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Abstrakt 

Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) är ett tillstånd som utgörs av en intolerans för vissa byggnader 

eller delar av byggnader som yttrar sig genom besvärande ospecifika symtom. I tidigare studier 

har psykisk ohälsa visat sig vara en riskfaktor för BRO men det finns ännu få studier som 

undersöker detta. Syftet med den här studien var att undersöka hur utbrändhet, depression, 

ångest och stress, definierat som psykiskt lidande, ser ut hos personer med olika 

svårighetsgrader av BRO. Svårighetsgrad av BRO definieras på två sätt. Dels utifrån hur många 

symtomgrupper (fördelade i; slemhinne-, hud- och allmänsymtom) deltagarnas symtom ingår 

i. Dels utifrån hur stora besvär av BRO-symtomen deltagarna skattar att de har. Studien var en 

enkätstudie med 106 deltagare inklusive kontrollgrupp, rekryterade från sin företagshälsovård 

och arbetsplats. Deltagarna arbetade på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå eller Skellefteå 

lasarett. Resultatet visade att det var signifikant fler i gruppen med svår BRO som uppnådde 

gränsvärdet för svår utbrändhet (4.47). Gruppen med svår BRO skattade signifikant högre än 

samtliga andra grupper gällande utbrändhet och signifikant högre än kontrollgruppen gällande 

depression. Alla delar av psykiskt lidande hade signifikanta positiva korrelationer med 

intensitet av besvär av BRO-symtom. Resultaten indikerar att psykiskt lidande, i synnerhet 

utbrändhet och till viss del depression, är associerat till stigande svårighetsgrad av BRO.  

    Nyckelord: BRO, SBS, stress, depression, ångest, utbrändhet 
 

Abstract 

Building related intolerance (BRI) is a condition with disturbing and unspecified symptoms 

attributed to certain buildings or parts of buildings. In previous research mental ill-health has 

been identified as a risk factor for BRI, but the studies investigating this are still few. The 

general aim of the current study was to investigate how burnout, depression, anxiety and stress, 

defined as psychological distress, is constituted among people with different levels of severity 

of BRI. Level of severity was defined in two different ways. As number of BRI-symptoms 

(distributed into three groups; mucosal, skin and general symptoms) and as intensity ratings of 

suffering from BRI-symptoms. The data was collected through a questionnaire answered by 

106 participants including a control group. Participants were recruited from their occupational 

health care and their workplace. The participants worked at the university hospital of Umeå or 

the hospital in Skellefteå. The results showed that there were significantly more people that 

reached a cut-off for severe burnout (4.47), in the group with severe BRI. The group with severe 

BRI rated significantly higher than all other groups regarding burnout and significantly higher 

than a control group regarding depression. All parts of psychological distress had a significant 

positive correlation with measures of suffering from BRI-symptoms. The results indicates that 

psychological distress, burnout in particular and partially depression, is associated with 

increasing severity levels of BRI. 

    Keywords: BRI, SBS, stress, depression, anxiety, burnout



2 

 

Inledning 
 

Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) är ett fenomen som förbryllar. BRO eller i folkmun 

kallat sjuka hus-syndromet (Sick building syndrome, SBS) har idag ingen exakt klinisk 

definition men kan beskrivas som en “... intolerans för vistelse i vissa byggnader eller delar av 

en byggnad” (Nordin, Söderholm, Palmquist, Andersson, Claeson, Nordin, 2012, s. 32). Då 

terminologin för SBS är oklar och skapar en förvirring kring huruvida det är huset eller 

människorna i det som är sjuka används termen SBS mer och mer sällan (Edvardsson, 2015). 

BRO är den term som kommer att användas i denna uppsats. Den utgår ifrån människan och 

dennas symtom.  

BRO ingår i samlingsbegreppet miljökänslighet som innefattar olika tillstånd där en 

person reagerar med medicinskt oförklarliga symtom vid exponering för en specifik miljö som 

i normala fall anses ofarlig (Palmquist, 2017). Inom termen miljökänslighet ingår förutom 

BRO, kemisk intolerans, elöverkänslighet och ljudöverkänslighet. Tillstånden överlappar ofta. 

Det vanligaste överlappet till BRO är kemisk intolerans där ca 37.6 % rapporterar att de 

besväras av båda tillstånden (Palmqvist, Claeson, Neely, Stenberg & Nordin, 2014).  

Vilka och hur många symtom som ska ingå i BRO-begreppet är oklart (Edvardsson, 

2015). Symtomen som uppvisas är många och väldigt olika. Hur många eller hur påtagliga de 

är skiljer sig från person till person. Världshälsoorganisationen (WHO) har sammanställt en 

lista med vanliga symtom vid BRO som ofta används för att ringa in problemet (WHO, 1983). 

Symtomen delas in i tre olika grupper; slemhinnesymtom, hudsymtom, och allmänsymtom 

(Glas, 2010; Edvardsson, 2015). 

