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Abstract 
 
More individuals gets symptoms which relates to the indoor climate or the building at the 
workplace. Indoor climate investigations are often multifactorial, symptoms can come to 
existence from building-related problems as well from psychic- and social problems. To deal 
with the problem a working method called the Previa-model was manufactured. The Previa-
model builds on working with both building-related symptoms (BRS) and nonspecific 
building-related symptoms (NBRS) side by side as far as it goes. Furthermore, chart the 
individuals symptoms, demands on management and a cooperation between psychologists, 
work environment engineers, company doctors and nurses. The focus is on helping 
individuals decrease their anxiety and stress as much as possible. The purpose of this study 
was to examine how the Previa-model have facilitated indoor climate investigations. Which 
components in the Previa-model could decrease anxiety and stress. Also, how psychologists 
could help individuals who have NBRS. The study builds on interviews with one work 
environment engineer and three psychologists. Data was collected from assignments based 
on the Previa-model, one ongoing and three finished and result from a survey. The result 
showed that the application of the Previa-model led to good results in the investigations and 
customers were in general very pleased with the outcome. Sixteen components that could 
decrease anxiety and stress were found. Furthermore, could psychologists support 
individuals by dealing with stress, anxiety and emotional impingement. Indoor climate 
problems are often very complex and difficult to solve, but working with several 
investigations and actions at the same time makes it possible to succeed.  
 
Keywords: Building-related symptoms (BRS), nonspecific building-related symptoms 
(NBRS), environmental health, environmental intolerance, psychological risk  
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1 Inledning 
Allt fler personer upplever symtom som de relaterarar till vistelsen på arbetsplatsen. En 
ökning har skett med 3 procentenheter från 2013 då 17 procent av Sveriges befolkning 
upplevde besvär av inomhusmiljön till 2017 då 20 procent upplevde besvär av 
inomhusmiljön (Naturvårdsverket 2013, Folkhälsomyndigheten 2017). Orsaken är 
flerfaktoriell, besvär kan uppstå både p.g.a. byggnadstekniska problem lika väl som psykiska- 
eller sociala problem (Arbetsmiljöverket 2017). Oavsett bakomliggande faktorer till 
symtomuppkomsten är det lätt att personerna anknyter besvären till faktorer i sin omgivande 
miljö och byggnaden då det anses som mest logiskt och lättförklarligt (Bailer, Witthöft och 
Rists 2008). Detta bidrar till att besvären hos personer i en verksamhet kan kvarstå trots att 
erforderliga byggnadstekniska åtgärder har vidtagits och därav tvingat verksamheter att 
stänga delar av lokaler där personal upplever problem eller till och med flytta därifrån. 
(Arbetsmiljöverket 2017, Persson a, muntl.). För att lösa problematiken med inomhusmiljö 
krävs utredningar och åtgärder från flera infallsvinklar, samt skapa en helhetssyn av 
upplevda problem. Fokus är att hjälpa de personer som upplever besvär genom att ta deras 
besvär och oro på största allvar (Arbetsmiljöverket 2017, Persson a, muntl.). 
 

1.1 Byggnadsrelaterad ohälsa 
Med byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) menas symtom som orsakas av byggnaden i sig eller av 
verksamheten som pågår i byggnaden. Hälsobesvären kan exempelvis komma från mögel, 
damm, kemiska emissioner, bristfällig luftkvalité m.m. (Ekberg et al. 2017, Arbetsmiljöverket 
2017). Symtom som huvudvärk, mental trötthet, illamående, heshet, irritation i ögon, näsa, 
hals och torr hud är relativt vanligt förekommande vid BRO (Arbetsmiljöverket 2017). 
Samma byggnad kan även ge upphov till olika symtom hos olika personer (Edvardsson et al. 
2008). För många försvinner symtomen mer eller mindre då personerna som upplever 
symtom lämnar byggnaden, i andra fall kan symtomen bli kroniska efter tid (Astma och 
allergiförbundet 2016, Edvardsson et al. 2013). 
   

1.2 Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa 
Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO) kan ge upphov till samma symtom som vanligtvis 
är kopplad till BRO, de allra vanligaste är trötthet, ögonbesvär, huvudvärk och rodnad 
(Ekberg et al. 2017, Edvardsson et al. 2007). Dessa symtom härleds som OBO efter det har 
konstaterats att de inte har något samband med byggnaden eller verksamheten, utan uppstår 
av andra orsaker som inte är relaterat till inomhusmiljön (Ekberg et al. 2017). Exempel på 
orsaker är kemikalier från parfym, rengöringsmedel eller andra liknande emissioner, dålig 
psykosocial arbetsmiljö, stress eller noceboeffekten (Berg et al. 2008, Andersson et al. 2002, 
Rubin et al. 2010, Norbäck 2009). Likt för OBO som för BRO kan symtomen avta och 
försvinna när drabbad person går hem för dagen eller är ledig en längre tid (Edvardsson et al. 
2008). 
 

1.3 Hur kan vi bli sjuka/få besvär av inomhusmiljön? 
Med hjälp av våra fem sinnen kan vi påverkas av olika faktorer i inomhusmiljön, exempelvis 
av fuktskador, bristande ventiliation och flyktiga kemiska nedbrytningsprodukter 
(Gunnarsson 2006, Arbetsmiljöverket 2017). Sinnenas uppgift är att skicka signaler med 
information till hjärnan som sorterar och bearbetar den inkommande informationen 
(Gunnarsson 2006, Nordin 2009). Vid första kontakt med en fysisk inomhusmiljöfaktor 
skapas en positiv eller negativ association som hjärnan kan relatera till nästa gång samma 
faktor triggar sinnet igen (Gunnarsson 2006). När signal skickas till hjärnan kan den snabbt 
koppla till association och därav snabbt signalera till kroppen med positiv eller negativ 
inverkan (Engen 1991). Fysiska inomhusmiljöfaktorerna som allergena och kemiska ämnen 
kan hos vissa personer upplevas irriterande. Det kan ge en besvärande effekt hos sinnena 
som reagerar till försvar och ger utveckling i symtom som ex. nästäppa, rodnad, huvudvärk 
och rinnande ögon (Gunnarsson 2006, Nordin 2009). I andra fall kan oro, stress och rädsla 
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uppstå hos personen när hon/han är i ett rum de tidigare fått besvär eller anar fara i 
(Gunnarsson 2006, Godbout och Glares 2006). I fall där besvär redan uppstått en gång ökar 
känsligheten, sinnena skärps och förstärkta signaler skickas till hjärnan (Gunnarsson 2006). 
Vid stress och oro aktiveras HPA-axeln (hypotalamus, hypofysen och binjurebarken) och det 
sympatiska nervsystemet (Godbout och Glaser 2006, Petrie et al. 2001). Med stressen 
utsöndras olika stresshormoner i HPA-axeln och ger en ökad aktivitet i det sympatiska 
nervsystemet (Währborg, 2002). Resultatet bidrar till ökad hjärtfrekvens, blodtryck och 
förhöjd blodsockernivå för att förbereda människan på att ”kämpa eller fly” mot vad hjärnan 
anser vara ett hot (Dhabhar 2003). Med tiden skapar hjärnan minnen/associationer av den 
omgivande faktorn/platsen som på ett eller annat vis skapat obehag för personen. Vid nästa 
tillfälle kan hjärnan uppmärksamma faran tidigare och signalera snabbare, med varje 
aktivering kommer associationen att förstärkas (Gunnarsson 2006, Dymond och Roche 
2013). Uppstår obehaget på arbetsplatsen kan personen i många gånger av fallen inte gå 
därifrån, utan sitter kvar eftersom arbetet måste skötas. I många verksamheter har alla även 
bestämda platser. Eftersom personen inte har möjlighet till att ”fly” ökar stressen och oron i 
kroppen automatiskt. Ständig stress och oro i kroppen kan med tiden ge en negativ påverkan 
i immunförsvaret där stor riskfaktor finns för hälsorelaterade utfall och förstärkning av 
subjektiva symtom (Indregard, Ihlebæk och Eriksen 2013, Godbout och Glaser 2006). 

 
1.4 Previas arbetsmodell vid hälsobesvär av inomhusmiljön 
För att möta denna problematik på ett effektivare och ett mer långsiktigt sätt, utvecklade 
Previa (företagshälsa) en arbetsmetod, s.k. Previa-modellen där både BRO och OBO utreds 
parallellt med varandra. Konceptet bygger på att drabbade personer ska känna att de blir 
tagna på allvar och ta hand om den oro som uppstår så fort som möjligt då forskning visar på 
att oro kan förstärka symtom (Persson a, muntl., Godbout och Glaser 2006). Detta koncept 
bygger på teamsamverkan mellan arbetsmiljöingenjör, företagsläkare, företagssköterska och 
psykolog. Arbetsmiljöingenjören är projektledare under hela utredningen, fram till att 
byggnaden har ”friskförklarats”. Företagssköterska/rehab samordnare tar över när uppdraget 
går över till enbart OBO-fasen, där de hjälper personer med besvär och håller i samverkan 
mellan Previa och kunden (Persson a, muntl.). 
 

Med BRO arbetar Previa med SWESIAQs (Swedish Chapter of International Society of 
Indoor Air Quality and Climate) utredningsmodell som grund (Persson a, muntl.). Denna 
modell är en rekommendation på ett systematiskt arbetssätt för att utreda problem och de 
besvär som personerna kopplar till inomhusmiljön (Ekberg et al. 2017). Inför ärendets start 
behöver en projektgrupp bildas med chefer, fastighetsförvaltare, skyddsombud, samt Previas 
arbetsmiljöingenjör som projektledare, där projektgruppen tar fram en strategisk plan. BRO-
utredningen börjar alltid med en översiktlig undersökning av byggnadens och 
ventilationsanläggningens status samt städningens kvalité enligt SWESIAQ-modellen. En 
rapport tas fram över konstaterade fel och brister från BRO-utredningen, med konkreta  
förslag på åtgärder som fastighetsförvaltaren ansvarar för att de blir utförda så snabbt som 
möjligt (Ekberg et al. 2017, Persson a, muntl.). 
 
