjupersonerna ska vara 

helt anonyma. Det kan tänkas vara rimligt att de inte vill tala illa om sin arbetsplats och 

arbetsgivare, framför allt om de fortfarande arbetar på samma ställe, men med trygghet i 

anonymiteten skapas en större förutsättning/förhoppning för relevanta och ärliga svar, trots 

att det aldrig kan garanteras. 

  

De forskningsetiska principerna består av fyra huvudkrav, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär i 

stora drag att de som berörs av studien ska informeras om frivillighet, rätten att avbryta och 

varför studien bedrivs. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själv kan avgöra om de vill 

eller inte vill delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska få 

vara anonyma och att datamaterialet ska förvaras säkert så att inga obehöriga ska kunna ta del 

av det. Slutligen så innebär nyttjandekravet att det uppgifter som samlats in endast får 

användas i det avsedda forskningssyftet (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Intervjupersonerna har blivit informerade om att det är frivilligt att delta, i vilket avseende 

som studien görs och att de har rätt att avbryta deras medverkan närhelst de önskar, därefter 

anses första kravet vara uppfyllt. Informationen har de delvis fått skriftligt via mail, 

meddelande på Facebook eller i informationsannonsen, förutom detta har information 

delgivits muntligt. De individer som deltagit i studien har själva fått avgöra om de vill delta i 

studien och blivit kontaktade innan själva intervjutillfället. Samtliga intervjupersoner har 

åldern inne för att själva kunna avgöra sitt deltagande och förstod vad de gav samtycke till, 

på så vis är samtyckeskravet uppnått.  Alla intervjupersoner har blivit försäkrade om deras 

anonymitet och i arbetet med datamaterialet har forskarna sett till att det inte går att utläsa 

vilka individer som deltagit i studien. Datamaterialet förvaras också på ett sådant sätt att 

ingen annan än forskarna själva kan ta del av det. Det nämns inga attribut som namn, etnicitet 

eller ort för att vidhålla försäkran kring anonymitet. Även i kontakt med en 

företagshälsovård, med inriktning mot BRO, är materialet avkodat så att det inte går att röja 

deras identiteter. Vilket innebär att kravet för konfidentialitet är uppnått. Datamaterialet 

används inte för något annat än den aktuella studien och detta innebär att även 

nyttjandekravet är uppnått. 
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Metoddiskussion 

Det är inte helt enkelt att genomföra kvalitativ forskning, bland annat därför att 

datainsamlingen är tidskrävande. I vårt fall har detta inneburit en begränsning av bland annat 

antalet intervjuer. Tidsbristen har gjort att vi inte haft tid att hålla fler intervjuer, vilket hade 

kunnat vara intressant, samt att fler intervjuer hade kunnat utgöra ett bredare material för 

arbetet. Denna begränsning har dock skapat utrymme i tolkningsarbetet som varit 

genomgående i hela arbetet. Forskarna har utgått från en ansats som innebär att helheten och 

upplevelserna är viktiga i arbetet med människor, vilket stämmer överens med Brymans 

(1997) beskrivning av hermeneutiken. Det har lagts mycket fokus till att förstå 

intervjupersonernas berättelser och upplevelser utifrån den kontext de befann sig i under 

intervjutillfället. 

 

Tre av intervjupersonerna kontaktades via telefon då de är egna kontakter. De övriga tre tog 

själva kontakt genom annonsen som var publicerad på internet. En risk med detta är att 

intervjupersonerna via informationsannonsen kan vara irrelevanta för arbetet eller att de 

redan har ett missnöje de vill uttrycka då de har sett att de haft en chans till detta. En sådan 

inställning hos intervjupersonerna skulle kunna innebära att svaren som kommit fram varit 

byggda på ett starkt missnöje. Då intentionen har varit att komma i kontakt med individer 

som kunnat förklara sin egen upplevelse av BRO, skulle de kunna tänkas att enbart missnöjda 

respondenter färgar resultatet i för hög grad, vilket inte skulle generera någon som helst 

tillförlitlighet. Detta har dock inte påverkat oss nämnvärt då intervjupersonerna haft väldigt 

olika synpunkter. Då urvalsmetoden diskuterades framkom det dock att det skulle vara svårt 

att fånga in relevanta intervjupersoner på något annat sätt. Det behövdes ett effektivt och inte 

alltför tidskrävande tillvägagångssätt att få kontakt med individer som kunde vara till hjälp 

för undersökningen. För att minska risken att få allt för färgade svar av intervjupersonerna 

utformades därför frågorna på ett öppet sätt som även riktade sig till väldigt breda delar av de 

teman som valts ut för intervjuguiden. Till exempel “vilka symptom hade du?” eller “vad 

skulle du önska att man fick hjälp med?”. De breda formuleringarna av frågorna har varit till 

hjälp för att lättare kunna se var missnöjet mer specifikt ligger och tillsammans har 

intervjupersonernas svar trots allt kunnat utmynna till ett relevant och intressant resultat. 

Fördelen med urvalsmetoden har framförallt varit att den har varit tidseffektiv. De egna 

kontakterna kunde kontaktas snabbt och de som själva hörde av sig gjorde de strax efter att 

informationsannonsen publicerats. Innan alla intervjuer hade bokats in fanns det utrymme att 

läsa in sig mer på tidigare forskning samt fokusera till en intervjuguide som skulle täcka alla 

de svar som eftersöktes. Den tidiga kontakten med intervjupersonerna gjorde även att arbetet 

kunde läggas upp på ett strukturerat sätt som möjliggjorde mer ingående arbete i bland annat 

inläsningen av relevant forskning och litteratur, tolkningsarbetet, analysen av datamaterialet 

samt skrivandeprocessen. 
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Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas en djupare beskrivning av begreppet BRO och varför vi har valt att 

använda oss av just denna definition då det finns flera andra som syftar på liknande problem. 

Eftersom vi har valt ett svenskt begrepp “byggnadsrelaterad ohälsa” så bygger arbetet på 

skandinavisk forskning. Det finns mer internationell forskning under andra begrepp men det 

har vi valt att inte ta med då vi avgränsat oss till begreppet BRO, anledningen till detta 

redovisas under rubriken “Teoretiska perspektiv på byggnadsrelaterad ohälsa”. Efter det 

avsnittet förklarar vi vad byggnadsrelaterad ohälsa är och innebär för drabbade individer samt 

vilka utmaningar det finns på området idag, utifrån tidigare forskning. I slutet finns ett kapitel 

där vi redovisar Arbetsmiljöverkets riktlinjer för att utveckla en handlingsplan. Databaser 

från universitetsbiblioteket och Google Scholar har använts med sökord som socialt arbete, 

utsatthet, byggnadsrelaterad ohälsa och BRO. 

Teoretiska perspektiv på byggnadsrelaterad ohälsa 

I tidigare forskning förekommer det ett antal olika begrepp som är relaterade till BRO-

begreppet. Sandstedt och Tielman (1999) har sammanfattat fyra av dessa i deras 

litteratursammanställning. 

Sick building syndrome (SBS) återkom enligt Sandstedt och Tielman (1999) i ett flertal 

artiklar och författarna beskriver att begreppet innefattar mer ospecificerade symptom som är 

svåra att hitta en specifik orsak till. Sandstedt och Tielman (1999) bekräftade något som kan 

upplevas som ett dilemma kring SBS definitions-formulering. Forskare har enligt författarna 

haft problem att definiera och specificera vad SBS faktiskt innebär. Dilemmat innebär att en 

sökning på begreppet kan leda till olika beskrivningar istället för en definition. Det går inte 

heller att på ett självklart sätt konstatera att ett hus är friskt eller sjukt. På grund av detta har 

begreppet SBS inte varit aktuellt att använda då det inte motsvarar syftet i denna studie. 

Vidare beskriver Sandstedt och Tielman (1999) att mass-psykogen sjukdom (MPI, Mass 

Psychogenic illness) också handlar om ospecifika symptom och kan därför liknas med SBS i 

det avseendet. Spridningen av symtom skiljer sig menar författarna eftersom SBS är fysiskt 

betingat, exempelvis genom beröring medan MPI sprider sig i det sociala mötet med andra. 