Det är svårt att få en samlad bild av hur många som är drabbade av BRO då siffrorna 

varierar med hur studier är utformade och hur BRO är definierat i dem. I studien av Palmquist 

et al., (2014) gjord på 3406 deltagare från Västerbotten, var andelen personer med 

självrapporterad BRO 4,8 % och med BRO konstaterad av en läkare 1,4 %. Bland de som 

utvecklar BRO är en majoritet kvinnor (Edvardsson, 2015). I dagsläget är det oklart varför fler 

kvinnor drabbas men det kan ha att göra med såväl biologiska faktorer som det faktum att 

kvinnors och mäns arbets- och livsvillkor skiljer sig åt (Edvardsson, 2015; Arbetsmiljöverket, 

2016). Män och kvinnor som arbetar under liknande arbetsförhållanden uppger liknande 

symtomgrad av BRO (Kinman & Griffin, 2008) vilket indikerar att det inte bara är biologiska 

skillnader som ligger bakom.  

BRO påverkar människors livskvalitet på olika sätt. Svårigheterna består främst av 

ekonomiska problem på grund av exempelvis sjukskrivningar, ett påverkat känsloliv och att 

vardagliga aktiviteter blir svårare att utföra på grund av undvikande av vissa byggnader 

(Söderholm, Öhman, Stenberg, & Nordin, 2016; Edvardsson, 2015). Svårigheterna går också 

ut över familj och vänner. Då orsaken till BRO ännu är okänd och ingen behandling finns 

(Edvardsson, 2015), möts de personer med BRO av många fördomar och stor misstro 

(Söderholm et al., 2016; Edvardsson, 2015). Att ständigt bli ifrågasatt av vårdpersonal, släkt 

och vänner, och att hela tiden behöva försvara och förklara sig beskrivs av de drabbade som 

mycket påfrestande. 

BRO refereras ibland till som en kultursjukdom, det vill säga en sjukdom som inte har 

någon medicinsk förklaring men som orsakar besvär och funktionsnedsättningar (Lundin, 

2008). Kultursjukdomar passar inte in i den rådande biomedicinskt färgade synen på sjukdom 

(Lundin, 2008) där sjukdom ska mätas i biologiska normavvikelser och där kropp och psyke är 

separerat (Engel, 1977). Med det biomedicinska synsättet ses det psykologiska som mindre 

sant än det fysiologiska och symtom med mer komplexa biopsykosociala förklaringar blir 

medikaliserade och förenklade (Tinetti & Fried, 2004; Engel, 1977). Detta kan påverka hur 



3 

 

människors symtom presenteras och upplevs (Lundin, 2008; Tinetti & Fried, 2004). I en 

intervjustudie av Edvardsson (2015) kom det fram att personer med BRO upplevde att de 

behövde bevisa att deras symtom var sanna när de sökte vård. Liknande berättelser fanns i en 

intervjustudie av Werner, Isaksen och Malterud (2004) där det framkom att kvinnor med 

kronisk smärta hela tiden fick framställa sitt lidande på ett sätt så att det överensstämde med 

den biomedicinska bilden av sjukdom för att bli tagna på allvar. Risken med det biomedicinska 

synsättet är alltså att det förenklar och förvärrar symtomen vid medicinskt oförklarliga 

sjukdomar (Tinetti & Fried, 2004). För att bättre förstå och behandla komplexa tillstånd som 

BRO förespråkas i stället en biopsykosocial sjukdomsmodell där biologiska och psykosociala 

faktorer får ett lika stort utrymme och status (Lundin, 2008; Edvardsson, 2010). Då BRO tros 

påverkas av såväl psykologiska som biologiska och sociala faktorer (Nordin et al., 2014) skulle 

ett biopsykosocialt perspektiv bättre fånga in hela problematiken, vilket skulle kunna leda till 

bättre vård och bemötande (Edvardsson, 2015). 

BRO påverkas av många olika faktorer och brukar benämnas som ett multifaktoriellt 

tillstånd (Nordin et al., 2014). Det betyder att det i dagsläget inte finns tillräcklig evidens för 

att några enskilda fysiska miljöfaktorer skulle ligga bakom BRO (Edvardsson, 2015; Brauer, 

Kolstad, Ørbaek, & Mikkelsen, 2006a). I stället talar man om riskfaktorer (Nordin et al., 2014). 

Fysiska miljöfaktorer som ofta associeras till BRO är fukt- och/eller mögelskador, dålig 

ventilation och emissioner från exempelvis byggnadsmaterial (Norbäck, 2009). Fysiska 

miljöfaktorer och symtom kopplade till dessa tros medieras av arbetsrelaterad stress och mental 

påfrestning (Lahtinen, Sundman-Digert & Reijula, 2004). BRO har visat sig vara associerat 

med låg kontroll, rollkonflikt, emotionell trötthet och minskad tillfredsställelse på sitt arbete 

(Redman, Hamilton, Malloch & Kleymann, 2011; Kinman & Griffin, 2008; Lukcso, Guidotti, 

Franklin & Burt, 2015). I studien av Lukcso et al. (2015) var faktorer som långa arbetsdagar, 

helgarbete, hypervigilans och brist på erkännande från arbetet kopplade till klagomål på 

inomhusmiljön. Även ointresse för arbetet och upplevelse av att inte få hjälp och stöttning från 

kollegor har visat sig vara mer förekommande hos personer som rapporterar dålig inomhusluft 

och som har symtom kopplade till inomhusmiljön (Lahtinen et al., 2004). Lågt socialt stöd från 

organisationen tillsammans med stöd från familj och vänner har visat sig vara associerat med 

uppfattning av dålig luftkvalitet och dålig inomhusmiljö (Mendelson, Catano, & Kelloway, 

2000) vilket tyder på att just stödet på arbetsplatsen, där man också upplever symtomen, är 

viktigt.  