Parallellt med BRO-utredningen startar en OBO-utredning, där kartläggs besvär hos personal 
som upplever symtom, detta med hjälp av loggbok, bilaga 1 och personliga samtal. Utifrån 
resultat av loggböcker erbjuds personer en läkarundersökning som följer rutiner framtagna i 
samarbete med Arbetsmiljömedicin vid Umeå universitet. Läkarundersökningen syftar 
främst till att bedöma om symtom har koppling till inomhusmiljön eller andra faktorer hos 
patienten dvs. BRO eller OBO, symtomens svårighetsgrad och om det finns någon form av 
överkänslighet hos patienten (Persson a, muntl.). I fall där BRO-utredningen konstaterat att 
byggnaden är ”frisk” och läkarundersökningen friskförklarat patienten kan det finnas 
personer med fortsatta symtom, s.k. OBO-symtom. Där går Previa vidare med att erbjuda 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotalamus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotalamus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypofys
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypofys
https://sv.wikipedia.org/wiki/Binjurebarken
https://sv.wikipedia.org/wiki/Binjurebarken
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psykologhjälp för de personer som anses vara mottagliga av att få vidare hjälp med att 
hantera sin oro/stress som uppstått i vardagen (Arbetsmiljöverket 2017, Persson a, muntl.). 
 
Under BRO-utredningen lägger projektledaren informationsansvar på beställaren att hålla 
personal informerad via lägesrapporter om utförda åtgärder och vad som händer i projektet, 
vilket är viktigt om det senare visar sig handla om OBO. Efter den översiktliga BRO-
undersökning håller projektledaren en presentation till all personal med information om 
eventuella brister som upptäckts, resultat från mätningar, förslag på åtgärder och vad som 
åtgärdats i syfte att minska oron hos personalen. En förklaring till hur oro kan förstärka 
symtom avslutar informationen i syfte att personal inte ska behöva må sämre än vad de 
behöver göra då det gäller BRO och OBO. Innan projektet avslutas tas nya rutiner och förslag 
fram i kundens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), detta för att hjälpa kunden att 
uppräthålla ett efterföljande arbetet med att säkerställa en säker inomhusmiljö och 
förebyggande arbetet med att BRO och/eller OBO inte uppstår igen (Persson a, muntl.). 
 

1.5 Syfte 
Syftet med projektet var att undersöka hur Previa-modellen har fungerat i olika uppdrag och 
vilka komponenter i Previa-modellen som hjälper till att minska oron bland kundens 
personal. I projektet undersöks även hur psykologer kan hjälpa personer med OBO. 
 

1.6 Frågeställningar 
I denna studie ska följande frågeställningar besvaras: 

1. Hur har Previa-modellen fungerat i olika uppdrag? 
2. Vilka komponenter i Previa-modellen minskar personalens oro? 
3. Hur kan psykologer hjälpa personer med OBO-symtom?  

 

1.7 Avgränsning 
Då denna arbetsmetod för närvarande endast tillämpas i sin helhet hos Previa i Örnsköldsvik 
kommer begränsningar att hållas till Previa i Örnsköldsvik då det gäller avklarade och 
pågående uppdrag. Intervjuerna hålls med personal som arbetar med, har arbetat med eller 
känner till Previa-modellen från olika Previa-kontor. 
 

2 Material och metod 
 
2.1 Litteratur 
Litteratur och rapporter har samlats in från sökmotorn Web of science men även hemsidor 
som Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket. Fakta har även 
erhållits från böcker som Odor sensation and memory, Stress och den nya ohälsan. 
 
Sökord: Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO), ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO), 
environmental health, modern health worries, psychosomatic, environmental intolerance, 
psychological risk, building-related symptoms (BRS), nonspecific building-related symptoms 
(NBRS).  

 
2.2 Datainsamling och analys 
Inför frågeställning 1 har data och underlag samlats in från tre redan utredda uppdrag där 
Previa-modellen har tillämpats. Previas arbetsmiljöingenjör valde ut uppdragen och gav ut 
underlag för vidare granskning och sammanställning. En kvalitativ bedömning gjordes 
utifrån erhållet material. Kort beskrivning om bakgrund gjordes för att ge en förståelse om 
uppdragets omfattning. Åtgärderna sammanställdes med en översiktlig förklaring till valda 
åtgärder. En sammanfattad beskrivning gjordes av slutresultatet om hur ärendet avslutade 
och vilket resultat åtgärderna gav. Detta dokumenterades i Word.  
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Vidare för frågeställning 1 har en enkät, bilaga 2 tilldelats 10 stycken kunder som valde att 
kontakta och koppla in Previa i sitt inomhusklimatärende. Enkäten innehåller åtta stycken 
kryssfrågor med möjlighet att skriva egna kommentarer under varje kryssfråga och en för 
egna övriga kommentarer. I enkäten får Previas kunder en presentation om vem jag är, mitt 
examensarbete, varför jag vill att dom ska svara på enkäten samt information om att enkäten 
kommer behandlas anonymt. Syftet med enkäten var att få ta del av hur kunderna hade 
upplevt Previas arbetsmetod och insats. Enkäterna som kom in granskades och en 
sammanställning gjordes i Word utifrån hur många av Previas kunder som hade kryssat i 
respektive kryssalternativ, speciellt för fråga 2, 3, 4 och 8. 
 
Slutligen granskades ett aktuellt uppdrag där jag personligen följde med under ärendets 
gång. Anteckningar gjordes utifrån information om bakgrund för att få en översiktlig 
förståelse om uppdraget och problematiken, egna observationer av åtgärderna med en 
översiktlig förklaring till varför dom ställdes samt slutresultat, där jag sammanfattat 
beskriver hur ärendet avslutas, resultatet av åtgärderna samt hur kunden upplevde 
åtgärderna. Personer som upplevde symtom tilldelades en loggbok, bilaga 1, med uppdrag att 
dokumentera sina symtom under en 14-dagarsperiod. Anteckningarna från ärendet 
behandlades på samma vis som materialet från de tre avslutade uppdragen. Loggböckerna 
sammanställdes i Excel, där en översiktlig granskning och kvalitativ bedömning gjordes. De 
mest förekommande symtomen i uppdraget valdes ut och togs med i bakgrunden, för att ge 
en översikt av de symtom som hade uppstått i uppdraget. 
 
Frågeställning 2 undersöktes via granskning av dom sammanställda resultaten av uppdragen 
för frågeställning 1. En intervju anordnades med Previas arbetsmiljöingenjör, en av 
grundarna till Previa-modellen. Under intervjun ställdes frågeställning 2 som fråga och utan 
följdfrågor, där svar antecknades ned. En kvalitativ bedömning gjordes utifrån uppdragen 
där komponenter valdes ut som ansetts bidragit till förbättring och minskad oro. Detta 
utifrån tolkning av resultaten från uppdragen och som stämmer överens med intervjusvaren 
från arbetsmiljöingenjören samt Previa-modellen, bilaga 3. Utifrån anteckningarna från 
intervjun togs de komponenter ut som Previas arbetsmiljöingenjör påpekade var 
komponenter som kunde minska oron. Erfarenheten till vad komponenterna kunde ge för 
resultat lyftes också fram och överflödig information sorterades bort, ex. småprat. 
Sammanställningarna dokumenterades i Word. En sammanställning av intervjun lades i 
bilaga 4. 
 
Frågeställning 3 undersöktes via en kvalitativ intervjustudie med tre psykologer som jobbar 
eller har jobbat på Previa och som medverkat i eller känner till arbetsmetoden. Intervjuerna 
utfördes via telefon. I hopp om att få ett bredare resultat valdes psykologer ut från olika 
kontor. Inför intervjun färdigställdes två frågor, bilaga 5 som användes som underlag för ett 
mer givande samtal under intervjuerna och för att alla skulle få svara på samma frågor. Inga 
följdfrågor ställdes. Innan intervjun fick psykologerna en kort presentation av 
examensarbetet samt ge sitt godkännande att stå med som anonym referens i arbetet. 
Intervjusvaren antecknades i Word och spelades in vid psykologernas tillåtelse. Anteckningar 
och inspelningar sammanställdes i Word, där erfarenhet av och strategi kring OBO samt 
hanteringen lyftes fram. Överflödig information sorterades bort, ex. småprat och svar som 
inte svarade på frågorna. En sammanställning av avkodade intervjuer lades i bilaga 5. 
 
Psykolog 1. Före detta psykolog, Previa 
Psykolog 2. Psykolog Previa 
Psykolog 3. Psykolog Previa 
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3 Resultat 
 
3.1 Hur har Previa-modellen fungerat i olika uppdrag? 
 
3.1.1 Uppdrag 1 
Skolledningen beslutade att stänga skolan och flytta verksamheten till andra lokaler i 
samhället, p.g.a. att cirka 5% av ca 240 elever och ca 20% av ca 30 lärare och personal (städ, 
vaktmästare m.m.) upplevde BRO-symtom samt typiska OBO-symtom som hade eskalerat 
med tiden. Problematiken hade pågått under längre tid och förtroendet mellan lärare och 
personal/föräldrar och fastighetsförvaltaren var minimal. Kommunen vidtog 
byggnadstekniska åtgärder, ex. byte av golvmatta då BRO-undersökning visat på alkalisk fukt 
i betong som gav upphov till emissioner. Verksamheten flyttade därefter tillbaka. Tre 
månader efter återflytten evakuerades skolan för andra gången då typiska OBO-symtom 
kvarstod. Kommunen utredde om skolan kunde användas till annan verksamhet, utredning 
kom framtill att lokalen inte var lämpad för annan verksamhet. Kommunen kontaktade 
Previa i juni 2012 med förfrågan om Previa kunde åta sig uppdraget att leda arbetet med att 
flytta verksamheten tillbaka till skolan.  
 