  

Det tredje begreppet Sandstedt och Tielman (1999) beskriver i sin litteratursammanställning 

är neuro-toxiska störningar (NTD, Neuro-Toxic Disorder). Det kännetecknas genom att det 

ska gå att göra mätningar och ställa diagnos kring de symptom som upplevs av personerna 

som vistas i en sjuk byggnad. Detta kan dock vara problematiskt då det är en väldigt snäv del 

i allt som en byggnadsrelaterad ohälsa kan innebära. Det kan vara svårt att mäta och 

diagnostisera upplevda symptom och för att få ut en så bred förståelse för de enskilda 

individerna som möjligt, kan det innebära hinder om arbetet skulle begränsas till det som går 

att diagnostisera. Det sista begreppet som återkommit i tidigare forskning är Building-Related 

Illness (BRI). Detta kan upplevas vara liknande med BRO men det skiljer sig i 

sjukdomsbilden. Sandstedt och Tielman (1999) beskriver att BRI fokuserar på sjukdomar, 



12 

vilket inte är fokuset i detta arbete. Syftet har varit att generera ett bredare perspektiv på 

upplevelserna hos individerna som insjuknat på grund av vistelse i sjuka byggnader. 

  

Högström och Öström (2018) har diskuterat svårigheterna som finns när det gäller att dra en 

gräns mellan sjukdomar som har psykologisk grund och sjukdomar som kan förklaras 

medicinskt. Vidare redogör författarna att en tredjedel av symptomen människor söker vård 

för beror på miljökänslighet av olika slag. Målgruppen i vår studie har inte varit personer som 

fått en diagnos utan de som haft besvär till följd av symptom som uppstått i samband med 

arbete i en sjuk byggnad, vilket gör att varken NTD eller BRI varit relevanta. Enligt 

Högström och Öström (2018) finns det ingen entydig bild över vilka symptom som ska ingå i 

definitionen för byggnadsrelaterad ohälsa (BRO), men att den typen av ohälsa är ett välkänt 

exempel på miljökänslighet. Arbets- och miljömedicin (2018) förklarar att BRO innebär 

hälsobesvär som kan kopplas till vistelse i en särskild byggnad.  Då SBS och MPI riktar 

fokus till sjuka byggnaden samt på vilket sätt symptomen sprider sig kan fokuset på individen 

påverkas. Då individen står i centrum för vår studie anses BRO vara det mest passande 

begreppet att använda. Det innefattar både specifika och ospecifika symptom samt att det inte 

kräver en diagnos. BRO kan dessutom ses som väldigt brett och kan ha olika betydelse för 

olika individer, vilket har varit viktigt att ta med för att kunna svara till syftet med studien. 

  

Sandstedt och Tielman (1999) påtalar att många indikatorer till BRO tyder på missnöje på 

jobbet, däribland anställningsförhållande, missnöje med kollegor, psykosociala förhållande 

och psykosocialt missnöje. Sandstedt och Tielman menar att arbetslivsforskningen har 

uppmärksammat förhållandena mellan fysiska och psykosociala faktorer vilket gör att 

behovet av forskning inom socialt arbete har ökat. Hälsobesvär för individen som grundas i 

konflikter mellan arbetskollegor och mögel i väggarna, är ett exempel på när fysiska och 

psykosociala faktorer interagerar med varandra, förklarar Sandstedt och Tielman. Dessa 

hälsobesvär kommer inte försvinna för att ett problem tas hand om, utan det behövs insatser 

för att hantera samtliga faktorer, utvecklar Sandstedt och Tielman.  Konflikter mellan 

arbetskollegor eller stressig arbetsmiljö kommer inte enligt författarna att förbättras av att 

sanera byggnaden utan de förstnämnda kvarstår. Vilket innebär att trots en förbättrad fysisk 

miljö finns det fortfarande riskindikationer för BRO eftersom att sociala och psykosociala 

faktorer bidrar till mottagligheten för fysiska miljöstörningar, menar Sandstedt och Tielman 

(1999). 

 

Den generella uppfattningen som skapats under inläsningen är att det finns relativt lite 

forskning på ämnet som riktar sig till socialt arbete. Stora delar av den forskning som finns 

idag riktar sig till byggnader och byggnadsmiljöer, där behandling av individer som drabbats 

utelämnas delvis eller helt från forskningen. Däremot så verkar det råda en konsensus över att 

sociala insatser saknas även om problemet har teknisk bakgrund och övervägande medicinska 

insatser  
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Konsekvenser av byggnadsrelaterad ohälsa 

Nordin (2012) förklarar att individer med svår byggnadsrelaterad ohälsa undviker att lyfta 

sina problem och upplever sina problem som stigmatiserande. Denna stigmatisering som 

individerna känner bottnar enligt Nordin (2012) ofta i misstro och känsla av utanförskap. 

Konsekvenser av byggnadsrelaterad ohälsa förutom de mer fysiska symptomen kan vara, 

sjukskrivning, nedstämdhet, depression, frustration och ekonomiska motgångar, menar 

Nordin. Om en blir sjukskriven för BRO beror det ofta på nedsatt förmåga att arbeta, och kan 

i sin tur leda till uppsägning, förklarar författaren. Vid uppsägning eller nedsatt arbetsförmåga 

förändras ens ekonomiska förutsättning samtidigt som det kan leda till ökade omkostnader 

med bland annat besök till sjukvård, menar Nordin. En annan aspekt av byggnadsrelaterad 

ohälsa är enligt Nordin att på grund av symptom som trötthet, huvudvärk och astmaliknande 

besvär, tappar personen i fråga ork och förmåga att umgås och upprätthålla relationer till 

samma grad som innan besvären startade. Detta kan leda till påverkan av ens relationer och 

den social kontexten en befinner sig i, förklarar Nordin. Dessutom infinner sig rädslan av 

misstro och att bli ifrågasatt vilket gör att personerna drar sig undan, och på de grunderna 

skapas det enligt Nordin en socialt utsatt situation för individer med BRO. De fysiska 

symptomen är alltså ofta bara en del av konsekvenserna för individerna som drabbats av 

BRO. De skapar reaktioner hos individerna själva, som bland annat kan vara frustration och 

en känsla av utsatthet till följd av misstro från omgivningen. Förutom individernas egna 

reaktioner så påverkas även omgivningen på olika sätt genom att exempelvis ifrågasätta den 

utsattes situation (misstro) eller att relationen till den som är drabbad kan påverkas på andra 

sätt till följd av till exempel tröttheten hos individen på grund av symptomen eller reaktionen 

av dessa. 

 

Lindgren och Tenhunen (2016) menar att psykisk ohälsa kan definieras som avvikande tankar 

beteenden eller svårigheter i förhållanden till andra, men även att de kan kännetecknas med 

oro, nedstämdhet och ångest.  Att leva med BRO är sedermera en möjlig kandidat för psykisk 

ohälsa och behöver hanteras därefter. Lindgren och Tenhunen redovisar att uppfattningen av 

de svåraste med psykisk ohälsa är att lära sig acceptera och leva med problematiken. Men 

samtidigt så är förändringen som följer med besvären av betydande karaktär, då saknaden av 

de liv en levt tidigare är stor. Lindgren och Tenhunen menar att om individerna kan acceptera 

förlusten och försonas med sig själv så är de mer förberedda och kan hantera utmaningar och 

motgångar på ett bättre sätt. Samtidigt som det kan lindra lidandet. Därav anser forskarna att 

det är av vikt att börja hantera BRO som mer än bara ett problem i byggnaden. Dessutom så 

lever individer med byggnadsrelaterad ohälsa ofta under stor stress över att behöva återvända 

till en plats som gör en sjuk, Edvardsson (2015) menar att fysiska symtom förstärks och 

vidmakthålls av stress. Stressen som följer med BRO är därför av vikt att lägga fokus på. Det 

är detta som denna studie avser att belysa och undersöka. Det sociala arbetet kan kopplas in 

på olika sätt för att hjälpa individerna, bland annat kan en socialarbetare finnas där för 

drabbade personer och bemöta dem i deras känslor. 
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Utmaningar i implementering av insatser 

Nyback (2015) beskriver att det är en stor utmaning med byggnadsrelaterad ohälsa eftersom 

det saknas forskning kring ämnet och finns kunskapsluckor som gör det svårt att behandla de 

drabbade. Även om den primära orsaken ligger i byggnaden så menar Nyback att det finns ett 

behov att kolla på metoderna att undersöka och vårda individer som är drabbade. Nyback 

beskriver att det är sällan de drabbade får den hjälp som de upplever att de behöver men 

författaren påpekar också att tillståndet riskerar att bli kroniskt vid för lång exponering. En 

annan aspekt av de sociala arbetets betydelse, är att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara 

av avgörande roll då hjärnan har utvecklat en försvarsmekanism och lärt sig reagera på dofter 

som orsakat problemet, förklarar Nyback. 