Den individuella psykiska hälsan verkar också vara en avgörande riskfaktor vid BRO. 

(Edvardsson, 2015) Ångest har till exempel visat sig vara associerat med BRO (Kinman & 

Griffin, 2008; Björnsson, Janson, Norbäck & Boman, 1998) samt med förvärring av BRO-

symtom (Björnsson et al., 1998). Ångest är ett känslomässigt stadie nära länkat till rädsla vars 

funktion är att varna och förbereda för fara (Ollendick & March, 2004). Skillnaden mellan 

ångest och rädsla är att varaktigheten, undvikandet och det subjektiva lidandet upplevs som 

oproportionerligt i förhållande till faran som orsakar ångesten. Ångest leder till en ihållande 

vaksamhet och selektiv uppmärksamhet på faror i miljön (Brosschot, 2002; Clark, 1999) samt 

har ett flertal somatiska symtom (American Psychiatric Association, 2013). De somatiska 

symtomen kan tänkas öka människors fokus på kroppsliga signaler och påverka utvecklingen 

av BRO (Björnsson et al., 1998).  

Även depression har visat sig vara associerat med BRO (Kinman & Griffin, 2008; 

Björnsson et al., 1998) Depression är en klinisk diagnos som karaktäriseras av olika somatiska, 

emotionella, kognitiva och beteendemässiga symtom där nedstämdhet och minskat intresse och 

lust är de viktigaste beståndsdelarna (American Psychiatric Association, 2013). Depression och 

utbrändhet är väldigt lika tillstånd och det diskuteras om de till och med är ett och samma 
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(Bianchi, Schonfeld, Laurent, 2019; Messias & Flynn, 2018). Vissa argumenterar för att 

skillnaden utgörs av utbrändhetens tydligare kopplingar till arbetsmiljön, medan andra menar 

att även depression har en relation till arbetsmiljön (Bianchi, Schonfeld, Laurent, 2019; 

Messias & Flynn, 2018). Den allmänna uppfattningen idag är att utbrändhet karaktäriseras av 

utmattning, minskad arbetseffektivitet och kognitiv distansering och cynism mot arbetet som 

orsakats av långvarig stress (Orosz, 2016) Utbrändhet har visat sig vara vanligt förekommande 

hos personer med BRO (Redman et al., 2011; Ooi & Goh, 1997; Palmquist, 2017). I studien av 

Palmquist (2017) visade sig BRO vara predicerande för utbrändhet och i artikeln spekuleras 

det om det kan bero på att personer med BRO har lågt socialt stöd, vilket också är en riskfaktor 

för utbrändhet. Ytterligare en förklaring kan vara att personer med BRO i en studie av 

Edvardsson (2015) uppvisade en negativ självbild. Detta kan leda till att de jobbar mer än de 

förmår vilket ökar risken för utbrändhet (Palmquist, 2017). 

Långvarig stress påverkar vår kropp, vår kognition och våra emotioner (Ursin & 

Eriksen, 2007; Strain 2018). Stress har även föreslagits öka känsligheten för viss typ av 

exponering, vilket kan leda till en högkänslighet för vissa stimuli. (Ursin & Eriksen, 2001). 

Detta är en teori som ofta läggs fram för att förklara hur miljökänslighet kan utvecklas 

(Palmquist, 2017). Stress som inte är alltför långvarig och/eller möts av adekvata 

hanteringsstrategier, också kallat coping, är i sig inget farligt utan en naturlig och livsnödvändig 

respons på en stressor (Lazarus, 1998; Ursin, 2001). Om stressen däremot blir långvarig 

och/eller möts av inadekvat coping kan det leda till fysiska sjukdomar, utbrändhet, depression 

och ångest såväl som utveckling av högkänslighet (Strain, 2018; Orosz, 2017; Ursin, 2001).  

Få tidigare studier har undersökt psykisk ohälsa kopplat till BRO separat från annan 

miljökänslighet och det är därför av intresse att göra det. De associationer som har hittats 

motiverar till utförligare studier. I den här uppsatsen kommer fokus att ligga på utbrändhet, 

depression, ångest och stress i förhållande till olika svårighetsgrader av BRO. Då tidigare 

studier sällan undersökt både långvarig och kortvarig stress har både stress och utbrändhet 

tagits med i denna studie. Eftersom utbrändhet, depression, ångest och stress är nära 

sammanlänkande tillstånd (Bianchi et al., 2019; Messias & Flynn, 2018; Ollendick & March, 

2004; Strain 2018) kommer de att i denna uppsats att gå under en gemensam term när dessa 

tillstånd benämns tillsammans, vilken är psykiskt lidande (psychological distress) (Lind, 2013). 

Den här uppsatsens syfte var att undersöka hur det psykiska lidandet ser ut hos personer 

med olika svårighetsgrad av BRO. Svårighetsgrad av BRO definieras på två sätt. Dels utifrån 

hur många symtomgrupper (slemhinnesymtom, hudsymtom, allmänsymtom) deltagarnas 

symtom ingår i. Dels utifrån hur stora besvär av BRO-symtomen deltagarna skattar att de har. 

Frågeställningarna är följande; 1) Hur skattar grupper med olika svårighetsgrad av BRO 

(definierat utifrån antal symtomgrupper) sitt psykiska lidande, utifrån kliniska gränsvärden? 2) 

Finns det någon skillnad mellan grupper med olika svårighetsgrad av BRO (definierat utifrån 

antal symtomgrupper) gällande skattning av olika former av psykiskt lidande? 3) Finns det ett 

samband mellan svårighetsgrad av BRO (definierat utifrån besvär) och skattningar på olika 

former av psykiskt lidande? 