Previa hade tidigare samverkat med Arbets- och miljömedicin vid Umeå universitet där de 
varnat att det är näst intill omöjligt att flytta personer tillbaka till en byggnad som de flyttat 
ut från, då det är lätt att oron kvarstår bland personal/elever och kan därav utveckla samma 
symtom igen. Med den bakgrunden om vilken utmaning kommunens förfrågan om att leda 
återflytten, satte sig Previas projektgrupp ned och tog fram vilka krav Previa måste kräva ur 
OBO-synpunkt för att åta sig uppdraget att flytta verksamheten tillbaka. Innan kraven ur 
OBO-synpunkt ställdes utfördes ytterligare en BRO-undersökning, denna gång av Previa.  
Vid undersökning hittades mineralull i ventilationens uteluftkanal och fukt i byggnadens 
kulvertar. Detta åtgärdades genom att isoleringen revs bort i uteluftkanalen och byggnadens 
källare satts i undertryck. 
 
De krav Previa ställde utifrån OBO-synpunkt var: 

1. Utse rektor och skolsköterska som visar tydlighet, respekt och ett empatiskt 
förhållningssätt.  

2. Läkarundersökningar erbjöds personal med besvär.  
3. Psykologsamtal erbjöds till de lärare, föräldrar och elever som kände tveksamhet inför 

återflytten.  
4. Måla alla mörkröda tegelväggar i korridorerna vita. 

 
Första kravet behövs för att hantera personal och elever med kvarstående OBO-symtom 
genom att tillsätta en chef och en skolsköterska som är lyhörd, agerar snabbt och möter 
personal/elever på ett empatiskt och professionellt sätt så fort någons upplevda symtom 
återkom efter återinflyttningen. Andra kravet är för att utesluta andra förklaringar till 
upplevda besvär. Tredje kravet är för att hjälpa personal/elever/föräldrar att hantera den 
psykosomatiska risken (oron) som kan förstärka upplevda symtom och minska risken att 
oron eskalerar i verksamheten igen. 
 
Kommunen godtog de tre första kraven men var tveksam till det fjärde eftersom det innebar 
en investering på ca 800 000 kr. Previas projektledare förklarade då utifrån erfarenhet av 
tidigare projekt med återflytt av personal, har personal (ofta med någon form av 
överkänslighet) fått samma symtom som innan åtgärd, fast det konstaterats att byggnaden är 
åtgärdad. Genom att måla tegelväggarna vita upplever personal att de inte återkommer till 
samma byggnad där de tidigare har haft symtom och får större känsla av nyrenoverat och 
fräscht, vilket motverkar hjärnans minnen/associationer (Gunnarsson 2006). Detta försvarar 
investeringen att måla om korridorväggarna, då en ny skola innebär en investering på minst 
30 miljoner kronor. Kommunen valde då att acceptera det fjärde kravet. 
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Efter att ovanstående åtgärder utförts flyttade verksamheten in igen höstterminen 2013. 
Uppföljningen efter en termin visade att det var endast en elev och en lärare som valde att 
omplaceras. Resterande lärare och elever kunde fortsätta utan symtom eller problem. En 
senare uppföljning av både läraren och eleven visade på att besvär fanns kvar hos dom trots 
ny miljön. Skolan har idag varit verksam i fem år och kunnat hantera de problem som 
uppstår via det ordinarie arbetsmiljöarbetet som Previa var med att utveckla under 
uppdraget. Uppdraget avslutades hösten 2014. 
 
3.1.2 Uppdrag 2 
Hösten 2015 kopplades Previa in ,21 personer visade på symtom som allergier, astma, torra 
ögon mm, som de relaterade till inomhusklimatet. BRO-undersökning visade på alkalisk fukt 
i betongen som gav upphov till emissioner efter byte av golvmatta vid senaste ombyggnaden. 
Trots ytterligare åtgärder efter det visade personal på fortsatta symtom. Previa kopplades in 
och en arbetsgrupp bestående av Human Resources (HR), skyddsombud, kontors-, 
avdelning-, och enhetschefer och fastighetsförvaltare tillsattes, där Previa anlitades för att 
leda projektet enlig Previa-modellen, bilaga 3. 
 
En av de viktigaste delarna i detta projekt var kommunikation/information till personalen, 
t.ex. att samla all personal till gemensamma informationsmöten, då den varit bristfällig och 
skapat oro som ökat BRO- och OBO-symtomen. Stöd gavs till chefer hur de skulle hantera 
personal som upplevde besvär då det krävdes att chefen bemötte personalen på rätt sätt och 
gav snabb hjälp för att undvika att oron och symtomen ökade ytterligare eller spred sig till 
fler. Vidare BRO-undersökning visade på skada i fläktmotor som påverkade ventilationen 
negativt, vilket åtgärdades omgående. Åtgärd informerades och gav ett förbättrat 
inomhusklimat, vilket personalen kunde känna av. Med vidare hjälp av loggbok kunde de 
personal med besvär kartläggas, dessa erbjöds läkarundersökning för att utesluta andra 
bakomliggande faktorer. Kontinuerliga träffar med Previa för uppföljning, både under och ett 
tag efter avslutat uppdrag erbjöds personal med fortsatta symtom. Psykologkontakt erbjöds 
personer som var mottagliga till hjälpen. 
 
I uppdraget ingick även att verksamheten utvecklade SAM för säkerställandet av 
kontinuerligt arbete med inomhusklimatet och informationen framöver, detta genom 
samverkan på arbetsplattsträffar (APT), skyddsronder och uppräthålla felrapporteringen till 
fastighetsförvaltaren. Uppdraget avslutades i maj 2017 då symtomen hade försvunnit och 
personalen klarade av att vara på arbetet utan problem. 
 
3.1.3 Uppdrag 3 
Personal och skyddsombud hade under längre tid upplevt att städningen av kontor och 
toaletter varit bristfällig. Kallt drag från ventilationens tilluftdon hade upplevts och skapat 
obehag i deras tillvaro på jobbet. Skyddsombud och personal framförde och påpekade detta 
ett flertal gånger till både chefer och högre ledning utan att få varken respons eller visat 
engagemang.  
 
Efter ett antal återkommande skyddsronder uppmärksammades det att allt fler ur personalen 
upplevde symtom relaterat till inomhusmiljön, i detta fall OBO-symtom. Problemen bestod 
framförallt i form av nästäppa och irritation i ögon och hals. När Previa kopplades in i maj 
2011 uppmärksammades skyddsombudens och personalens stora frustration över ledningens 
passivitet direkt. Under hela uppdraget krävde Previas projektledare fullt engagemang från 
både de närmaste cheferna, högsta ledningen och fastighetsförvaltaren. De skulle även 
närvara på alla möten under processens gång och uppdatera kontinuerlig med information. 
Med tiden började både skyddsombuden och personalen märka av ledningens engagemang 
och medverkan, vilket minskade frustrationen. Personalen och skyddsombuden började 



 

7 

 

känna sig tagna på allvar. Detta resulterade i att tilluften justerades och städningen sågs över 
och förbättrades ganska omgående. Personalen började därefter bygga upp ett förtroende för 
ledningen och fastighetsförvaltare. De OBO-symtom som hade eskalerat hos dom anställda 
började minska och var tillslut helt borta. Previa avslutade uppdraget enligt Previa-modellen, 
bilaga 3 i oktober 2011. 
 
3.1.4 Uppdrag 4 
I det aktuella uppdraget utfördes byggnadstekniska undersökningar av annan konsult (ej 
Previa) efter en viss tids felrapportering till fastighetsägare från hyresgästens personal. 
Allvarliga byggnadstekniska problem kunde konstaterats, bl.a. fukt och mögeltillväxt i 
krypgrund och kemiska emissioner från gamla textila golvmattor. Åtgärder utfördes enligt de 
förslag som framkom i konsultrapporten. Hyresgästen valde att flytta personal till alternativa 
lokaler under tiden som de byggnadsrelaterade bristerna åtgärdades. Då många ur 
personalen visade på typiska BRO-symtom beställdes läkarundersökningar hos Previa med 
krav på återkoppling av resultat för all personal vid en APT samt om de byggnadstekniska 
bristerna var hälsovådliga eller ej. 
 
Idag är det in till omöjligt att finna samband mellan byggnadstekniska brister och ohälsa 
(Arbetsmiljöverket 2018), vilket Previas arbetsmiljöingenjör framförde till hyresgästens 
beställare. Previa kopplades in i december 2017 med uppdrag att ge information till all 
personal vid en APT gällande BRO, vad som hittats och åtgärder. Syfte var att minska oron 
och förebygga att den inte skulle eskalera. Efter APT:n fick Previa i uppdrag att fortsätt 
utredningen enligt Previa-modellen, bilaga 3. En projektgrupp bildades och OBO-
undersökningen startades också upp. När åtgärdsarbetet avslutades i augusti 2018 utfördes 
en MVOC-mätning (Microbial Volatile Organic Compound) av Previa, för att undersöka att 
inomhusklimatet var bra. Återkoppling gjordes på en APT innan planerad återflytt till 
ordinarie arbetslokaler för att visa personal att åtgärder har givit resultat, sprida trygghet, 
minska oron och uppkomst av gamla symtom. Personalen kände sig till en början skeptisk till 
inflyttningen men förändrades till en mer positiv inställning under sista APT. Återflytten av 
verksamhet sker under våren 2019. 
  
I samma byggnad som uppdrag 4 fanns en annan hyresgäst (HG2). Dessa två verksamheter 
delade på en gemensam entré. I utredning från uppdrag 4 visade det sig att lokalerna med 
flest brister, var i de lokaler som låg närmast den gemensamma entrén. Efter skyddsrond hos 
HG2 önskades utredning i deras lokaler då oro hos personal eskalerat och typiska OBO-
symtom hade börjat uppstå. Previa kopplades in i maj 2018 av chef i samråd med 
skyddsombud. En projektgrupp bildade och uppdraget utfördes enligt Previa-modellen, 
bilaga 3. 
 