  

Att leva med olika symptom och besvär samtidigt som en behöver utstå olika nedvärderande 

attityder i form av misstro och fördomar lägger ytterligare bördor på individer som egentligen 

behöver lägga fokus på tillfrisknande, förklarar Lindgren och Tenhunen (2016). Utifrån detta 

menar forskarna av denna studie att behovet att lyfta ämnet som ett större problem än vad det 

idag uppfattas som i samhället, är relativt stort. Stigmatisering av människor med ohälsa leder 

ofta till svårigheter att tillfriskna, samtidigt som konsekvenserna av stigmatisering ofta 

drabbar individerna på ett personligt och socialt plan, menar Lindgren och Tenhunen (2016). 

Det sociala arbetet skulle kunna vara ett komplement till de medicinska och tekniska 

insatserna där syftet är att bemöta de drabbade i hanteringen av symptomen, upplevelserna 

och annat som individerna känner att de behöver stöd i. Det kan även innebära att en 

socialarbetare träffar den drabbades familjer för att agera stöd, inte bara för den som direkt 

påverkas till följd av ohälsan utan även för omgivningen som kan påverkas indirekt. 

Riktlinjer 

Arbetsmiljöverket har ett stöddokument på deras hemsida där det går att ladda ner 

information gratis om hur en ska tänka då en utvecklar en handlingsplan vid 

byggnadsrelaterade hälsobesvär. Syftet med denna är att det tydligt ska framgå hur det är 

tänkt att arbeta för att identifiera och snabbt åtgärda problemen. 

  

Om den aktuella byggnaden utvecklar en dålig inomhusmiljö vill en så snabbt som möjligt få 

igång ett arbete med detta. För att underlätta utvärdering av åtgärderna rekommenderas det att 

handlingsplanen delas upp i olika steg, så att det efter varje steg, ses över om det kanske 

behöver ändras något i dokumentet eller liknande. Det ska innehålla information om vilka 

åtgärder som kommer sättas in, när dessa implementeras, vem som ansvarar för att det händer 

samt när det ska följas upp. En viktig del i uppföljningen är enligt arbetsmiljöverket att tala 

med de personer som berörts av detta. Detta kan bland annat vara arbetsgivare, 

fastighetsägare eller skyddsombud. I dessa fall är det även viktigt att den personal som blivit 

påverkad och utvecklat symptom blir hörda så arbetsgivaren till exempel kan delge en full 

bild av nuläget vid problemet. Detta tas även upp under det förberedande arbetet, att 

arbetsgivaren ska dokumentera hur många som upplever symptom samt vilka besvär de 

upplever. Arbetsmiljöverket skriver även att det är viktigt att läkare kopplas in tidigt för att se 
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om och hur medicinska insatser ska sättas in, samt när. Även detta ska finnas i 

handlingsplanen. När det kommer till att organisera arbetet ska ansvarig utses och berörd 

personal ska få följa med arbetet från första början. Det är viktigt att information ges till de 

som vistas i byggnaden och andra som kan vara/bli berörda, i informationen bör en tidsplan 

för åtgärder också finnas. Inledningsvis rekommenderas det även att personal på platsen får 

svara på enkäter för att kartlägga besvären, då problemen sedan åtgärdats bör det skickas ut 

en till enkät för att se hur/om det blivit någon skillnad hos personerna. Detta är för att även 

fast problemen som kan vara lätta att identifiera (t.ex. vattenskada) åtgärdas, så kan det finnas 

andra faktorer som bidrar till en dålig inomhusmiljö. 

 

Arbetsmiljöverket har annan bra information om byggnadsrelaterad ohälsa på sin hemsida där 

det finns ett stöddokument. 

Arbetsgivarens ansvar: 

● Om anställda eller elever upplever hälsobesvär som skulle kunna knytas till 

inomhusmiljön ska systematiska undersökningar göras. 

● Rekommenderas att tidigt ta kontakt med företagshälsovården eller annan kunnig 

inomhusmiljö-utredare. Även viktigt att involvera anställda och deras skyddsombud. 

För att undvika onödiga mätningar och undersökningar bör arbetsgivaren ha ett öppet 

sinne och helhetsperspektiv. 

● Om det finns en extern fastighetsägare bör denne vara involverad i att utveckla en 

handlingsplan för att snabbt och smidigt få igång ett åtgärdsarbete. 

● Om flera företag vistas i byggnaden kan det förenkla om fastighetsägaren ansvarar för 

arbetet. Arbetsgivaren har dock fortfarande fullt ansvar för sin arbetsplats och 

personalgrupp samt andra som kan bli berörda (städpersonal etc.). 

  

Det finns alltså formulerade riktlinjer för hur en ska tänka vid utvecklingen av en 

handlingsplan samt vad arbetsgivarens ansvar är. Trots detta talar den anonyma 

företagsläkaren (personlig kommunikation, 10 oktober 2018) som kontaktats om att hen 

upplever att kunskapen om BRO är bristande bland arbetsgivare.   
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Empiri 

I detta kapitel kommer vi att redovisa datamaterialet som införskaffats genom intervjuerna.Vi 

går igenom samtliga frågeställningar och utvecklar de svar som vi har fått. Vi börjar med att 

redovisa de mer somatiska symptomen som intervjupersonerna berättade om för att sedan 

beskriva de psykosociala symptomen. Anledningen till att vi redovisar de somatiska 

symptomen är att reaktionerna på dessa kan vara bidragande till de psykosociala symptomen 

som vi talade mer om tidigare. De psykosociala symptomen har haft mycket konsekvenser, 

dessa redovisar vi närmre därefter. Vi kommer där fördjupa oss i de konsekvenser som 

intervjupersonerna uppgav att de upplever till följd av sjukdomsbilden. Då konsekvenserna 

rör sig i olika delar av intervjupersonernas liv har vi redovisat resultatet uppdelat i arbete, 

ökad känslighet, relationer och känslor. Tredje frågeställningen handlar om vad det finns för 

psykosocialt stöd för individer med BRO idag. 

Symptombild 

Somatiska symptom 

Huvudparten av intervjupersonerna uppger att de upptäckte sina symptom inom ett års tid, i 

vissa fall så snabbt som 2 veckor. I ett fall tog det upp emot 10 år innan personen utvecklade 

symptom. Samtliga intervjupersoner beskriver symptom som trötthet och förkylningssymtom. 

Vissa har utvecklat astma och allergier som de tidigare inte haft, även rosacea och rodnader i 

ansiktet, kliande ögon, tryck över bröstet samt syrebrist, är det överhängande symtomen som 

blivit beskrivna. Majoriteten av intervjupersonerna har blivit evakuerade från deras 

byggnader och den enda som inte gjorde det skulle gärna också bytt lokal om det inte berott 

på nödvändig arbetsutrustning som inte gick att flytta på. Merparten trivdes väldigt bra på 

arbetsplatsen innan symptomen visade sig och hade mer än gärna stannat på arbetsplatsen om 

det inte berott på besvären. 

  

Intervjupersonerna redogjorde att de ständigt går omkring med en trötthetskänsla och 

förkylningssymtom som aldrig verkar gå över. Intervjupersonerna menar att ständigt känna 

sig trött och slut och ha ont i huvudet påverkar dem i det mesta de gör. Flera berättade att 

deras symptom finns kvar trots att de har slutat befinna sig i byggnaderna de först blev 

drabbade i. Symptom som astma, pollenallergi och rosacea är besvär som flera av 

intervjupersonerna uttrycker att det får leva med dagligen och mest troligt inte kommer att bli 

av med. “Jag är besviken och ledsen över att att jag har fått de här reaktionerna och är också 

lite rädd för att hur kom det här att påverka framöver” säger en intervjuperson och menar att 

det är ovisst vad det egentligen innebär att ha drabbats.  Intervjuperson berättade också “att vi 

har byggt upp en överkänslighet” och menar då dålig inomhusluft och lokaler och att detta 

påverkar deras vardagliga liv. Flera intervjupersoner konstaterar samma sak. 

  

Överkänslighet är något som de allra flesta intervjupersonerna berättar att de dras med idag, 

flera lever fortfarande med symptom för de kommer inte undan miljöer som påverkar dem.  

“Direkt ja går in någonstans så känner ja på en gång om de är, om ja inte kan va där” säger en 
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av intervjupersonerna. Astma, allergier, högt blodtryck, rosacea, dålig fysisk form och lång 

tid att bli frisk efter förkylningar är symptom som intervjupersonerna berättar att de 

fortfarande har kvar. Flera försöker dock att inte tänka på vad som finns kvar i deras kroppar 

efter vad de har varit utsatta för. 