 

Metod 

 

Denna studie ingår i ett större forskningsprojekt som heter “Varför blir vissa sjuka av 

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

olika inomhusmiljöer”. Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för psykologi, 

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för yrkes- och miljömedicin samt 
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Kemiska institutionen vid Umeå Universitet. Syftet med projektet är att öka förståelsen för 

varför vissa individer utvecklar hälsosymtom i vissa byggnader medan andra inte gör det. 

 

Deltagare 
 

Studien består av totalt 106 deltagare. 81 deltagare har BRO-symtom och de resterande 

25 utgör en kontrollgrupp. Samtliga deltagare arbetar på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå 

och Skellefteå lasarett. Gruppen med BRO-symtom rekryterades genom företagshälsovården 

där de sökte hjälp för sina problem. De undersöktes av läkare och andra förklaringar till deras 

symtom uteslöts. Vid läkarbedömningen blev deltagarna informerade om studien, erbjöds att 

delta i den och lämnade samtycke om deltagande. Deltagarna mottog därefter en länk till en 

webbaserad enkät via mail. Kontrollgruppen rekryterades genom annonser på de arbetsplatser 

som deltagarna med BRO arbetade på och genom informationskampanjer på arbetsplatsträffar. 

Kontrollgruppen svarade på samma enkät som deltagarna med BRO-symtom. 
 

Enkäten 
 

Enkäten innefattade frågor gällande BRO-symtom, symtom som visats vanligt 

förekommande vid olika typer av miljökänslighet (Andersson, Andersson, Bende, Millqvist & 

Nordin, 2009), fysisk och psykisk hälsa samt fysisk arbetsmiljö. I enkäten fick deltagarna också 

uppge byggnader/rum där de upplever symtom och byggnader/rum där de inte upplever 

symtom. Viss information i enkäten kommer inte inkluderas i denna studie. 

 

Svårighetsgrad av BRO 
 

Svårighetsgrad utifrån antal symtomgrupper. I enkäten fick deltagarna svara på 

frågor om de upplevde något av de 19 symtom som finns med i WHO:s lista med vanligt 

förekommande BRO-symtom (se Tabell 1) (WHO, 1983). Deltagarna skattade hur ofta de 

upplever symtomen med svarsalternativen “ja, ofta”, “ja, ibland” och “nej, aldrig”. För att 

deltagarnas symtom skulle inkluderas i symtomgrupperna; slemhinnesymtom, hudsymtom 

eller allmänsymtom var de tvungna att ha skattat “ja, ofta” på minst ett symtom inom någon 

symtomgrupp. Deltagarna delades därefter in i fyra BRO-grupper beroende på hur många 

symtomgrupper de tillhörde; kontrollgrupp (0 symtomgrupper), grupp mild (1 symtomgrupp), 

grupp måttlig (2 symtomgrupper) och grupp svår (3 symtomgrupper). För att inkluderas i någon 

av BRO-grupperna mild, måttlig eller svår krävdes också att deltagarna svarat ja på frågan 

“Anser du själv att du har eller har haft besvär/symtom som har orsakats av dålig inomhusmiljö 

på din arbetsplats?”. För att inkluderas i kontrollgruppen krävdes att deltagarna svarat nej på 

den frågan samt att de inte svarat “ja, ofta” på något BRO-symtom. 

Fyra personer svarade att deras symtom orsakats av den dåliga inomhusmiljön men 

skattade inte att de ofta hade BRO-symtom. Dessa personer exkluderades från studien. 

Svårighetsgrad utifrån besvär av BRO-symtom. Deltagarna har även fått skatta hur 

stora besvär de har av varje symtom. Om deltagarna skattat “ja, ofta” eller “ja, ibland” på en 

fråga om de upplevde ett specifikt symtom fick de en följdfråga. Frågan löd “Om ja, hur stora 

är besvären?”. Besvären skattade på en skala från 1–5, där 1 innebär små besvär och 5 stora 

besvär. 
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Tabell 1. BRO symtom indelat i symtomgrupper 

Slemhinnesymtom Hudsymtom Allmänsymtom 

Torra ögon 

Klåda/irritation i ögonen 

Irritation/torrhet i näsan 

Nästäppa/rinnsnuva 

Halsirritation/heshet 

Hosta 

Nysningar 

Kraftig slembildning 

Astma 

Torr hud i ansiktet 

Ansiktsrodnad 

Klåda/stickningar/stram- 

ningar/hetta i ansiktet 

Klåda på kroppen 

Trötthet 

Huvudvärk 

Tung i huvudet 

Illamående 

Yrsel 

Koncentrationssvårigheter 

WHO (1983); Glas (2010) och Edvardsson (2015). 

 

 

 

Tabell 2. Bakgrundsbeskrivning av BRO-grupper och kontrollgrupp. 