Loggbok delades ut för kartläggning av OBO-symtomen och för att få personalen att känna 
sig tagna på allvar. Resultat från loggbok visade att åtta personer upplevde symtom, främst i 
form av huvudvärk, irriterade slemhinnor och torra ögon. En byggnadsteknisk genomgång 
utfördes utan anmärkningar och presenterades sedan vid en APT i syfte att minska deras oro. 
Vid APT framkom att personal hade fortsatta besvär. Vidare utredning genomfördes där 
Previa loggade koldioxid (CO2) och temperaturer. Resultat visade på något höga 
temperaturer men godkänd CO2-halt enligt AFS 2009:2. Små justeringar åtgärdades i 
ventilationsanläggningen och åtgärden informerades till personalen. Efter utförd åtgärd 
kunde även personalen själva känna av förbättringen. Vid uppföljningsmöte förmedlade chef 
och skyddsombud att nästan alla symtom hos personalen var borta. Chef, skyddsombud och 
personalen var mycket nöjda och uppdrag avslutades enligt Previa-modellen, bilaga 3 i 
september 2018. 
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3.1.5 Kundernas upplevelse av Previas insatts 
Resultat från fyra enkäter visar att två kunder är till mesta dels nöjd medan två är mycket 
nöjd med Previas insats vid inomhusklimatutredningen. Symtomförekomsten har upphört 
till viss del hos en kund, endast en har besvär kvar hos en kund och allt har upphört hos två 
kunder. Alla kunder upplever att fastighetsförvaltaren tar inomhusklimatärenden på större 
allvar efter projektet förutom en som ej viste (ej haft kontakt med fastighetsförvaltaren sen 
dess). Previas insats har underlättat alla kunders arbete med SAM. Alla kunder skulle även 
rekommendera Previa vidare till andra som upplever problem med inomhusklimatet. 
 

3.2 Vilka komponenter i Previa-modellen minskar personalens oro? 
Utifrån beskrivning av undersökning för frågeställning två framkom följande komponenter: 
 
3.2.1 Arbetsgrupp, ledning och organisation 

1. Bilda en arbetsgrupp med chefer, fastighetsförvaltare, skyddsombud, samt eventuell 
personal som upplever besvär. Gruppen ska bildas i ett sådant tidigt skede som 
möjligt, vilket framgår i uppdrag 1-4. 

2. Uppdraget måste tas på största möjliga allvar av högsta ledning/chefer, vilka måste ta 
ansvar och visa engagemang för att bygga upp tillit och minska oron hos personalen 
(Uppdrag 1-4, Previas projektledare, bilaga 4). 

3. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön undersöks vid behov för att identifiera 
eventuella problem och tvister mellan chef och medarbetare eller mellan 
medarbetarna (Previas projektledare, bilaga 4).  

4. Tydliggöra för chefer, arbetsledare och medarbetare att ta medarbetarnas symtom 
och upplevelser på allvar samt aggera och hantera dom på rätt sätt (Uppdrag 1 och 2, 
Previas projektledare, bilaga 4). 

5. Cheferna beslutar om genomförandet av åtgärderna och informerar medarbetarna 
(uppdrag 3, Previas projektledare, bilaga 4). 

6. Om kunden saknar rutiner vid SAM ges stöd för utveckling och implementering innan 
projektet avslutas (Uppdrag 2, Previas projektledare, bilaga 4). 

7. Se till att ingen diskussion sker i negativa termer gällande verksamheten i 
verksamheten (Previas projektledare, bilaga 4).  

8. Stödsamtal erbjuds till chefer och medarbetare, alternativt arbetslagsutveckling för 
att åtgärda och undanröja sekundära faktorer till upplevd BRO (Uppdrag 1-4, Previas 
projektledare, bilaga 4). 
 

3.2.2 Kommunikation och information 
9. Kommunikationsplan tas fram för hur information till personalen ska ske (Uppdrag 

2-4, Previas projektledare, bilaga 4).  
10. Projektledaren ger en sammanfattad återkoppling för personal på APT vid slutet av 

uppdrag med genomgång av sammanställda brister, mätningar, utförda och 
kommande åtgärder med utrymme för frågor och funderingar (Uppdrag 1-4, Previas 
projektledare, bilaga 4). 

 
3.2.3 Metod 

11. Alla BRO-utredningar i fallstudierna utförs alltid enligt SWESIAQ-modellen (Previas 
projektledare, bilaga 4).  

12. Förslag på små, enkla och synliga åtgärder tas fram av projektledaren i väntan på 
större åtgärder eller om inga allvarliga åtgärder behövs (Uppdrag 4 HG2, Previas 
projektledare, bilaga 4). 

13. Personal med besvär uppmanas skriva loggbok och får i vissa fall läkarundersökning 
(uppdrag 1, 2 och 4, Previas projektledare, bilaga 4). 

14. Luftrenare kan installeras under utrednings- och åtgärdstiden (Previas projektledare, 
bilaga 4). 
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15. Psykologkontakt för de medarbetare med fortsatta besvär efter åtgärdad BRO eller 
om de redan från början av uppdraget visat tydliga tecken på tveksamhet till åtgärder 
eller OBO-symtom (Uppdrag 1 och 2, Previas projektledare, bilaga 4). 

16. Möjlighet till REHAB-handläggning och uppföljning från Previa för medarbetare med 
fortsatta upplevelser av besvär under och efter avslutat ärende (Uppdrag 2, Previas 
projektledare, bilaga 4). 

 
3.3 Hur kan psykologer hjälpa personer med OBO-symtom? 
Psykolog 3 påpekade först och främst att psykologhjälp kan öppna upp till fler 
förklaringsmodeller till uppkomst av symtom, dvs. BRO-, medicinsk- och psykisk förklaring, 
vilket är viktigt eftersom helheten är komplex, bilaga 5. Psykolog 2 poängterade att i dessa 
ärenden blir deras uppgift att jobba med oron/stressen/känslan dvs. hjälpa till att bryta de 
kringliggande besvären personen upplever i sin vardag trots att byggnaden är åtgärdad, 
bilaga 5. Psykolog 3 påpekade att de också kan gå in och förklara hur känslolivet, tänkandet 
och kännandet runt symtomen kan påverka och förstärka symtombilden, bilaga 5. Båda 
menade att människor som upplever symtom ofta är orolig, stressad och känslomässigt 
påverkade i sin tillvaro. I många gånger av fallen utvecklar personerna en rädsla, nästan en 
form av fobi och panik uppstår när personen tror sig exponeras, är i ett visst rum de upplevt 
obehag i eller ser/upplever ett visst ting. Paniken kan ge andnöd, hjärtklappning, yrsel och 
kraftigt stresspåslag som kan skapa symtomförstärkning och försämrat välmående. I andra 
fall kan faktorerna ligga bakom hela symtomuppkomsten då symtomutfallen kan vara den 
samma som symtomen vid en miljööverkänslighet, ex. klåda och huvudvärk (Psykolog 2, 
Psykolog 3, bilaga 5). 
 
Psykolog 1 diskuterade att mycket fokus ligger på hjälp i hantering av symtom, uppmana till 
att pröva ett mer utforskande förhållningssätt/inställning i vardagen, samt rusta med 
kunskap och idéer för att se om det kan vara hjälpsamt/verksamt, bilaga 5. Psykolog 2 menar 
på genom att få personer med symtom att lyckas hantera sina följdbesvär så kan det bidra till 
en indirekt påverkan på huvudbesvären (dock ej garanterar hos alla personer med en 
miljööverkänslighet), bilaga 5. Psykolog 3 var inne på samma och menade även på att 
symtombilden kunde försvinna helt i vissa fall, där det efter hjälpen enbart visat sig vara 
känslorelaterat och p.g.a. stresspåslag, bilaga 5. 
 

4 Diskussion 
 

4.1 Hur kan Previa-modellen fungera i olika uppdrag? 
Alla uppdrag utförda enligt Previa-modellen och som sammanställs i detta arbete har visat på 
goda resultat. Kunder har varit nöjd med Previas insats och upplever att symtom bland 
medarbetarna har minskat till att försvunnit helt hos vissa, vilket tyder på att Previa-
modellen har fungerat. Innan modellen utvecklades var uppdrag mer svårlösta då enbart 
byggnadstekniska lösningar låg i fokus. I uppdrag som endast hanterade BRO blev 
medarbetarna sällan friska och upplevde oftast att ingenting hände (Persson b, muntl.). Att 
enbart genomföra BRO-undersökningar, d.v.s. byggnadstekniska undersökningar med 
åtgärder resulterade, utifrån uppdrag 1 och 2, inte till bra resultat, utan resulterade till 
minskat förtroende, ökad oro, samt att en verksamhet fick flytta ut från byggnaden två 
gånger. Resultaten utifrån sammanställningarna visar att uppdragen oftast är flerfaktoriella. 
För större chans att lyckas med inomhusklimatärenden krävs undersökningar och åtgärder 
via olika infallsvinklar. Genom att undersöka både BRO och OBO parallellt i den mån det går 
samt arbeta utifrån Previa-modellens andra tillvägagångsätt (information, APT, 
läkarundersökning, loggbok, psykologsamtal, m.m.), så kunde uppdragen färdigställas och 
avslutas oavsett hur länge verksamheterna hade haft problem, problemens omfattning och 
bakgrundsproblem enligt dom sammanställda uppdragen. Denna fördel är mycket viktig då 
varje uppdrag är unikt. Allra lättast är det att tillämpa Previa-modellen i uppdrag där Previa 
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blir inkopplad får början (Persson b, muntl.). I verkligheten har majoriteten av 
verksamheterna haft besvär med inomhusklimatet en längre tid innan Previa kopplas in. 
Trots det fungerar Previa-modellen på alla nivåer i ett inomhusklimatärende utifrån 
uppdragen. Det är förutsatt att fastighetsägaren och företagets ledning samarbetar (Persson 
b, muntl.). I många av uppdragen är oftast avsaknaden eller brister i projektgruppen, 
ansvarstagande, kommunikation/information och åtgärder ur OBO-perspektiv problemet. 
Utan samarbete och ansvarstagande avslutar Previa sitt uppdrag hos kund då det blir mycket 
svårt att utföra åtgärder enligt Persson b, muntl. 
 