Psykosociala symptom 

De psykosociala symptomen som redovisas i detta avsnitt bygger på datamaterialet. Det 

grundar sig på intervjupersonernas reaktioner av omgivningen. Något som återkom under 

många intervjuer var frustration. En intervjuperson berättade om ett läkarbesök hen varit på 

för att undersöka de somatiska symptomen: 

 

Ja va ganska missnöjd med de där läkarbesöket. (...) å då sa den läkaren till mig att de där är 

ju väldigt små symptom liksom så de är som inget vi kan. Jamen ska ja vänta tills ja blev 

jättesjuk tyckte jag? 

 

Här beskriver intervjupersonen att läkaren inte kunde göra något för hen, då symptomen inte 

var tillräckligt allvarliga. Då hen berättade om detta under intervjun höjdes rösten och det var 

märkbart att hen var väldigt frustrerad över bemötandet. En annan intervjuperson berättade 

om de inre känslorna som uppkom i samband med symptomen “jag är besviken och ledsen 

över att att jag har fått de här reaktionerna och är också lite rädd för att hur kom det här att 

påverka framöver.”. Samma intervjuperson beskrev också en känsla av besvikelse över att 

inte kunna gå till sin tidigare arbetsplats. Förutom frustration och besvikelse var det en 

intervjuperson som berättade om att hen fick rodnader i ansiktet. Hen beskrev känslan såhär: 

“Jag kände mig ganska ful alltså, förstår du? Man går omkring och känner inte igen sig själv 

liksom.”. 

  

Majoriteten av intervjupersonerna beskrev också att deras besvär som trötthet och 

förkylningsliknande symptom, vilket skapade bland annat en irritation och påverkan på deras 

eget humör. Det finns en påfrestning på psyket då en blir sjuk på arbetet och hur jobbigt det 

är/har varit, vilket framkom under intervjuerna. Individerna talade om att de många gånger 

inte haft möjlighet gå till jobbet utan att fundera på hur dåligt en kommer att må efter dagens 

slut, om en ens tar sig igenom hela dagen. Detta tyder på en stress som uppkommit då 

intervjupersonerna inte kunnat prestera på samma nivå som tidigare på grund av de somatiska 

symptomen. Många beskrev hur de försökte hålla ihop det på jobbet för att sedan bryta ihop 

hemma. “asså man försöker inte visa att man är stressad utan man försöker verkligen, men 

sen liksom ramlar man ihop hemma istället” säger en intervjuperson om arbetssituationen. 

  

De somatiska symptomen har alltså i många fall även resulterat i psykosociala symtom som 

visat sig genom bland annat frustration, besvikelse, sänkt självförtroende och stress. 
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Konsekvenser  

Arbete 

Intervjupersonerna berättade att deras arbetsmässiga insatser har drabbats av de besvär som 

individerna har haft och fortfarande har. Flertalet berättade att de har slutat sitt arbete för de 

inte orkade fortsätta på det vis det har hankat sig fram på tidigare. Många uppgav även att de 

har varit sjukskrivna i omgångar och på så vis hamnat efter i arbetet eller behövt belasta 

andra kollegor med det arbete som de inte kunnat utföra, skjutit på deadlines och inte gjort ett 

lika bra arbete som de kunnat göra i sitt tidigare friska tillstånd. Flertalet menade också att 

deras prestationer ligger väl under den nivå de vet att de kan prestera på, och en del har bara 

fått acceptera att de inte kan hålla fokus på samma sätt som innan de blev drabbade. Deras 

arbetssituation var inte hållbar och deras stress för dem själva var påtaglig, menar flera 

intervjupersoner. Men också för andra som vistades i lokalerna, speciellt på de arbetsplatser 

där barn var inblandade. En intervjuperson berättar om en speciell situation med en elev som 

var påfrestande och skapade många etiska dilemman 

 

( ... ) en flicka som absolut inte kunde va i klassrummet ( ... ).  Men asså hon, ja vi hade som 

ett bord utanför fönstret sådär som man kan ha, så hon stod med fönstret öppet på en bänk och 

lyssna på genomgångarna och sen skicka ja ut en kompis som satt med henne där å jobbade ( 

... ). 

 

Majoriteten av intervjupersonerna berättade att de fortfarande inte kan gå in i lokalerna utan 

att känna av symptom, de flesta kan inte heller möta personer från kända byggnader med 

dålig inomhusmiljö utan att framkalla olika reaktioner. Intervjupersonerna har dock varit rätt 

överens om att det är lättare att möta sådana personer om deras hälsa för tillfället är mer 

stabil, eller mötet bara är i kortare stunder. Efter renoveringar av hela byggnader har en 

intervjuperson fortsatt att jobba kvar i samma byggnad och menade att det har fungerar bra. 

Intervjupersonen berättade att hen kan känna av några symptom i vissa delar i byggnaden 

men försöker att inte tänka på det och undviker istället dessa ställen. En annan intervjuperson 

berättade att hen kan besöka byggnaden som ligger bakom besvären under kortare perioder 

utan större påverkan. 

  

Flera intervjupersoner berättar att de var sjukskrivna i omgångar och drabbades av 

ekonomiska motgångar då detta påverkar deras lön. Samtidigt var en del tvungna att komma 

på alternativa lösningar för att kunna utföra sitt arbete, detta ledde till att deras egna 

ekonomiska utgifter blev större medan lönen minskade. Det var några som beviljades stöd 

såsom sjukpenning, medan andra fick höra att det inte skulle gå igenom en sjukskrivning så 

de kunde inte ansöka om ekonomiskt stöd. En intervjuperson berättar att detta var det svar 

hen fick av en läkare “han hade gått igenom fler sånna här fall och hade liksom upptäckt att 

de va som att gå mot en, en vägg”. Dessa personer sjukskrev sig själva, vilket då innebar max 

2 veckor om de vill ha någon form av sjukersättning, annars stod de helt utan inkomst. 
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Ökad känslighet 

Bibliotek, affärer och teaterlokaler är exempel på ställen som intervjupersonerna berättar att 

de inte alltid kan besöka eftersom det kan finnas något i husen som deras redan känsliga 

kroppar reagerar på, dessutom så kan det finnas människor som varit i byggnader med kända 

inomhusklimatproblem som intervjupersonerna kan få reaktioner av. En ständig osäkerhet 

över hur de ska reagera på olika miljöer påverkar deras vardag, till exempel berättar en 

intervjuperson att hen “kan ju fortfarande inte gärna boka en teaterbiljett ( ... ) för rädslan av 

att sitta bredvid nån ( ... )“. Intervjupersonen syftar i det fallet på att sitta bredvid någon som 

kommer från en känd “sjuk” byggnad. Flertalet av intervjupersonerna redogjorde också att 

det har, på grund av en högre känslighet, svårigheter att besöka byggnader och träffa 

människor som kommer från lokaler med “dammig” miljö, till exempel ett stall eller ett 

renoveringsprojekt. Intervjupersonerna uppgav att detta påverkar vardagslivet och gör att 

intervjupersonerna på olika sätt är begränsade i deras vardag. 

Relationer 

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att relationen till kollegorna påverkades i negativ 

bemärkelse på olika sätt. Till följd av detta uppgav många att de upplevde påfrestning, 

spänningar och frustration. Dels för att i flera fall kunde intervjupersonerna inte möta de 

andra kollegorna på grund av reaktioner från deras kläder eller lokalerna de vistades i, men 

också eftersom det skiljde sig i åsikter om problemets grund. I flera fall så ledde detta till 

isolering och ensamhet hos intervjupersonerna då de jobbade på andra platser eller var 

sjukskrivna till följd av deras besvär. Till följd av att deras symptom bland annat kunde leda 

till irritation och humörpåverkan skapades det slitningar i deras relation till kollegorna. 

  

På frågan om intervjupersonerna kände någon utsatthet eller stigmatisering svarade flera att 

de blev misstrodda och hade svårt att få gehör från arbetsgivare och i vissa fall vårdpersonal. 

En intervjuperson svarar så här: “ Vi kände oss ju ofta misstrodda, så de gjorde vi ju. Och vi 

misstrodde oss själva också”. Det uppgavs att de kändes som att ingen kunde relatera till 

deras tillstånd och det viskades om dem, vilket i många fall ledde till stress och osäkerhet. 