 Kontrollgrupp 

(n = 25) 

Mild 

(n = 21) 

Måttlig 

(n = 31) 

Svår 

(n = 29) 

Kön, n (%)     

Kvinnor 22 (88) 17 (81.0) 27 (87) 26 (90) 

Män 3 (12) 4 (19.0) 4 (13) 3 (10) 

Medelålder (SD) 47 (12.0) 49 (7.3) 45 (11.4) 42 (11.1) 

Skattad hälsa, n (%)     

Dålig 1 (4) - 2 (6) - 

Någorlunda 1 (4) 4 (19.0) 1 (3) 4 (14) 

God 8 (32) 7 (33) 10 (32) 19 (66) 

Mycket god 15 (60) 6 (29) 16 (52) 6 (20) 

Utmärkt - 4 (19) 2 (6) - 

Självrapporterad kemisk 

intoleransa 

5 (20) 8 (38) 19 (61) 16 (55) 

Sjukskrivning 2 (7) 3 (14) 9 (28) 7 (24) 

Självrapporterade diagnoser,  

n (%) 

    

Utmattningssyndrom 2 (8) - 3 (10) 5 (17) 

GADb - - - 1 (3) 

Paniksyndrom - - - 3 (10) 

Depression 2 (8) - 1 (3) 3 (10) 

Hypothyreos/ 

Struma 

- - 2 (6) 2 (7) 

Fibromyalgi - - 1 (3) - 
a Har svarat ja på frågan ”Får du besvär av luktande eller stickande ämnen (som inte är 

begränsat till ’sjuka hus’) t.ex. av parfym eller rengöringsmedel, som du tror att de flesta 

andra personer inte drabbas av?” 
b Generaliserat ångestsyndrom  
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Psykiskt lidande 

 

Psykiskt lidande mättes genom psykometriska test för utbrändhet, depression, ångest 

och stress. 

Utbrändhet. För att mäta grad av utbrändhet användes Shirom-Melamed Burnout 

Questionnaire (SMBQ) (Melamed et al., 1999). Testet har tjugotvå items indelat i fyra 

delskalor; fysisk utmattning, kognitiv trötthet, spändhet och håglöshet (Lundgren-Nilsson, 

Jonsdottir, Pallant, Ahlborg, 2012). I denna studie användes enbart helskalan utan indelningar 

i delskalor. Varje item graderas från “nästan alltid” till “nästan aldrig” på en sjugradig skala. 

Totalpoängen fås genom att räkna ut medelvärdet för de sammanlagda skattningarna. Cut-off 

för svår utbrändhet är 4.47 på totalpoängen. Delskalorna i SMBQ har i tidigare studier visats 

korrelera starkt med både episodisk stress och kronisk arbetsrelaterad stress vilket 

överensstämmer med förväntningar på konstruktet utbrändhet (Melamed et al., 1999). SMBQ 

har goda psykometriska egenskaper och utmärkt intern konsistens (α = .91) i sin ursprungliga 

engelska version (Melamed et al., 1999). 

Depression och ångest. För att mäta grad av ångest och depression användes Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS) (Stern, 2014). Skalan är avsedd att mäta förändringar i 

ångestsymtom och depressiva symtom hos patienter inom somatisk vård, utanför psykiatrin 

(Stern, 2014). Den består av 14 påståenden varav 7 gäller ångest/oro (HADS-A) och 7 gäller 

depression (HADS-D). Svaren anges på en 4-gradig Likertskala med 0-3 poäng. HADS-A och 

HADS-D räknas ut separat och totalpoängen är summan av respektive delskala. Vid mild 

ångest/depression ligger totalpoängen på 8-10 poäng, vid måttlig 11-14 poäng och vid svår 15-

21 (Stern, 2014). HADS har gjorts på en svensk population och har visat sig, liksom 

originalversionen, vara tvådimensionell med delskalorna ångest/oro och depression (Lisspers, 

Nygren, & Söderman, 1997). HADS har god intern konsistens gällande delskalorna och 

utmärkt intern konsistens för totala skalan (Lisspers et al., 1997). För HADS-A var α = .84, 

HADS-D α = .82 och för totala HADS α = .90. HADS fokuserar främst på de emotionella och 

kognitiva delarna av ångest och depression men har trots det i flera studier visat sig ha en hög 

känslighet och specificitet för att fånga ångest och depression enligt DSM-kriterier (Lisspers 

et al., 1997). 

Stress. För att mäta grad av stress användes Perceived stress scale (PSS). PSS mäter 

individers reaktion på oförutsägbara, okontrollerbara och betungande livshändelser (Nordin & 

Nordin, 2013). Deltagarna får svara på frågor om hur de tänkt och känt under den senaste 

månaden med svarsalternativen aldrig (0 poäng), nästan aldrig (1 poäng), ibland (2 poäng), 

ganska ofta (3 poäng), mycket ofta (4 poäng). Den engelska originalversionen har visat på goda 

psykometriska egenskaper (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983). PSS finns i två versioner; 

PSS-14 med 14 items och PSS-10 med 10 items. Den aktuella versionen för denna rapport är 

den svenska versionen av PSS-10 (Nordin & Nordin, 2013). Den har visat på god intern 

konsistens (α = .84) och god konstruktvaliditet. PSS-10 har en moderat-stark korrelation med 

oro, depression och mental/fysisk utmattning. För att få fram totalvärdet för PSS summeras 

samtliga poäng, vilket innebär en totalpoäng mellan 0 och 40 (Cohen et al., 1983). Medelvärde 

för PSS på en västerbottnisk population ligger på 13.96 (Nordin & Nordin, 2013).  