Personalen är idag de ”känsligaste mätinstrumenten” och deras egna upplevelser är av stor 
betydelse för att uppdragen ska lyckas. Många med OBO-symtom har ofta, efter tid, utvecklat 
någon form av miljööverkänslighet (ex. kemisk överkänslighet, MCS) (Nordin 2012, 
Söderholm et al. 2016). Personerna kan utveckla reaktioner på ett bredare spektrum av 
triggerfaktorer allt eftersom. Dom reagerar även på ämnen som ligger långt under sina 
hygieniska gränsvärden och ett dos-respons-samband mellan exponering och uppvisade 
symtom går inte att finna (Nordin 2012, Palmquist 2017 och Claeson et al. 2018). Att enbart 
mäta med instrument är inte aktuellt då vi i dagens samhälle kan identifiera ca 6000 
sensoriskt irriterade och luktande ämnen i inomhusmiljön ex. kontorslandskap och klassrum 
(Wargocki 2004). Mycket p.g.a. den konstanta ökningen av kemikalier i dagens samhälle, där 
naturmaterial ersatts av kemikalier och hygieniska artiklar som innehåller parfymämnen 
(Kemikalieinspektionen 2017, Kemikalieinspektionen u.å.). 
 
Som underlag för bedömning av MVOC-mätningar jämför analysföretagen resultat av 
kemiska spårämnen i aktuellt uppdrag, med byggnader som inte har några rapporterade 
problem, vilket redovisas i en referenstabell (normal-intervall) (Eurofins Pegasuslab AB, 
u.å.). Vid OBO-uppdrag är nivån på dessa ämnen i analyssvaren från Pegasuslab långt under 
(upp till 10-100 gånger) normal-intervallet (Eurofins Pegasuslab AB u.å., Persson b, muntl.). 
De framtagna normal-intervallen ligger också klart under de hygieniska gränsvärdena (enligt 
arbetsmiljöverkets AFS 2018:1), i vissa fall upp till 100-tals gånger. I många uppdrag är det 
individer som upplever samma besvär efter att de flyttat tillbaka till samma plats, trots 
utförda åtgärder av avvikelser (Edvardsson et al. 2008). För att möta problematiken kan 
loggboken, bilaga 1, som ingår i Previa-modellen användas där personer med symtom får 
skriva ned besvär, rum och antal personer i rummet. Med hjälp av loggboken tillhandahålls 
mer information för kartläggning om var personer får besvär och i vilken omfattning, något 
som resultat från mätningar omöjligen kan få fram när det kommer till OBO. Då loggboken 
inte är anonym kan personer identifieras där specifika insatser, åtgärder och 
läkarundersökning kan utföras och erbjudas. 
 
I många av uppdragen blir Previa inkopplad först när kunden vill beställa 
läkarundersökningar med återkoppling om resultat och information om hälsovådlighet, som i 
uppdrag 4. När kunden beställer läkarundersökning i ett tidigt skede blir frågan oftast enbart 
i form för BRO-undersökning. I dom gångerna blir läkarna bakbunden till vad kunden 
beställer och det blir därav svårt att diskutera andra bakomliggande faktorer då dessa inte 
påtalats att undersökas (Persson b, muntl.). Därför ingår det i Previa-modellen att ställa krav 
på chef att underrätta för medarbetarna att undersökningen inte enbart ska ske ur BRO-
synpunkt, utan att läkarundersökningen även ska omfatta andra livsfaktorer, som exempelvis 
stress och andra eventuellt bakomliggande problem/överkänsligheter/sjukdomar. På så sätt 
öppnas större möjligheter för läkaren till en mer ingående undersökning av medarbetaren 
och underlättar för vidare diskussion utifrån resultatet samt möjlighet till att erbjuda 
psykologkontakt (Persson b, muntl.). 
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4.2 Vilka komponenter i Previa-modellen minskar personalens oro? 
Alla komponenterna enligt 3.2 i Previa-modellen bygger på att minska oron och stressen i 
den utsträckning det går. Faktorerna är mycket viktiga att jobba med för att minska 
symtomförekomsten bland personal som upplever besvär. Olika studier (t.ex. Kaptein et al. 
2005, Petrie et al. 2005, Furnham 2007, Filipkowski et al. 2010) visar att under den senaste 
tiden har oro ökat för hur ex miljöfaktorer i inomhusmiljön människor ofta vistas i egentligen 
kan påverka den egna hälsan. Den oron och stressen som uppstår är riskfaktorer till 
förstärkning samt utveckling av upplevda symtom. Bl.a. har massmedia i dagens läge 
fokuserat på hälsan och annonserat om hur förut okända faror och faktorer, som exempelvis 
luftföroreningar och emissioner i inomhusmiljön kan påverka hälsotillståndet nu och i 
framtiden (Petrie et al. 2001).  
 
4.2.1 Arbetsgrupp, ledning och organisation 
Punkterna som står under punkt 3.2.1 Arbetsgrupp, ledning och organisation har alla en stor 
betydelse för att inomhusklimatärenden ska kunna starta upp, genomföras, åtgärdas och 
avslutas. Utöver det är punkterna viktiga då det kan förmedla till verksamheten att 
uppdragen tas på största möjliga allvar, chefer tar sitt fulla ansvar, visar engagemang och 
agerar. Det kan även hjälpa till att bygga upp tillit och förtroende mellan chef/chefer, 
fastighetsförvaltare och medarbetarna. Gunnarsson (2006) menar att de sätt man agerar på 
vid första kontakten med en person som kopplar sina symtom till inomhusmiljön har en stor 
betydelse för symtomutvecklingen hos personen framöver. Vidare menar han att 
ingångsvägen är att bygga upp tillit och trovärdighet hos personen med symtom. Det gör man 
bäst genom respektfullt bemötande, lägga tid till att lyssna, hantera oron och eventuella 
frågor kring inomhusmiljön. Genom att tillsätta en projektgrupp blir samverkan mellan 
chefer, fastighetsförvaltare, skyddsombud och projektledare enklare. Samarbetet underlättar 
även för resterande punkter enligt 3.2. Andersson (2006) menar att det är viktigt att 
tillsammans tolka information, komma fram till lämpliga åtgärder som är möjliga att utföra 
och förmedla trovärdig information till berörda personer. Denna strategi har även visat på 
goda resultat vid svåra inomhusklimatärenden, bl.a. i skolor och förskolor. 
 
I inomhusklimatärenden där personal och chefer upplever besvär som de kopplar till 
inomhusmiljön finns en stor risk att det förekommer negativt prat om verksamheten. Att 
diskutera i negativa termer kan resultera i ökad oro, stress, symtomförstärkning, 
medarbetare mår sämre än vad de behöver göra och spridning av symtom till andra 
medarbetare. Vid behov måste den organisatoriska och sociala arbetsmiljön undersökas och 
åtgärdas då det är av stor betydelse att den fungerar. Görs inte det finns risk att sekundära 
faktorer påverkar upplevd BRO och att personal inte känner sig tagen på allvar. Detta gör att 
uppdraget blir väsentligt svårare och inomhusklimatproblemet blir mer komplicerat att lösa. 
Prat i negativa termer är ett allvarligt problem i en verksamhet som har problem (Persson b, 
muntl.). I verksamheter där negativt prat förekommer finns ofta s.k. ”starka kodbärare”, 
vilket ofta återspeglas av personer med någon form av narcissistisk personlighetsstörning 
(Persson b, muntl., Staudenmayer 1996). Sådana personer är vanligtvis manipulerande, 
dominanta, kontrollerande och har många gånger förvrängd övertygelse att något har 
framkallat deras miljööverkännslighet. Dessutom har de en förmåga att påverka och överföra 
symtom till andra i sin närhet som i sin tur kan börja uppleva besvär. Lättast överförs 
symtom till lättpåverkade, lättlurade och oroliga personer (Staudenmayer 1996). 
 
Utifrån negativt prat kan även våra automatiska tankar (omedvetna känslor/tankar en 
situation kan skapa, Aroseus 2013) påverkas av oroande ord utan att vi är medveten om det. 
Med tiden kan de automatiska tankarna påverka oss. De automatiska tankarna kan ge en 
känsla, den känslan blir medarbetaren medveten om och kan börja må dåligt av. Med tiden 
kan känsla till slut resultera till symtomförstärkning. I dessa fall är medarbetaren omedveten 
om vilken tanke som har skapat känslan och kan därav inte koppla bakgrunden till varför 
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hon/han mår dåligt (Persson b, muntl.). I andra fall kan prat i negativa termer ge så kallad 
noceboeffekt. Nocebo är negativt upplevda förväntningar hos person som till följd kan leda 
till symtomutveckling, det finns stöd att nocebo har en betydande roll i 
symtomrapporteringen från miljööverkänsliga personer (Köteles och Witthöft 2017, 
Palmquist 2017). Både påverkan från våra automatiska tankar och nocebo leder oftast till 
aktivt sökande efter orsak till den kroppsliga symtomutvecklingen. Det är lätt att 
medarbetarna anknyter till faktorer i omgivande miljö och själva byggnaden (Bailer, Witthöft 
och Rists 2008, Persson b, muntl.). Har personen en gång fått bekräftat att huset är ”sjukt”, 
får den en ytterligare bekräftelse till de upplevda oro och kroppsliga symtom, även om det i 
verkligheten inte alltid stämmer (Persson b, muntl.). P.g.a. den sekundära faktorns påverkan 
kommer verksamheten hålla fast vid att BRO-problemen kvarstår då symtomen fortfarande 
gör det, trots att byggnadstekniska åtgärder är gjorda.  
 
I dessa sammanhang är det viktigt att se över chefens attityd och inställning då hon/han har 
stor betydelse och påverkan på medarbetarna och hur de mår. Chefen måste vara väl 
medveten om sin roll, lyhörd, snabbagerande och ge stöd till medarbetare vid behov. 
Samtidigt ska chef ha förståelse och visa ett mer empatiskt förhållningssätt, dvs. utan egna 
åsikter, fördomar och värderingar kunna känna och förstå att upplevelser och besvär 
medarbetarna känner, det känner dom (Rogers 1975). Organisatorisk och social arbetsmiljö 
samt oro har alla tre en parallell koppling och effekt till upplevelse av BRO och OBO (Persson 
b, muntl.). Fastighetsförvaltarens attityd och delaktighet är också av betydelse för 
orominskning hos medarbetare och chefer. Det krävs att fastighetsförvaltaren agerar vid 
felrapportering från verksamheten och återrapportera efter utförda åtgärder. Även dom 
måste visa förståelse och empati för att minska verksamhetens frustration att inte känna sig 
tagna på allvar och minska oron genom att förmedla när avvikelserna är åtgärdade samt hur 
(Persson b, muntl.). Då förvaltaren och dennes anställda är en av få personer som känner till 
byggnadens bakgrund och status allra bäst är det oerhört viktigt att förvaltaren har förståelse 
att inte prata i negativa termer bland medarbetare eftersom det kan bidra till samma 
påverkan som förklarats ovan. 
 