Isolering och ensamhet är stora präglande ord som användes av intervjupersonerna, då de 

kände sig ensamma i sina problem. En intervjuperson berättar “ Å ja blev ju väldigt, asså 

ganska mycke ifrågasatt av mina vuxna barn” vilket också kan bidra till att en känner sig 

ensam i sina problem.  

Känslor 

Intervjupersonerna menar också att psykiska påfrestningar har påverkat deras vardag. Flera 

intervjupersoner uppgav att de känner en rädsla för framtiden, om detta kommer att finnas 

kvar för alltid och hur många fler människor som kommer att bli drabbade. En berättade att 

detta ständigt finns i bakhuvudet och har blivit en naturlig del i vardagen att oroa sig för hur 

vardagen ska fungera, beroende på vilka människor en möter eller vilka byggnader en går in 

i. Intervjupersonen berättade att “ ( ... ) det finns i bakhuvudet och det släpper man inte. Utan 

det är en del av livet typ som att akta sig för att halka då det är is ute”. En av 

intervjupersonerna beskrev även hur det påverkat familjen då intervjupersonen inte kunde gå 

in i skolan hens barn gick på. Intervjupersonen berättar att barnet i fråga bytte skola senare 
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för att inte själv bli drabbad eller dra med sig några partiklar hem, men också för att 

intervjupersonen skulle ha möjlighet att besöka olika tillställningar på skolan “Så att hon fick 

byta skola, och de, de va ju också väldigt tufft” berättar intervjupersonen eftersom det innebär 

att barnet var tvungen att lämna sina vänner. 

Stöd för individer med BRO  

Vi har valt att använda oss av tre subkategorier för att förtydliga de olika sorterna av stöd 

som har erbjudits. Psykosocialt stöd där det syftas på då individerna känt sig förstådda och 

hörda och grundar sig i empati och medkänsla. Med praktiskt stöd så syftas det på praktiska 

lösningar och stöd, som till exempel renoveringar eller städning. Med upplysande stöd 

menas, råd och utbildning och annan typ av fakta som i det här fallet kan underlätta 

hanterandet av BRO. Denna distinktion har gjorts för att enklare kunna urskilja de olika typer 

av insatser som implementeras. 

Psykosocialt stöd 

Några av intervjupersonerna blev erbjuden hjälp med att hantera problematikens faktiska 

innebörd, att de inte kunde träffa vem som helst och vara var som helst och vad de egentligen 

blivit utsatta för och dess påfrestning. De som blivit erbjudna det stödet beskrev att det har 

varit en nyckel till deras mående idag, hur de ska kunna förhålla sig till vad de varit med om 

och hur de ska tänka för att lindra den stress och påfrestning i vardagen som BRO har lett till 

för dem. En intervjuperson beskrev vad hon blev hjälpt med under samtalsstöd “Det tog 

kanske två gånger jag hade träffat henne så hade hon hjälp mig hitta mitt sätt att arbeta (...) 

men sen så ägnade vi resten av tiden med samtal med hur jag skulle göra med resten av mitt 

liv.” Annan hjälp som erbjöds var bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) som då vänder 

sig till den psykiska påfrestningen av att drabbas av BRO. Av de personer som inte blivit 

erbjuden den typen av hjälp uppgav i stort sätt alla att det hade underlättat och hjälpt dem i 

deras situation, både förr och idag. En intervjuperson säger på frågan kring vad de hade 

behövt hjälp med; “att vi kanske hade behövt, hur ska vi hantera de här liksom psykiskt, hur 

de känns”. I vissa fall var även barn inblandade på de arbetsplatser som intervjupersonerna 

jobbat/jobbar på. Att vara den vuxna i den situationen och inte veta vad de barnen blir utsatta 

för har i flera fall lett till en ansvarskänsla och börda som dessa individer hade velat ha hjälp 

med att reda ut. Bland annat så har det funnits emotionella och etiska dilemman hos de som 

intervjuats som har kunnat minskas eller underlättats om de haft någon professionell att prata 

med. “Jag leder barnen in i dom här rummen där de kanske inte är bra att va.” säger en 

intervjuperson och syftar till ett etiskt dilemma som skulle ha underlättats om hen fått prata 

om det. 

  

Den psykiska påfrestningen som följer av att bli sjuk av att vistas på sin arbetsplats är också 

en fråga som de flesta uppgav att de hade velat få hjälp med. Även den osäkerhet och den 

rädsla som många av intervjupersonerna berättade att de fortfarande bär på hade kunnat 

bearbetats om de fanns någon som uppmärksammat den belastning som kommit till följd av 

besvären intervjupersonerna varit med om. De talade om en osäkerhet och rädsla över hur 

detta skulle kunna påverka individerna i det långa loppet. 
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Genomgående så har i princip alla intervjupersonerna svarat att människor i deras omgivning 

har varit det bästa stödet som de har haft i samband med deras byggnadsrelaterade ohälsa. De 

uppgav att det har varit chefer, kollegor och familjemedlemmar som har gjort stor inverkan 

på hur de mådde och tog sig igenom den tiden. Varför detta har varit det bästa stödet är för att 

de har lyssnat på vad de har att säga och hur de har mått, men framförallt så har de inte 

avfärdat deras besvär. Dessa människor i intervjupersonernas omgivningar har hjälpt dem 

genom deras värsta perioder, till den förmåga de kan. De har hjälpt dem att hitta lösningar 

som att till exempel jobba hemifrån eller att kunna ta promenader på arbetstid för att få frisk 

luft och kunna lätta på en del av symptomen. 

Praktiskt stöd 

Majoriteten av intervjupersonerna har sökt hjälp på egen hand och först då besvären eskalerat 

och blivit riktigt illa har arbetsgivaren gått in med någon hjälp. Den hjälp som har tagit del av 

är läkarundersökningar och medicinska utredningar, i många fall har de fått höra att det inte 

är så farligt och att det får återkomma då de har mer symptom. Efter att besvären blivit värre 

har de fått hjälp med anpassning, korta samtal och andra kortsiktiga lösningar. Som till 

exempel extra städning eller jobba hemifrån vissa dagar. Långsiktiga lösningar som att 

förhindra att fler personer insjuknar i framtiden eller hjälpa de redan drabbade med att 

hantera deras stress, verkar inte ha varit prioriterat. Majoriteten upplever att det skulle ha 

uppmärksammats och bemötts med insatser tidigare för att förhindra att ytterligare personer 

ska drabbas. 

  

En del av intervjupersonerna berättar att de har fått hjälp att återgå/fortsätta jobba, många 

menar att det fokuseras på praktiska detaljer som luftrenare och städning. Få av 

intervjupersonerna har fått annan typ av hjälp som stärkande hälsomottagning med inriktning 

på långsiktiga lösningar av olika hälsoproblem, eller arbetscoach. De berättar att det har gett 

dem en stor fördel för det fortsatta arbetslivet. De flesta som inte blivit erbjuden hjälp känner 

att det saknas insatser för de personer som blivit drabbade. Återkoppling, uppföljning, samtal 

för att hantera stressen, stöd för framtida situationer och erkännande är exempel på insatser 

intervjupersonerna skulle vilja ha. En intervjuperson menar att 

 

Man kanske borde följa upp alla oss som hade symtom, eh, för de har man inte gjort. Att man 

faktiskt skulle ha frågat oss, hur har ni de nu? Hur kan vi hjälpa er nu? För de är ingen som 

har frågat om de. 

 

Där intervjupersonen tycker att det fattas uppföljning. En annan intervjuperson föreslog 

gruppsamtal för att tillsammans kunna diskutera och jämföra erfarenheter samt hjälpa 

personerna att hantera problematiken, som en möjlig insats för att underlätta för de drabbade. 

Majoriteten har bytt jobb efter att de blivit drabbade, flera har startat eget och de som jobbar 

kvar har antingen bytt lokaler eller fått byggnaden renoverad. 
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Upplysande stöd 

Huvuddelen av deltagarna i intervjuerna hade ingen aning till en början att det var byggnaden 

och lokalerna som var anledningen till deras upplevda besvär, även fast flera av dem visste 

om att huset var dåligt redan innan de började där. Många av intervjupersonerna blev 

upprörda över att flera har blivit sjuka före dem och det inte gjorts något åt problemet. En 

intervjuperson förklarar sitt missnöje “att de fick gå så långt att mer eller mindre elever och 

lärare springer från en byggnad så att säga”. Där intervjupersonen menar att det behövs 

läggas mer insatser och framförallt tidigare. Alla intervjupersoner menar att de inte är dem 

enda drabbade på respektive arbetsplats. Flertalet pratar om att det är synd att andra kommer 

att bli drabbade efter dem, eftersom problemen kvarstår på flera ställen.  En intervjuperson 

säger “( ... ) för att det är ju som för sent för mig, men det finns ju de som börjar” och 

uttrycker en vilja om att förhindra att andra blir drabbade. 