 

Statistiska beräkningar  

 

De statistiska beräkningarna utfördes i SPSS statistics 23 (IBM Corp., New York, 

2018). För att avgöra om det fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna gällande hur 

många individer i varje BRO-grupp som uppnådde kliniska gränsvärden för utbrändhet, 
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depression och ångest (Lundgren-Nilsson et al., 2012; Stern, 2014) samt normvärden för stress 

(Nordin & Nordin, 2013), gjordes ett Chi-2 test. För de grupper där cellstorleken understeg 5 

deltagare användes Fischer´s exact-test. 

För att undersöka om det fanns signifikanta skillnader i medelvärde på skattat psykiskt 

lidande mellan grupperna för svårighetsgrad av BRO definierat utifrån antal symtomgrupper, 

gjordes en envägs variansanalys (ANOVA) och Posthoc-analyser enligt bonferroni-procedur. 

Medelvärdena föll inom det föreslagna spannet för skewness och kurtosis <+/- 2 respektive 

<+/- 7 (Finney & DiStefano, 2007) och ansågs tillräckligt normalfördelat. För att avgöra 

effektstorleken på variansanalysen användes Eta squared 𝜂² (Muijs, 2010). Gränsvärden för 

effektstorleken sattes på 0.0-0.1 för svag effekt, 0.1-0.3 för modest effekt, 0.3-0.5 för moderat 

effekt och > 0.5 för stark effekt (Muijs, 2010). 

För att undersöka sambandet mellan medelvärde på skattat psykiskt lidande och 

medelvärde på svårighetsgrad definierat som besvär av BRO-symtom gjordes en 

korrelationsanalys. För att avgöra vilken typ av korrelationsanalys som skulle utföras togs 

deskriptiva data på de skattade besvärens medelvärden fram. Då datat ansågs tillräckligt 

normalfördelat, skewness <+/- 2 och kurtosis <+/- 7, användes Pearsons korrelationscoefficient 

(Finney & DiStefano, 2007). För att mäta effektstorleken på korrelationerna användes Pearsons 

r. Gränsvärden för effektstorleken sattes på <+/- 0.1 för svag effekt, <+/- 0.3 för modest effekt, 

<+/- 0.5 för moderat effekt, <+/- 0.8 för stark effekt och ≥+/- 0.8 för väldigt stark effekt (Muijs, 

2010). 

För att undersöka om de två måtten på svårighetsgrad av BRO överlappade gjordes en 

envägs variansanalys (ANOVA) Posthoc-analyser enligt bonferroni-procedur. För att avgöra 

effektstorleken på variansanalysen användes Eta squared 𝜂² (Muijs, 2010). 
 

Etiska överväganden 
 

Etikprövningsnämnden i Umeå har godkänt forskningsprojektet (Dnr: 2015-22631M). 

Efter att ha informerats om projektet både skriftligt och muntligt har deltagarna gett sitt 

samtycke. All data har avkodats och anonymiserats. 

 

Resultat 
 

Den första analysen ämnade besvara frågeställningen om hur grupper med olika 

svårighetsgrad av BRO (definierat utifrån antal symtomgrupper) skattar sitt psykiska lidande 

utifrån kliniska gränsvärden. Ingen av BRO-gruppernas gemensamma medelvärde (se Tabell 

4) på utbrändhet uppnådde kliniska gränsvärden då inget värde översteg 4.47 (Lundgren-

Nilsson et al., 2012). Gällande depression och ångest översteg ingen av BRO-gruppernas 

gemensamma medelvärde (se Tabell 4) gränsvärdena för mild (8-10), måttlig (11-14) eller svår 

(15-21) ångest eller depression (Stern, 2014). Det gemensamma medelvärdet på stress översteg 

inte medelvärdet (13.96) för normdata på en population från Västerbotten (Nordin & Nordin, 

2013) för någon av BRO-grupperna. 

Däremot uppnådde enskilda individer inom BRO-grupperna gränsvärden för 

utbrändhet, depression och ångest (Lundgren-Nilsson et al., 2012; Stern, 2014). En Chi2-analys 

visade att det i grupp svår fanns signifikant fler som uppnådde kliniska gränsvärden för svår 

utbrändhet jämfört med de övriga grupperna (se Tabell 3). Gällande depression och ångest var 

det inte signifikant fler i någon av grupperna (se Tabell 3). Antal individer inom BRO-

grupperna samt resultat av Chi2-analys av skillnader i antal mellan BRO-grupperna, 

presenteras nedan i Tabell 3. 
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Tabell 3. Psykiskt lidande på klinisk nivå bland BRO-grupperna. 

 Kontroll  

n = 25 

Mild 

n = 21 

Måttlig 

n = 31 

Svår 

n = 29 
Chi-21 

Utbrändhet     11.8* 

Svår n (%) 1 (4) - 1 (3) 8 (28)  

Depression     5.7 

Mild n (%) 1 (4) - - -  

Måttlig n (%) - - - 1 (3)  

Svår n (%) - - - -  

Ångest     7.6 

Mild n (%) - 2 (11) 2 (7) 3 (10)  

Måttlig n (%) 1 (4) 1 (5) - 1 (3)  

Svår n (%) - - - 1 (3)  

Stress      

Över norm n (%) 6(24) 6(29) 12(39) 13(45) 3.1 

*p<.05 
1Enligt Fisher’s exact test (cellstorleken understeg 5 deltagare). 