4.2.2 Kommunikation och information 
Punkterna som står under punkt 3.2.2 Kommunikation och information är A och O under 
hela uppdraget. I inomhusklimatärenden så är det många som är berörda och blir påverkade. 
När det även handlar om ens persons egna hälsa så är det extra viktigt att uppdaterad med 
information för att uppdatera om vad som händer, förmedla lugnande, sprida 
förståelse/kunskap och via den vägen motverka oro. Wolkoff et al. (2006) visade att personer 
som hade fått information accepterade och kände inte av ex. en lukt i lika hög styrka som 
personer som inte hade fått information om lukten. En möjlig förklaring var att när oro och 
osäkerhet råder kring den okända luktkällan ökar uppmärksamheten, den negativa påverkan 
och sinnets varningsfunktion. Personerna känner därav av exponeringen tydligare och 
upplever mer besvär. Ur ett evolutionärt sätt menar Warg (2006) att vid misstanke om faror 
föreligger en automatisk process i hjärnan som förmedlar att ”ta det säkra före det osäkra” i 
större utsträckning lönar sig. När information ges ut eller kommunikation med besvärad 
person förekommer, är det även viktigt att förmedla tillförlitlighet och trovärdighet som 
under 3.2.1 för att bygga upp ett förtroende hos medarbetarna. Med det kan inblandade och 
påverkade personer i större utsträckning känna trygghet i de situationer där de själva inte har 
kunskap för att göra egna bedömningar och ger en form av kontroll (Warg 2006). Genom att 
upprätthålla informationen och kommunikation skapas förutsättningar till att oron och dom 
förstärkta nervsignalerna till hjärnan minskar. Med tiden skapas möjligheter för att besvären 
avtar (Gunnarsson 2006). I många uppdrag där stor vikt läggs på information och 
kommunikation har symtom bland personal minskat mellan 40–60% (Crichton et al. 2015, 
Persson c, muntl.), vilket förstärker vikten och betydelsen av informationen, 
kommunikationen och APT:n, som framgår i 3.2.2. 
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4.2.3 Metod 
Punkterna som står under 3.2.3 Metod har alla en betydelse för att minska oron bland 
medarbetarna. Då utredning av BRO är mycket viktigt för medarbetarna är det viktigt att 
använda sig av ett arbetssätt som SWESIAQ-modellen då den förmedlar kvalitetsäkerhet och 
trovärdighet (Previas projektledare, bilaga 4). Metoden är framtagen av en grupp med stor 
erfarenhet av inomhusmiljöproblem och ska ge underlag för systematisk utredning av 
inomhusmiljön i byggnader (Ekberg et al. 2017). Utifrån kvalitetsäkerhet och trovärdighet 
kan ett ökat förtroende och trygghet skapas med kundens medarbetare. Loggbok, 
läkarundersökning och REHAB/uppföljningssamtal kan ge möjlighet till att medarbetarna 
känner att deras symtom och upplevelser blir uppmärksammade och tagna på allvar. Genom 
att visa sitt stöd och att man tror på personen kan hjälpa till att minska den oro som finns hos 
personen (Palmquist 2017). I de fall det inte räcker kan ett ytterligare steg tas där 
medarbetarna med symtom får möjlighet till att lära sig hantera sin oro m.h.a. 
psykologsamtal. Via psykologsamtal har psykologen möjlighet att jobba med trauman som 
har skapat oro hos personen (Palmquist 2017). I inomhusklimatärenden är det även viktigt 
att det framkommer synliga åtgärder som medarbetarna märker av. Speciellt gäller det fall 
som framkom i 3.2.3, i väntan på större åtgärder, om inga allvarliga åtgärder behövs 

och/eller under utrednings- och åtgärdstiden. Detta kan ge en orominskande effekt utifrån 
att personerna ser synliga åtgärder och kan känna av dess positiva effekt på 
inomhusklimatet. Erfarenhet från många tidigare uppdrag har visat att det ger 
symtomminskning hos medarbetarna (Previas projektledare, bilaga 4). 
 

4.3 Hur kan psykologer hjälpa personer med OBO? 
Då helheten i inomhusklimatärenden är komplexa som en psykolog påtalade, är det viktigt 
att öppna upp till flera förklaringsmodeller till symtomuppkomst. Utifrån det har även 
psykologen, utöver arbetsmiljöingenjören och läkaren, möjlighet att gå in och hjälpa 
personen utifrån sin kunskap och erfarenhet. Speciellt i de fall dom andra proffessionerna 
inte hittar bakomliggande faktorer till symtomuppkomst. Ett samarbete mellan flera 
proffessioner är viktigt i denna typ av ärende. Stone (2002) menar att för närvarande finns 
ingen medicinsk förklaring till de symtom som uppstår hos personer med en form av 
miljööverkänslighet. För att handskas med miljööverkänslighet kan istället en biopsykosocial 
strategi användas eftersom miljö-, biologiska, psykologiska och sociala faktorer anges som 
påverkande indikatorer vid symtomrapporteringen hos personer med någon form av 
miljööverkänslighet (Palmquist 2017). För att ta hand om alla påverkande faktorer behövs 
åtgärder från flera infallsvinklar, vilket Previa-modellen är tydlig med. Det kräver ett bra 
samarbete mellan psykologer, företagssköterskor, arbetsmiljöingenjörer och företagsläkare. 
Utifrån samarbetet kan inomhusmiljön, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, 
medicinska och psykologiska aspekter undersökas, redas ut och åtgärdas vid behov 
(Palmquist 2017, Köteles och Witthöft 2017). 
 
Psykologerna menade vidare på att de kunde hjälpa personer med symtom genom att jobba 
med oron/stressen/känslan personen känner i sin vardag trotts byggnadstekniska åtgärder 
samt rusta med kunskap och idéer. Psykiska faktorer som ångest, utbrändhet, stress, 
depression och oro samt ökad uppmärksamhet på exponering har alla visat samband med 
uppkomsten av en miljööverkänslighet Ett flertal vetenskapliga studier har också påvisat 
samband mellan psykisk ohälsa och miljööverkänslighet (Staudenmayer 1996, Nordin et al. 
2014, Palmquist 2017). Psykologhjälp som lägger fokus på den onda cirkeln av beteende-, 
känslomässiga reaktioner och negativa förväntningar som uppstår hos flertalet när de tror sig 
exponeras kan vara till stor nytta (Palmquist 2017). Även att rusta personerna med kunskap, 
hjälpmedel och självtillit för att hantera sitt dagliga liv (Staudenmayer 1996), vilket 
psykologerna också var inne på i resultatet. Forskning visar att i fall där personer har 
kvarstående symtom, även fast byggnaden är åtgärdad, är det viktigt att hjälpa dom att 
bearbeta olika livstrauman och gå in djupare på delar i livet som påverkat den psykiska 
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hälsan negativt (Staudenmayer 1996, Palmquist 2017). Denna insats är svår att genomföra 
utav någon av Previas andra professioner, utan detta är ett områden som psykologer jobbar 
mycket med i sin vardag (psykolog 2, bilaga 5). Psykologer kan också hjälpa personer med en 
miljööverkänslighet och guida dom åt rätt håll, i slutändan är det patienten själv som måste 
bestämma vilken väg hon/han vill gå och tro på det.  
 
I dagsläget är det så att för vissa personer med en miljööverkänslighet är ett psykologsamtal 
svårt att acceptera, p.g.a. att de upplever sig misstrodda, inte tagen på allvar och upplever att 
deras symtom beror på psykosomatik (Lipson 2004, Edvardsson 2015). Många är också rädd 
att få stämpeln att de tros vara ”galen” och upplever skam till att det skulle kunna vara så 
(Staudenmayer 1996). En del står även fast vid att det omöjligen kan finnas psykiska 
bakomliggande problem till att man mår sämre, utan att det enbart är fysiska faktorer som är 
problemet. Dessa personer är mycket svåra att få till att acceptera psykologhjälp och 
förekommer nästan aldrig hos psykologer (Staudenmayer 1996). Kort sagt, de personer som 
redan till en början är omotiverad och inte tror på behandlingen kommer falla tillbaka till 
sina symtom oavsett psykologbehandling (Palmquist 2017). Däremot är personer som tror på 
en påverkan av psykologiska komponenter lättare att erbjuda psykologsamtal då de är mer 
mottagliga för erbjudandet (Palmquist 2017). Där emellan finns också en del personer som 
tycker varken eller. För de som tror på behandlingen visar 75 % på förbättrade resultat enligt 
Staudenmayer et al. (1993). Sannolikheten att tillfriskna från en specifik miljööverkänslighet 
var 44,3 % utifrån en sexårsperiod studie av Palmquist (2017), där dom som tillfrisknade 
framför allt hade en mindre beteende- och känslomässig störning. 
 

4.4 Metodval  
Till frågeställning 1 valdes datainsamling av både gamla och nya uppdrag. Med tanke på att 
ett uppdrag kan ta från månad till flera år att färdigställa så är det ett bra alternativ att ta del 
av äldre uppdrag där Previa-modellen har tillämpats. Detta ger möjligheten till att få en 
större översikt på hur Previa-modellen har fungerat i fler uppdrag under en kortare tid. Med 
tanke på antalet skulle fler studier behövas för att få ett säkrare och trovärdigare resultat, 
därav skulle mer tid istället lagts på sammanställning av äldre uppdrag än att följa och 
granska ett aktuellt uppdrag. En annan nackdel med få uppdrag är urvalet med tanke på att 
uppdragen valdes ut inom Previa och därav inte slumpmässigt. Detta kan resultera till ett fel 
fördelat resultat. Att skicka ut en enkät till kunder som tagit hjälp av Previa var ett bra 
alternativ med tanke på att kundens egna uppfattning av Previas hjälp framstår. Nackdelen 
med alternativet är att svarsfrekvensen inte var så hög, vilket bidrar till ett mindre säkert och 
trovärdigt resultat. 
 