  

Arbetsgivarna har i flertalet fall gjort vad de kunnat och läst på om problematiken och tagit 

symptomen på allvar men den generella uppfattningen är att det saknas kunskap kring 

byggnadsrelaterad ohälsa. Detta har bekräftats av en anonym företagsläkare (personlig 

kommunikation, 10 oktober 2018) som jobbar med byggnadsrelaterad ohälsa. 

  

En annan aspekt på utsattheten är att intervjupersonerna sällan upplevde att de fick prata om 

deras reaktioner på byggnaden eftersom “ledningen” ville hålla detta tyst. Ett tydligt exempel 

på detta, som framkom under intervjuerna var att många beskrev det stöd som de erbjudits 

varit kortsiktiga insatser. En intervjuperson sade att “Asså håller vi på å, hjälper vi till nästan 

att mörka de här? När det kanske är barn här som kanske blir sjuka framöver?” och ställde sig 

fundersam till vad som riktigt pågick. En annan intervjuperson pratade om hur det hade blivit 

ett giftigt samhällsklimat på arbetsplatsen, men att det kändes som att det inte var okej att 

prata om vad problemet berodde på 

 

Hela den här grejen skapa liksom.. ganska.. giftigt samhällsklimat ibland, därför vissa hörde 

ja att de bara va psykosomatiskt, å andra hörde att amen de är nåt fel på huset liksom. Å de va 

som egentligen inget man fick prata om.. 

  

En del av intervjupersonerna berättade även om hur de kände sig misstrodda. Trots att många 

har fått bra stöd av chefer, kollegor och familjemedlemmar finns det ändå en del som kände 

sig utsatta i vissa situationer. Detta var framförallt i början, då orsaken till att de utvecklat 

symptom inte fastställts ännu. En av intervjupersonerna berättade dock att en kollega tagit 

kontakt senare, den personen hade då sagt 

 

Men de va inte, du inbilla dig bara inte! De va inte i ditt huvud bara. Och ja tänkte; va, va 

säger han? (...) Vad pratar han om liksom? Jamen nu vet ja ju! Att de va inte så. Och ja ba, 

och de va ju nästan så att, först blev man ju chockad och tänkte att men vem? men i efterhand 

är de ju så att man nästan så man får tårar i ögona för de vart så tydligt, att OJ, men han visste 

inte alls. 
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Det blev tydligt för intervjupersonen att hens tidigare kollega inte hade haft kunskap om det 

som hände i lokalerna de vistades i då denne själv inte utvecklade symptom. Något som 

skulle kunna underlätta för personer som blivit drabbade är att informera alla som påverkas 

på något sätt, även de som inte uppvisar symptom, kring vad BRO är och vad det innebär. 

Någon sådan information har ingen av intervjupersonerna berättat att de har fått på 

arbetsplatsen. En förklaring till detta kan vara arbetsgivarnas bristande kunskap som beskrevs 

tidigare. 

 

Analys, slutsatser och diskussion  

Här kommer vi att analysera empirin utifrån den teoretiska bakgrunden och lägga fram de 

slutsatser som studien har lett till. Därefter förs en omfattande diskussion kring ämnet. I 

analysen kopplar vi teorin mot det datamaterial vi insamlat för att kunna tydliggöra 

kopplingar. Slutsatserna poängterar det vi anser som det viktigaste saker som framkommit 

under studien och slutligen i diskussionen framför vi tankar och åsikter som skapats under 

arbetet. 

Analys 

Somatiska symptom 

Intervjupersonerna hade arbetat på arbetsplatserna olika lång tid före de upptäckte sina 

symptom. Enligt Högström och Öström (2018) finns det inget fastställt vad gäller vilka 

symptom som ska ingå för att drabbade personers problematik ska kunna definieras som 

BRO. Symptomen visar dock på att de rör sig om en miljökänslighet. Nordin (2012) har 

skrivit om de svårigheter som finns när det kommer till att fastställa orsaken till problemet. 

Vidare menar arbets- och miljömedicin (2018) att symptomen ska kunna kopplas till vistelse i 

en viss byggnad för att det ska kunna definieras som BRO. Detta är något intervjupersonerna 

bekräftade. Många beskrev att de fortfarande dras med en överkänslighet kopplad till 

inomhusmiljön vilket gör det tydligt att dessa personer kan koppla sina symptom till 

byggnaden de vistas eller har vistats i. Sandstedt och Tielman (1999) beskriver att indikatorer 

till BRO kan grunda sig i olika saker. Författarna skrev att arbetslivsforskningen har 

uppmärksammat kopplingen mellan fysiska och psykosociala faktorer som kan kopplas till 

känsligheten. Ett exempel som de tog upp var missnöje på arbetet, men de flesta av 

intervjupersonerna trivdes bra på arbetsplatsen och hade arbetat kvar om inte symptomen 

visat sig.  

 

Psykosociala symptom 

Intervjupersonerna beskrev att problematiken inte endast grundades i de fysiska symptom de 

utvecklade utan även konsekvenserna detta förde med sig. En intervjuperson hade bland 

annat talat om att hen kände sig ful till följd av utslag i ansiktet. Detta styrker Nordins (2012) 

beskrivning av BRO som något som kan upplevas vara stigmatiserande. Vidare beskrev 

författaren att personer med BRO kan känna sig misstrodda och gå med en känsla av 

utanförskap vilket intervjupersonerna bekräftat. Förutom detta talade även intervjupersonerna 
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om att de upplevde frustration i olika grad, vilket också följer med det Nordin (2012) skrivit 

angående konsekvenser av BRO. 

 

Arbete 

Vissa av intervjupersonerna berättade att de blev sjukskrivna på grund av nedsatt 

arbetsförmåga. Även detta styrks av Nordin (2012) med en utvecklad beskrivning av 

konsekvenserna som kunde följa av sjukskrivningen. Författaren belyser hur de ekonomiska 

förutsättningarna kunde komma att förändras. Intervjupersonerna har på olika sätt beskrivit 

svårigheter att få sjukpenning och några hade fått sjukskriva sig själva då diagnosen varit svår 

att fastställa. Så de ekonomiska motgångarna har varit påtagliga. Till skillnad från det som 

hittades under inläsningen av tidigare forskning talade intervjupersonerna även om andra 

problem de stött på under arbetet. De talade bland annat om en stress över att inte kunna möta 

kollegor eller vistas på sitt arbete vilket varit väldigt påtagligt för dem på olika sätt.  

 

Ökad känslighet 

Många av intervjupersonerna pratade mycket om ökad känslighet som de fortfarande 

påverkas av på olika sätt. Detta är dock inget vi hittat nämnvärt mycket information om i 

tidigare forskning. Nyback (2015) beskriver dock att för lång exponering av den dåliga 

inomhusmiljön kan leda till att de drabbade individerna utvecklar ett kroniskt tillstånd. 

Intervjupersonerna upprepade behovet av tidigare insatser, vilket kan tänkas ha minskat den 

ökade känsligheten om det satts in åtgärder tidigare. Det är dock inget som bör spekuleras i 

för mycket, men viktigt att uppmärksamma. Detta är ett tydligt tecken på att tidiga insatser är 

viktiga och bör prioriteras så personer som utvecklat symptom som stämmer överens med 

BRO inte behöver leva med dem symptomen resten av deras liv.  

 

Relationer 

Merparten av intervjupersonerna upplevde att relationen mellan dem och deras arbetskollegor 

påverkades negativt på olika sätt. Detta var dels på grund av en frustration inom arbetslaget 

angående tankar om problematikens grund som skiljdes åt mellan dem och dels på grund av 

att intervjupersonernas känslighet i vissa fall gjorde att de inte kunde möta sina kollegor eller 

arbeta i samma lokaler längre. Flera intervjupersoner talade även om deras upplevelser från 

då de kände sig misstrodda. Alla dessa konsekvenser skriver även Nordin (2012) om. 

Författaren beskriver att de privata relationerna kan påverkas till följd av bland annat trötthet, 

huvudvärk och astmaliknande besvär som gör att de drabbade individerna inte orkar 

upprätthålla relationer i samma utsträckning som de kunde göra före de utvecklade symptom. 

Att relationer påverkas talade även intervjupersonerna om. De hade upplevt allt ifrån 

frustration hemma och misstro från sina barn till att barnen behövde byta skola på grund av 

förälderns besvär. 