 

Den andra analysen ämnade besvara frågeställningen om huruvida det fanns någon 

skillnad mellan grupper med olika svårighetsgrad av BRO (definierat utifrån antal 

symtomgrupper) gällande skattning av olika former av psykiskt lidande. En envägs 

variansanalys (ANOVA) visade att det fanns signifikanta skillnader mellan BRO-grupperna 

avseende utbrändhet och depression. Effektstorleken för både utbrändhet (𝜂² = .23) och 

depression (𝜂² = .11) var modest. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

avseende ångest och stress (se Tabell 4). 

Post hoc analyser visade att den signifikanta skillnaden (p < .05) i utbrändhet fanns 

mellan grupp svår och samtliga andra grupper, där grupp svår skattade högre. Inga signifikanta 

skillnader fanns mellan kontrollgruppen och grupp mild (p = .46) eller mellan kontrollgruppen 

och grupp måttlig (p = .09). Det fanns inte heller några signifikanta skillnader mellan grupp 

mild och måttlig (p = .89). 

Den signifikanta skillnaden (p < .05) i depression fanns mellan kontrollgruppen och 

grupp svår, där grupp svår skattade högre. Inga signifikanta skillnader fanns mellan 

kontrollgruppen och grupp mild (p = .37) eller kontrollgruppen och grupp måttlig (p = .62). 

Det fanns inte heller några signifikanta skillnader mellan grupp mild och måttlig (p = .95). 

 

 
 

 

Tabell 4. Medelvärde (SD) för utbrändhet, depression, ångest och stress för BRO-grupper 

och kontrollgrupp. 

 Kontroll Mild Måttlig Svår F 

Utbrändhet 2.0 (0.9) 2.4 (0.8) 2.6 (0.9) 3.4 (1.2) 9.94* 

Depression 1.3 (1.7) 2.3 (2.1) 2.0 (1.8) 3.2 (2.6) 4.13* 

Ångest 3.2 (3.1) 4.0 (3.2) 3.2 (2.5) 4.6 (4.4) 1.01 

Stress 10.2 (5.7) 11.0 (5.8) 11.7 (5.4) 13.7 (6.0) 1.86 

*p < 0.05 
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Den tredje analysen ämnade besvara frågeställningen om huruvida det fanns ett 

samband mellan svårighetsgrad av BRO (definierat utifrån besvär) och skattningar på olika 

former av psykiskt lidande. Medelvärdena på upplevda besvär av BRO-symptom varierade 

mellan 0 och 3.8 (Maxvärde = 5) bland deltagarna i studien. En korrelationsanalys visade att 

medelvärdena på upplevda besvär av BRO-symtom korrelerade positivt med utbrändhet, 

depression, ångest, och stress (se Tabell 5). Effektstorleken för utbrändhet var stark (r = .56), 

för depression moderat (r = .32) och för ångest (r = .24) och stress modest (r = .24). 

 
 

 

 
 

En envägs variananalys (ANOVA) gjordes för att undersöka överlapp mellan de olika 

måtten på svårighetsgrad av BRO. Resultatet visade på signifikanta skillnader i besvär mellan 

BRO-grupperna. Effektstorleken var moderat (𝜂² = .47). Grupp svår skattade signifikant högre 

(p < .05) än samtliga grupper och grupp mild och måttlig skattade signifikant högre (p < .05) 

än kontrollgruppen. Inga signifikanta skillnader fanns mellan grupp mild och grupp måttlig (p 

= .23). Besvären blev signifikant större med stigande antal symtomgrupper förutom mellan 

grupp mild och måttlig där det inte fanns någon signifikans. Det fanns dock en tendens till 

ökning av besvär mellan dessa grupper. 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur det psykiska lidandet ser ut hos personer 

med olika svårighetsgrad av BRO. Resultaten stärker tidigare studier som hittat kopplingar 

mellan BRO och psykiskt lidande samt tillför fler nyanser då svårighetsgrad utifrån två aspekter 

har tagits i beaktande. 

Studiens första frågeställning handlade om hur skattningar av psykiskt lidande utifrån 

kliniska gränsvärden såg ut i grupper med olika svårighetsgrad av BRO definierat utifrån antal 

symtomgrupper. Inget av gruppernas sammanlagda medelvärde låg över något kliniskt 

gränsvärde (Lundgren-Nilsson et al., 2012; Stern, 2014) eller över normvärde (Nordin & 

Nordin, 2013). Däremot fanns det individer inom grupperna vars totalpoäng uppnådde kliniska 

nivåer (se Tabell 3). Framför allt syntes det i grupp svår där 28 % av individerna uppnådde 

värden för svår utbrändhet (Lundgren-Nilsson et al., 2012), vilket var signifikant fler än i de 

övriga grupperna (se Tabell 3). I tidigare studier av BRO och psykiskt lidande är jämförelser 

mot kliniska gränsvärden ovanligt. Att de med svår BRO är utbrända på en klinisk nivå i större 

utsträckning än de med ingen eller lägre grad av BRO belyser allvaret i problemet. 

Skattningarna på psykiskt lidande visade stor spridning inom grupperna, och framför allt inom 

grupp svår (se Tabell 4). Om man skulle se till hela gruppen med BRO, utan att dela in i 

Tabell 5. Korrelation mellan skattade besvär och psykiskt lidande.  