Att intervjua Previas arbetsmiljöingenjör i till frågeställning två var ett bra alternativ med 
tanke på att personen i frågan har en mycket lång erfarenhet inom området och har även 
varit delaktig i framtagandet av Previa-modellen. En fråga ställdes utan följdfrågor från min 
sida som kunde påverka resultatet. Nackdelen är att endast en intervju gjordes och resultatet 
består till störst del av en persons svar och åsikt. I roll som intervjuledare finns en risk att jag 
kan påverka den som intervjuas. Att granska utifrån uppdrag var en svårare metodval då 
egna slutsatser fick tas utifrån resultatet av tillvägagångssättet i uppdragen. 
 
Att intervjua psykologer till frågeställning tre var ett bra alternativ då de själv kan ge bäst 
svar på frågan. Antalet intervjuade kunde varit fler men med tanke på att inte så många 
psykologer jobbar med eller är introducerad i Previa-modellen var det svårt att öka antalet. 
Då jag även här agerade intervjuledare finns risken att jag kan ha påverkat de som 
intervjuades. 
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4.5 Slutsats 
Resultat visar att Previa-modellen har gått att tillämpa oavsett när Previa blir inkopplad i ett 
uppdrag, uppdragets omfattning och problematik. De kunder som svarade på enkäten var 
alla mer än bara nöjd med insatsen. Då Previa-modellen bygger på både BRO och OBO ska 
undersökas parallellt i den mån det går, engagemang och hjälpa personer med besvär, visar 
det att alla är viktiga komponenter i konceptet. Varken BRO eller OBO kan uteslutas ur 
processen med tanke att inomhusklimatärenden är komplexa. Utan utförda BRO-
undersökningar är det omöjligt att övergå till enbart OBO-undersökningar i uppdrag där 
endast det kvarstår. OBO-undersökningar är ett mer känsligt område att gå in på och därav 
krävs det att det finns konkreta bevis att byggnadstekniska brister är åtgärdade/inte 
förekommer. Utan OBO-undersökningar kan många uppdrag inte åtgärdas då stor risk finns 
att symtom kvarstår efter byggnadstekniska åtgärder, men också p.g.a. att faktorer bakom 
symtomuppkomst kan vara flerfakturella. Vidare krävs engagemang från främst chef, 
fastighetsförvaltare och skyddsombud för att få något att hända och förändras i 
verksamheten och byggnaden. Slutligen måste personer med besvär hjälpas, för så länge de 
har sina besvär kvar så kommer problemen i verksamheten att kvarstå. Utifrån de beskrivna 
uppdragen så saknas i stort sett alltid en eller flera av dessa delar när Previa blir inkopplad. 
Genom att implementera Previa-modellen så kan ärendet lätt tas vid genom att komplettera 
med viktiga delar som saknas och utveckla påbörjade delar vid behov. 
 
Oro- och stressminskning har en väsentlig betydelse i att hjälpa personer med besvär. Det är 
därav viktigt att jobba utifrån så många komponenter som möjligt då det ger möjlighet till att 
reducera stress och oro från flera infallsvinklar i den mån det går. Ju mer det jobbas med, 
desto större är chansen att stress och oro minskar i personernas vardag. Genom att reducera 
oron och stressen reducerar även den förstärkta signalrapporteringen, påfrestningen i 
kroppen och symtomuppkomsten. I Previa-modellen bygger ett flertal komponenter på att 
minska stress och oro bland personalen vilket är mycket viktigt i inomhusklimatärenden. 
Byggs inte tillit och förtroende upp mellan chef, fastighetsförvaltare och personal, skulle 
tvivel och misstänksamhet kunna uppstå hos personalen. För framtiden skulle det kunna 
betyda att verksamheten har problem med personal som har fortsatta besvär. I värsta fall kan 
verksamheter drabbas av flertal sjukskrivningar, bli tvingad att flytta personal, flytta hela 
verksamheten eller investera i onödiga åtgärder, något som kan kosta verksamheten onödiga 
utgifter. 
 
Då det har visat sig att psykiska faktorer kan ha en påverkan eller till och med kan ligga 
bakom hela symtomuppkomsten så kan en psykolog vara till stor nytta, speciellt för personer 
som är mottaglig för hjälpen. Med tanke på att orsak till uppkomst av symtom ofta är 
flerfaktiorella krävs ett samarbete mellan flera proffessioner och psykolog är där en viktig 
arbetskraft. Tillsammans kan de hjälpa varandra genom att undersöka och utesluta olika 
förklaringsmodeller till uppkomst av symtomen. D.v.s. arbetsmiljöingenjörens uppgift är att 
”friskförklara” byggnaden, bl.a. visa att inga ämnen överstiger hygieniska gränsvärden. 
Läkarens uppdrag blir att medicinskt friskförklara personen om inget annat motsäger och 
psykologen undersöker om psykiska faktorer hos personen har en påverkan på symtomen. I 
de fall då det varken finns en medicinsk eller byggnadsteknisk problematik bakom symtomen 
har psykologen bäst förutsättning att hjälpa personen att hantera sin vardag utifrån sin 
situation. Genom att tillsammans hjälpa till och utesluta olika förklaringsmodeller till 
uppkomst av symtom, kan de underlätta för den profession som kan uttala sig om vad 
bakomliggande faktorer till symtom kan vara. Extra viktigt är det i fall där det visat sig att det 
är psykiska faktorer t.ex. stress/oro som ligger bakom symtomuppkomsten hos personen i 
fråga. I bästa fall kan det öppna mottagligheten och möjligheten för psykolog att lättare 
behandla personen vidare på det spår utredningar kommit fram till, även om personen inte 
riktigt trodde på det till en början eller först hade svårt att acceptera det.  
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Bilaga 1 
Loggbok 
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Bilaga 2 
Enkät 

 

Enkätundersökning av Previas inomhusklimatärenden 
För examensarbete i miljö- och hälsoskydd vid Umeå 

universitet 
  

Hej! 
Sara Sjöquist heter jag och pluggar sista året på miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå 
universitet.  Just nu skriver jag i samarbete med Previa mitt examensarbete där syftet är att 
undersöka vilken effekt Previas arbetsmetod för utredning av byggnadsrelaterad ohälsa 
(BRO) och ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO) ger vid inomhusklimatutredningar. 
Utifrån det ska jag bland annat undersöka hur arbetsmetoden har fungerat i ett antal 
uppdrag som Previa har och har haft, vilka resultat metoden har uppnått och hur du som 
medverkat i projekt upplevde Previas hjälp. 
 
Via Previa har jag fått uppgifter om uppdrag som kan vara relevant för denna undersökning 
och ert projekt är en av dom. Jag är tacksam om du vill lämna dina synpunkter om hur du 
upplever/upplevde Previas arbetskoncept genom att svara på nedanstående frågor utifrån att 
skriva och/eller kryssa den ruta som du anser stämmer bäst. Du får gärna skriva 
kommentarer till respektive kryssfråga. Enkäten innehåller 9 frågor och tar ca 5 minuter att 
genomföra. 
 
Alla uppgifter kommer att behandlas anonymt, utan att Previa eller läsare av rapporten har 
möjlighet att koppla avsändaren till svaren. 
 
Vid eventuella frågor maila: sara_sjoquist@hotmail.com 
 
Ifylld enkät skickas till sara_sjoquist@hotmail.com 
 

 

1. Hur kom du i kontakt med Previa för utredning av inomhusklimat? 

 

1 ☐-Tidigare kontakt  2 ☐-Via rekommendation  3 ☐-Via annat sätt (kommentera nedan) 
 

Egen kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. 

 
 
2. Är du nöjd med den hjälp du fått av Previa vid inomhusklimatutredningen?  

 

1 ☐-inte alls   2 ☐-till viss del   3 ☐-mestadels nöjd   4 ☐-mycket nöjd  

 
Egen kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. 
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3. Upplever du att symtom kopplade till inomhusklimatet hos era anställda har upphört efter 

att projektet startade / projektet avslutades?  

 

1 ☐-nej, inte alls   2 ☐- upphört till viss del   3 ☐-ja, det mesta har upphört   4 ☐-ja, 

allt har upphört 
 
 
Egen kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. 

 
 
4. Upplever du att fastighetsförvaltaren tar denna typ av ärenden på större allvar efter att 

projektet påbörjats / avslutats? 

 

Ja ☐  Nej ☐        Vet ej ☐                     

 
Egen kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. 

 
 
5. Skulle du rekommendera Previa till andra som upplever problem med inomhusklimatet?  

 

Ja ☐  Nej ☐  Vet ej ☐ 

 
Egen kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. 

 
 
6. Har du haft hjälp med inomhusklimatutredning av något annat företag innan Previa 

kopplades in?    

 

Ja ☐  Nej ☐ 

 
Egen kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. 

 
 
7. Om ja, upplever/upplevde du någon skillnad mellan företagens tillvägagångssätt för 

utredning av inomhusklimatet? 

 

Ja ☐  Nej ☐  Vet ej ☐ 

 
Egen kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. 
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8. Har Previas insats underlättat ert arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt 

kraven i AFS 2001:1?  

 

Ja ☐  Nej ☐  Vet ej ☐ 
 

Egen kommentar: Klicka eller tryck här för att ange text. 

 
 
9. Egna övriga synpunkter? 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
 
 
Tack på förhand!  
Sara Sjöquist 
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Bilaga 3 
Previa-modellen 

 

1. Byggnadsrelaterad ohälsa, BRO och ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa, OBO 
- Begreppet BRO/OBO används i stället för begreppet sjuka hus då det kan ge så kallad 

noceboeffekt på personal och det finns stor risk att det bidrar till symtomförstärkning. 
- Då orsaken till BRO/OBO oftast är komplexa kräver det att flera professioner samarbetar  

för att åtgärda orsakerna till medarbetarnas upplevda symtom och besvär. 
- BRO- och OBO-fasen undersöks parallellt med varandra. När BRO-fasen är åtgärdad 

övergår ärendet enbart till OBO, då forskning har visat på att oro kan förstärka symtom. 
 