 

Känslor 

Många av intervjupersonerna beskrev en rädsla inför framtiden, denna rädsla grundade sig 

bland annat i hur de har påverkats på lång sikt och hur många som kommer bli drabbade. 

Rädslan som handlar om hur länge de kommer påverkas av symptomen och svårigheterna 

som följer, är viktig att uppmärksamma. Lindgren och Tenhunen (2016) har skrivit om 
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psykisk ohälsa. Ingen av intervjupersonerna uttalade direkt att detta är något som de lever 

med, men författarna beskrev den psykiska ohälsan på ett sätt som skulle kunna kopplas till 

rädslan de beskrev. Lindgren och Tenhunen (2016) beskrev nämligen att förändringen som 

följer av besvären är av betydande karaktär därför att saknaden av det tidigare livet de levt är 

stor.  

 

Stöd 

Ingen av intervjupersonerna har kunnat svara säkert på att deras arbetsgivare haft kunskap om 

vad BRO är, men några har upplevt att då problemen uppdagats har deras chef sökt relevant 

information. På arbetsmiljöverkets hemsida kan deras stöddokument om BRO hittas genom 

en enkel sökning. Där framgår det tydligt hur arbetsgivare rekommenderas handla vid 

utformning av en handlingsplan. Detta arbete har dock inte intervjupersonerna blivit 

informerade om. De har inte heller sagt något om huruvida de varit delaktiga i någon 

arbetsprocess där de tillsammans med arbetsgivaren får kontinuerlig information om vad som 

händer eller vad som kommer hända. Förslag på insatser som framkommit från 

intervjupersonerna har bland annat varit gruppsamtal, uppföljning, återkoppling och samtal. 

Detta tyder på att de som är drabbade vill ha mer socialt stöd och att detta kan vara till hjälp 

vid hantering av problematiken. Att intervjupersonerna uttrycker denna önskan är tecken på 

att det finns brister i rutinerna och omhändertagandet av de drabbade. Detta skulle kunna 

förklaras utifrån att arbetsgivare generellt har dålig kunskap om BRO, vilket den anonyma 

företagsläkaren (personlig kommunikation, 10 oktober 2018) även bekräftat utifrån sin 

yrkeserfarenhet.  

 

Arbetsmiljöverket har belyst vikten i att låta drabbade personer svara på en enkät för att bidra 

till en tydlig kartläggning kring följderna av dålig inomhusmiljö. Utöver detta 

rekommenderas sedan att samma enkät även bör skickas ut efter att det åtgärdande arbetet 

slutförts, för att kunna följa upp hur drabbade och påverkade personer upplever att deras 

mående förändrats. Intervjupersonerna har däremot endast berättat om hur de själva tagit 

kontakt med arbetsgivaren. Dock har många förklarat att psykosocialt stöd från deras chef har 

varit viktigt under hela processen, från att de uppmärksammade arbetsgivaren om sina 

symptom tills dess att de fått återkomma till arbetsplatsen efter evakuering. Det har däremot 

inte talats något om uppföljning efter att de börjat arbeta i de nyrenoverade eller nybyggda 

lokalerna vilket några intervjupersoner tycker hade varit viktigt och bra att få. Det har 

dessutom visats sig enligt Maaherra och Nordlund (2017) att det bästa sättet att hantera 

byggnadsrelaterad ohälsa är genom emotionellt stöd, vilket kan ses som ett argument för att 

BRO kan vara av relevans för socialarbetare och föremål för deras insatser. 

Intervjupersonerna som har fått möjlighet att prata om sina besvär med en professionell har 

lärt sig hantera den påfrestning och stress som BRO innebär och har genom det lättare att 

hantera situationer där de utsätts eller riskerar att utsättas för dålig inomhusmiljö på nytt.  

 

Intervjupersonerna har även varit tydliga med vikten av att få ett erkännande från ansvarig 

ledning. Även detta kan kopplas till det Lindgren och Tenhunen (2016) skrivit om psykisk 

ohälsa. Där menar författarna att det är viktigt att acceptera och lära sig att leva med 

problematiken, samtidigt som det även är det svåraste. Ett erkännande skulle möjligtvis 
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kunna vävas in i uppföljningen som saknats. Genom att få detta erkännande skulle processen 

mot ett accepterande av BRO kunna förkortas drastiskt. Detta skulle möjligtvis även kunna 

göra det lättare för drabbade personer att få läkarintyg som styrker deras ohälsa så att de 

lättare kan få ersättning från försäkringskassan vid heltids- eller deltidssjukskrivning. 

Förutom det kan det även vara lättare att gå vidare från det som hänt efter att detta 

accepterats. 

 

Det finns stöddokument och riktlinjer för hur arbetsgivare ska utforma en handlingsplan, men 

de anställda har inte uttalat att de haft vetskap om att det pågått något systematiskt arbete 

kring problematiken eller hur planen för åtgärder har sett ut. De har inte heller känt att alla 

tänkbara hjälpsamma åtgärder tagits i beaktning. Ifall arbetstagarna hade varit mer 

involverade i arbetet med/utifrån handlingsplanen hade de möjligtvis haft större utrymme och 

möjlighet att både bli tillfrågade kring vad de känner att de har för behov av stöd och föreslå 

insatser på egen hand.  

Slutsatser 

Många av intervjupersonerna uttryckte oro över hur de skulle kunna påverkas på lång sikt. Ett 

erkännande, accepterade och ett socialt stöd som även fokuserar på uppföljning av drabbade 

personer skulle kunna leda till mindre oroskänslor och mindre stress på lång sikt för personer 

som tidigare drabbats av BRO. Intervjupersonerna saknar också sociala insatser såsom 

utvärdering och hjälp i hantering av besvären som följer av BRO, ett behov som kan tänkas 

fyllas av socialt arbete. Även om BRO till ytan handlar mest om tekniska och medicinska 

lösningar, så tyder denna undersökning på att det finns ett underliggande behov av att möta 

individen i deras ohälsa, och lära dem hantera deras problematik. 

  

Vad som har kunnat tydas utifrån denna studie är att individer som har fått mer genomgående 

hjälp med att hantera innebörden av att drabbas av BRO har bättre förutsättningar att hantera 

problematiken i framtiden. De har en större förståelse för problematiken och kan lättare 

identifiera problemet. Dessa individer har dessutom kunnat acceptera sin åkomma och har på 

det sättet kommit långt i sin rehabilitering. Ett förträngande av deras besvär gör att de inte har 

accepterat att deras liv inte fungerar på samma sätt som innan de drabbades. Detta försvårar 

vardagen och leder bland annat till att de för det mesta går omkring med en trötthetskänsla 

och utdragna förkylningar. Ett accepterande och en permanent åtgärd som till exempel byte 

av jobb skulle göra deras liv enklare. Samtidigt skulle möjligheten att bearbeta påfrestningen, 

stressen och känslan av orättvisa kunna leda till en mer fridfull vardag. 

  

En annan slutsats som kan dras utifrån denna studie är att den inte är generaliserbar och kan 

därför inte appliceras på övriga befolkning. Däremot så kan detta eventuellt användas som 

underlag för framtida forskning. Det resultat som framkommit är specifika mot den grupp 

människor vi intervjuat under den tidsperiod som studien genomförts på, där det framkommit 

att det finns ett behov av socialt stöd, exempelvis stödsamtal och stressbearbetning. Vår 

förhoppning är att skapa en öppning för fortsatt diskussion kring de insatser som idag finns 

kring BRO. Vi hoppas även att vi kan öppna ögonen för omvärlden, att individer med BRO 
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kan behöva mer insatser än tekniska och medicinska. Människor som drabbats av BRO är 

utsatta och vi anser individer i utsatta livssituationer har rätt till socialt stöd. 

Diskussion 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns rutiner som exempelvis mätningar som 

bör följas då det kommer till byggnadsrelaterad ohälsa, detta är dock ingenting som 

intervjupersonerna har känt att de fått ta del av eller ens märkt om det funnits. Det har varit 

tydligt att större delen av forskningen och insatserna som implementeras idag fokuseras till 

medicinen och tekniken utifrån det material vi tagit del av från tidigare forskning och 

intervjuerna. Den upplevda bristande kunskapen hos arbetsgivare skulle behöva åtgärdas. De 

riktlinjer som finns idag för att utforma en handlingsplan kanske inte har nått ut till 

arbetsgivare som det är tänkt, eller så har fokus legat i annat än att utforma en handlingsplan 

utifrån stöddokumentet från Arbetsmiljöverket. Hur som helst skulle en handlingsplan vara 

bra att ha i situationer där anställda blir sjuka till följd av inomhusmiljön. I detta skulle en 

socionom kunna vara ett stöd, både för arbetsgivaren i kontakt med sin personal men även för 

de anställda som är direkt eller indirekt drabbade. Detta kan ses som ett förebyggande arbete 

för att minska sjukskrivningar bland de anställda. 