2. Kommunikation/Information 
- Är A och O under uppdragets gång. 
- Bilda en Projektgrupp med kundens chefer, högsta ledning (om möjlighet finns), 

fastighetsförvaltare, skyddsombud, med Previas arbetsmiljöingenjör som projektledare. 
- Stort krav på att ledningen måste var drivande, lyhörd, tydlig, förståelig och snabbt 

agerande.  
- Plan ska tas fram över hur återkommande kommunikation och information ska ges till all 

personal. 
- Handlingsplan och Lägesrapporter ska tas fram. 
- Planering för kontinuerligt uppföljande möten. 
- Personlig kontakt med de som upplever symtom, är frivilligt. 
- Projektledare ger information till all personal på APT vid senare tillfälle om hur upplägget 

i uppdraget ser ut, vad har hittats vid undersökningar, hur det ska åtgärdas, vem gör vad 
och hur oro kan förstärka symtom. 

- Oro är en allvarlig risk, ge förståelse till varför oro kan förstärka symtom, vad händer i 
hjärnan. Syfte att personer ej ska behöva må sämre än vad de redan gör. 

 
3. Byggnadens status utreds och rapporteras 
- Utredning av byggnadsrelaterad ohälsa sker enligt SWESIAQ-modellen enligt SWESIAQ 

2017. 
- Fuktmätning av byggnaden utförs alltid. CO2-, temperatur- och luftfuktighetsloggning, 

MVOC-mätning eller andra relevanta mätningar sker vid behov. 
- Byggnadens status och ventilationsanläggningen besiktigas alltid och obligatorisk 

ventilationskontroll, OVK granskas. Städningens kvalité utreds vid behov. 
-  En rapport över konstaterade fel och brister med förslag till åtgärder tas fram av 

projektledaren. 
 
4. Kartläggning och läkarundersökning 
-  Kartläggning av upplevda besvär sker med hjälp av loggbok genom att den som skriver ej 

får vara anonym. 
-  Personer med besvär erbjuds läkarundersökning och hälsosamtal. 
-  Tillsammans med AMM i Umeå har Previa tagit fram en rutin för läkarundersökning. 
-  Rehabilitering ges till personer som fortfarande upplever besvär efter att projektet har 

avslutats. 
-  Psykologsamtal erbjuds till personer som är mottaglig för det. 
 
5. Uppföljning 
-  Uppföljning sker med loggbok om verksamheten anser att behov finns. 
-  Previa håller personlig återkoppling i vissa fall. 
-  Previa följer upp ärendet och deltar i informationsmöten. 
 
6. Avsluta ärendet 
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- Verksamhet tar fram rutiner för hur det efterföljande arbetet ska bedrivas med stöd av 
projektledaren. 

- Verksamhet ser till att den systematiska arbetsmiljöprocessen tar över och säkerställer 
inomhusklimatet framöver, genom samverkan på APT, skyddsronder och klargör rutiner 
för felanmälan till fastighetsförvaltaren. 

-    Ser till så att alla är överens om att projektet kan avslutas, sammanställer uppdraget. 
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Bilaga 4 
 

Intervjusvar av Previas projektledare, sammanställning 
 

Fråga: 

Vilka komponenter i Previa-modellen minskar personalens oro? 
 
Sammanställning svar: 
 
För att minska medarbetarnas oro är det av stor betydelse att redan från projektets start bilda 
en arbetsgrupp med framför allt enhetschefer, fastighetsförvaltaren och med chefer från 
högre ledning om möjligt. Det förmedlar till verksamheten att uppdragen tas på största 
möjliga allvar och visar att chefer tar sitt fulla ansvar och engagemang. Med en projektgrupp 
blir samverkan mellan chefer enklare, trygghet uppstår och likvärdig information kan 
förmedlads till medarbetarna där chansen till förvirring och oro minimeras. 
  
Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön undersöks för att identifiera eventuella problem 
och tvister mellan chef och medarbetare eller mellan medarbetarna. Stödsamtal erbjuds till 
chefer och medarbetare, alternativt arbetslagsutveckling för att åtgärda och undanröja 
sekundära faktorer till upplevd BRO. Det är mycket viktigt att tydliggöra för chefer och 
arbetsledare att ta medarbetarnas symtom och upplevelser på allvar. Cheferna i sin tur ska ta 
ansvar och se till att övriga medarbetare gör detsamma för att inte få personer som mår dåligt 
att må sämre p.g.a. oro eller stress. 
 
Alla BRO-utredningar utförs alltid enligt SWESIAQ-modellen för att förmedla 
kvalitetssäkerhet och trovärdighet. Förslag på små, enkla och synliga åtgärder tas fram av 
projektledaren i väntan på större åtgärder eller om inga allvarliga åtgärder behövs. Cheferna 
får äran att själva besluta om att genomföra åtgärderna och informera medarbetarna för att 
bygga upp tillit och förtroende, visa sitt engagemang och åtgärderna bidrar till ett något 
förbättrat inomhusklimat. Vidare i projektet uppmanas personer med besvär att skriva en 
loggbok under 14 dagar. Detta har flera syften, framför allt kartläggning av medarbetarnas 
besvär, i vilka rum besvär uppstår men också för att medarbetarna ska känna att deras 
symtom och upplevelser blir uppmärksammade och tagna på allvar. Utifrån loggboken 
erbjuds vissa en läkarundersökning enligt rutiner vid Previa för att bedöma att ingen annan 
bakomliggande medicinsk sjukdom förekommer, alternativt ett bedömningssamtal hos 
Previas företagssköterskor för att avgöra om vidare utredning. En luftrenare kan installeras 
under utrednings- och åtgärdstiden då den både har effekt på förbättrad luftkvalité och ger 
en positiv synlig effekt som erfarenhet från många tidigare uppdrag har visat på 
symtomminskning hos medarbetarna. 
 
Psykologkontakt är av betydelse för de medarbetarna med fortsatta besvär efter att all BRO 
är åtgärdat eller om de redan från början av uppdraget visat tydliga tecken på tveksamhet till 
saker och ting inte kommer bli bättre. Största syftet med samtalet är att medarbetarna med 
symtom ska få möjlighet till att lära sig hantera sin oro. 
 
Mot slutet av ett uppdrag sammanställs alla brister, utförda åtgärder och kommande 
åtgärder för återkoppling till all personal på APT av projektledaren. Under informationen 
redovisas och förklaras resultat från eventuellt gjorda rapporter och mätningar, samt orons 
påverkan. Mot slutet finns utrymme för medarbetarnas frågor och funderingar till både 
chefen och projektledaren. När uppdraget väl är avslutat kvarstår möjligheten till REHAB-
handläggning och uppföljning från Previa för medarbetarna som fortfarande upplever besvär.  
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Bilaga 5 
 

Intervjusvar av psykologer, sammanställning 
 

Frågor: 

Vad tycker du om konceptet att skicka personer med en miljööverkänslighet till psykologer? 

På vilket sätt kan psykologer hjälpa personer med OBO? 

Sammanställning svar: 
 
Psykolog 1 
Mycket fokus ligger på hjälp i hantering av symtom och förhållningssättet, det här med att 
förhålla sig till exponering i vardagen. Blir man övertygat om att symtom uppstår av något 
speciellt är det väldigt lätt att man vill undvika obehaget, vi människor är gjord så i hög 
utsträckning och det är en sund reaktion. Vi vill uppmana till att pröva ett mer utforskande 
förhållningssätt/inställning, går det att stå ut i vardagen nu när man vet att värdena i 
byggnaden är bra och rusta individerna med kunskap och idéer för och se om det också kan 
vara verksamt/hjälpsamt. Det ska också vara frivilligt så klart och ett tydligt syfte ska finnas 
om vad psykologsamtalen ska handla om för att ge effekt och underlätta för oss. 
 
Psykolog 2 
Dels för att hantera oron. Har man en faktisk allergi så är det inte den vi ska jobba med men 
vi vet att när man har börjat känna symtom så kan man, även om huset är åtgärdat vara 
väldigt orolig för att få fler symtom. Den oron i sig kan förstärka de symtom man upplever 
och bidra till försämrat välmående.  
 
Många utvecklar nästan en form av fobi, en fobi där tron finns att någonting hemskt kommer 
att hända. Den oron och rädslan som då uppstår är ofta så stark att när personen väl utsätts 
för de den tror sig vara allergisk/överkänslig mot uppstår panik, precis som när man har 
hundfobi. En som har hundfobi kan vara fullständigt skräckslagna även för världens snällaste 
hund, vilket ej är logiskt. För dom som är väldigt överkänsliga kan det vara så att när 
personen ser ett lysrör eller annat så får den ett kraftigt stresspåslag och det känns ungefär 
likadant som att personen skulle vara allergisk eller ha andra symtom, exempelvis svårt att 
andas, hjärtklappning eller yrsel. Det är dom kringliggande besvären vi som psykologer kan 
hjälpa till att bryta. I många gånger av fallen kan det även ha en positiv sekundär påverkan på 
huvudbesvären också, men inte för alla. 
 
Psykolog 3 
Då helheten är komplext så är BRO, bakomliggande sjukdomar och känslolivet alla tre viktiga 
eventuella bakomliggande förklaringsmodeller till uppkomst av symtom och som borde tas 
upp. Åtgärder ur BRO- och läkarsynpunkt borde undersökas och genomföras parallellt för att 
vi ska ha förutsättningar att hjälpa till. Utifrån känslolivet, känslorna kan man få kraftiga 
reaktioner i kroppen, reaktionerna kan ge samma symtom som de man upplever är relaterat 
till byggnaden eller vid bakomliggande sjukdom, exempelvis astma eller allergi. 
 
Vi kan gå in och förklara hur känslolivet, tänkandet och kännandet runt symtomen kan 
påverka och förstärka symtombilden. Exempelvis hur oro och stresspåslag kan påverka 
andningen vid allergi, skapa pådrag, förvärra och därav göra situationen ännu jobbigare att 
hantera. I slutändan av psykologhjälpen kan det även visa sig att symtombilder försvinner 
helt och hållet då det visat sig i efterhand att det enbart var känslorelaterat och stresspåslag 
och hade inget med sjukdom eller byggnaden att göra. 
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