  

Under tiden personal påverkas av symptom kan de behöva någon annan än familj och 

personer från arbetsplatsen att prata med. Här skulle stödsamtal kunna vara aktuellt. 

Socionomens roll skulle då vara att möta individer i deras känslor, finnas där som stöd och 

vara vägledande i olika frågor som bland annat vad individerna har för rättigheter, hur de ska 

gå tillväga för sjukskrivning, hur de ska kunna återgå till arbetet och så vidare. En av 

intervjupersonerna hade berättat att de samlat en grupp från den tidigare arbetsplatsen som 

möts och pratar om det som har hänt ibland, trots att det var några år sedan de evakuerades 

därifrån. Samma intervjuperson talade även om behovet av bekräftelse för att acceptera det 

som hänt. I detta skulle en socialarbetare kunna delta, både i samtal med grupper av drabbade 

individer från samma arbetsplats som är i behov av det, samt stöd i att kunna acceptera det 

som inträffat. 

  

Konsekvenserna för de som är drabbade av BRO är för många för att det ska gå att förbise 

problematiken som följer med ohälsan. Det är förmodligen inte en glasklar koppling mot 

socialt arbete men det är av vikt att titta på individernas välbefinnande. Välbefinnandet hos 

dessa individer kan ses som begränsat och behöver därför göras något åt. Som tidigare nämnt 

så hör det till socialarbetares arbetsbeskrivning att assistera individer i utsatta livssituationer 

och baserat på vår undersökning kan det synas att dessa individer är utsatta. Självklart så bör 

fokus på byggnaderna ligga kvar, de behöver åtgärdas. BRO har trots allt sitt ursprung i 

byggnaden och kan inte bekämpas med att enbart fokusera på bemötandet av individerna. 

Detta behöver ske i samförstånd mellan olika typer av insatser, det räcker inte med att enbart 

fixa byggnaden men det kan inte heller bara läggas fokus på individernas psykosociala 

symptom och konsekvenser. Medicinska åtgärder är också av vikt för att lösa det symptom 

och konsekvenser som kan lösas inom det området, på samma sätt som det tekniska och 

sociala bör få agerar motverkande på sina områden. Socialarbetare kan då fylla en funktion 



28 

genom att upprätta gruppsamtal, uppföljning, återkoppling och stödsamtal. Utifrån våra 

resultat så kan det utläsas att de drabbade också söker efter liknande insatser.   

  

Bristfällig information och erkännanden är samtidigt en stor del av problematiken. Varför 

byggnaderna framkallar dessa reaktioner och hur det kan komma sig att det inte har agerats 

på tidigare, samt att det sällan framkommer vad det är exakt för ämnen som skapar dessa 

reaktioner, är inte något som allmänheten får ta del av. Detta hör förvisso inte till socialt 

arbete men konsekvenserna av att leva i ovisshet kan framkalla stressreaktioner och 

svårigheter att tillfriskna, vilket är något som socialarbetare kan vara till hjälp att bemöta. En 

annan svårighet som kan infinna sig genom att hålla problematiken kring byggnaden och de 

konsekvenser som det medför tyst,  är att de som är drabbade kan tappa trovärdighet. Om 

allmänheten inte få ta del av vad som pågår eller hur detta påverkar individerna så kan det 

skapas en förutsättning för misstro. Individerna som drabbas får inte bekräftelse och personer 

i deras omgivning kan fortsätta att tänka att symptomen är inbillning. Individerna som blir 

ifrågasatt och misstrodda kommer därmed möjligtvis att börja tvivla på sig själva, vilket kan 

leda till ångest, sänkt självförtroende och depression. Lösningen av problemet, bristen på 

information, är inte socialt arbetes roll, däremot så kan lösningen av konsekvenserna ligga 

under yrkesrollen som socialarbetare har. Dessutom kan konsekvenser som depression och 

ångest leda till sjukskrivningar vilket i stor grad berör socialt arbete. Därigenom bör det ligga 

i allas intresse att bemöta denna typ av problematik på en gång, till exempel genom 

stödsamtal. 

  

Problematiken kring BRO är i många fall övergående vilket mest troligt är en av 

anledningarna till att detta inte har uppmärksammats tidigare ur en synvinkel som utgår från 

socialt arbete. För många kan nog symptomen vara övergående och lätta då de lämnat 

byggnaden. För andra däremot, bland annat en del av våra intervjudeltagare så är detta inte 

deras sanning. Vår studie är förvisso inte generaliserbar men det kan inte heller uteslutas att 

intervjudeltagarna kanske inte är de enda som fortfarande har symptom långt efter att de har 

lämnat byggnaden. Det krävs mer omfattande studier för att kunna få en övergripande bild på 

problematiken. Även om det skulle vara en minoritet som inte blir av med sina symptom så 

finns ändå behovet av individuella insatser kvar. 
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Bilagor: 
  

Bilaga 1 

  

Informationsbrev 
Hej vi heter Hanna och Ebba och är två socionomstudenter på Umeå universitet som håller på med 

vårt examensarbete. Vi tänker undersöka hur byggnadsrelaterad ohälsa påverkar eller har påverkat en i 

ens vardag. Har du jobbat i ett ”sjukt hus” och känner att du kan ställa upp på en intervju, eller känner 

du någon du tror skulle vara intresserad, tveka inte att höra av dig till oss. Intervjun kommer inte ta 

längre tid än 40 minuter och skulle verkligen hjälpa oss att belysa ämnet. Du kommer givetvis att vara 

anonym och vi bjuder på kaffe. Vi ser fram emot att höra av dig, med vänliga hälsningar 

Hanna Wendel och 

Ebba Ederlöf. 

 

 

  

Bilaga 2 

  

Intervjuguide 

Hur ser den psykosociala symptombilden och dess konsekvenser ut ? 

·         När upptäckte du att du hade symptom? 

·         Vilka symtom upplevde du? 

·         Förstod du direkt att symtomen berodde på inomhusmiljön? 

·         Visste du innan du började arbetet/i lokalen att huset hade dålig inomhusmiljö? 

·         Hur länge hade du jobbat i byggnaden då du upptäckte symtomen? 

Hur trivdes du på arbetsplatsen innan dina symptom visade sig? 

·         Var/är det fler på samma arbetsplats som är drabbade? 

·         Tror du att detta hade kunnat förebyggas? 

·         Hur påverkades relationen till dina kollegor? 

·         Kände du en utsatthet eller stigmatisering till följd av dina besvär? 

På vilket sätt? 

·         Hur upplevde du bemötande av kollegor och vårdpersonal? 

·         Hur har BRO (SHS) påverkat dig? 

·         Fysiskt/psykiskt/arbetsmässigt? 

·         Kan du idag gå in i byggnaden? 

·         Kan du träffa personer som kommer från byggnaden? 

·         Om inte, hur påverkas du av det? 

·         Har du bestående men som påverkar din hälsa idag? 

·         Blev ditt arbete lidande? 

·         Drabbades du av ekonomisk motgång? 

·         Har du besvär idag? 

  

Vad finns det för stöd för individer med BRO idag? 

·         Hur länge dröjde det innan du fick hjälp? 
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·         Vilken typ av hjälp? 

·         Lång/kort sikt? 

·         Fanns det någon rutin kring detta besvär? 

·         Upplevde du att din arbetsgivare hade kunskap om BRO? 

·         Sökte du någon hjälp på egen hand eller erbjöds du hjälp? 

·         Blev ni tvungna att flytta från lokalen? 

·         Flyttade hela personalgruppen? eller flyttade bara du? 

·         Blev du erbjuden hjälp att hantera problematiken? 

·         På vilket sätt? 

·         Vad känner du har varit det bästa stödet? 

·         På vilket sätt har detta hjälp dig på lång och kort sikt? 

·         Känner du att du har saknat något stöd? 

·         Vilket/vilka? 

·         Har du fått stödsamtal? 

·         Behövdes stöd från försäkringskassan/sjukersättning? 

·         Har du fått den hjälp du behöver för att återgå till arbete? 

·         Vad skulle du önska att man får hjälp med? 

  

  

 