 Besvär av 

BRO 

Utbrändhet Depression Ångest Stress 

Besvär av 

BRO 

-     

Utbrändhet .56** -    

Depression .32** .65** -   

Ångest .24* .57** .64** -  

Stress .24* .55** .61** .69** - 

*p < .05 **p < .01 
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svårighetsgrader, skulle spridningen kanske vara ännu större. Urvalet tycks alltså vara en 

heterogen grupp gällande psykiskt lidande. Detta indikerar att problematiken ser olika ut för 

olika individer, oavsett svårighetsgrad. För vissa tycks utbrändhet utgöra en större del av 

problembilden än för andra. Trots den stora spridningen indikerar resultatet ett mönster av att 

ju svårare BRO man har desto större risk har man att också vara utbränd på en klinisk nivå.  

Studiens andra frågeställning var att undersöka om det fanns någon skillnad mellan 

grupper med olika svårighetsgrad av BRO, definierat utifrån antal symtomgrupper, gällande 

skattning av olika former av psykiskt lidande. I detta resultat inkluderades även skattningar 

som inte låg över kliniska gränsvärden. Grupp svår skattade signifikant högre än samtliga andra 

grupper gällande utbrändhet och signifikant högre än kontrollgruppen gällande depression (se 

Tabell 4). Att utbrändhet är relaterat till BRO går i linje med tidigare forskning (Redman et al., 

2011; Ooi & Goh, 1997; Palmquist, 2017). Enstaka studier har också hittat ett samband mellan 

BRO och depression (Kinman & Griffin, 2008; Björnsson et al., 1998) men sambandet syns 

oftare tillsammans med annan miljökänslighet som exempelvis kemisk intolerans (Palmquist, 

2017). I den här studiens urval är överlappet stort mellan de med BRO och de som skattar att 

de har problem med stickande/luktande ämnen (52 %) vilket utgör huvudproblemet i kemisk 

intolerans (se Tabell 2). Det är därför troligt att resultat från studier av kemisk intolerans till 

viss del går att applicera på den här studiens urval. 

Man kan fråga sig varför skillnaden är signifikant gällande just utbrändhet och 

depression. Utbrändhet och depression är väldigt liknande tillstånd (Bianchi et al., 2019; 

Messias & Flynn, 2019). Om de båda tillstånden har kopplingar till arbetsplatsen (Bianchi et 

al., 2019; Messias & Flynn, 2018) är det föga förvånande att dessa utmärker sig, då BRO-

symtomen är kopplade till arbetsplatsen. Gemensamt för deltagarna i studien är att de alla är 

anställda vid Umeå eller Skellefteå lasarett och på olika sätt arbetar inom vården. Inom vården 

är det vanligt med höga emotionella krav, hög arbetsbelastning, långa arbetsdagar, helgarbete 

och rollkonflikt som följd av ett svåravgränsat arbete (SKL, 2016). Dessa psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer är associerade med BRO och besvär av inomhusmiljön men också med 

utbrändhet (Redman et al., 2011; Kinman & Griffin, 2008; Lukcso et al., 2015; Socialstyrelsen, 

2003). Med tanke på de effekter BRO och utbrändhet har på en människas fysiska och psykiska 

tillstånd (Edvardsson, 2015; Palmquist, 2017; Strain, 2018) är det troligt att de förstärker 

varandra genom biologiska, kognitiva och emotionella processer (Ursin & Eriksens, 2007). 

Symtomen vid BRO och utbrändhet utgör dessutom båda begränsningar i livskvaliteten som 

förhindrar tillgången till resurser såsom socialt stöd, lustfyllda aktiviteter och annat som är 

viktigt för en människas hälsa och återhämtning. Därför är det föga förvånande att skattningar 

på utbrändhet och depression är höga i grupp svår. 

I den här studien syns en tydlig association mellan BRO och utbrändhet respektive 

depression. Med detta resultat går det dock inte att uttala sig om vad som orsakar vad. I studien 

av Palmquist (2017) som undersökte samma delskalor för psykiskt lidande som använts i denna 

studie kopplat till bland annat BRO, fann man att utbrändhet var en prediktor för BRO. I ljuset 

av det fyndet skulle denna studies resultat kunna indikera att BRO orsakar och/eller förvärrar 

utbrändhet. Då utbrändhet orsakas av långvarig stress (Strain, 2018; Orosz, 2017; Ursin, 2001) 

och BRO utgör en påfrestning på individen (Edvardsson et al., 2015) skulle det kunna vara så 

att de i grupp svår har gått med BRO en längre tid än de andra grupperna. Det går i så fall att 

spekulera i om resultatet i studien skulle kunna ses som en utvecklingsprognos för BRO. En 

utvecklingsprognos som belyser vikten av att de drabbade får hjälp i tid innan de blir utbrända. 

Med resonemanget om utbrändhet och depression som ett resultat av den långvariga 

stress som BRO innebär är det förvånande att ångest och stress inte också utmärker sig för 

grupp svår (Strain, 2018; Orosz, 2017; Ursin, 2001). Tidigare forskning har hittat samband 
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mellan BRO och arbetsrelaterad stress (Kinman & Griffin, 2008; Ooi & Goo, 1997; Lukcso et 

al., 2015) och någon enstaka studie har hittat samband mellan BRO och ångest (Björnsson et 

al., 1998). Ångest och stress är reaktioner på reella eller inlärda faror (Ollendick & March, 

2004; Lazarus, 1993) och miljöfaktorer som upplevs som skadliga vid BRO borde rimligtvis 

höra till den kategorin. Därmed borde det synas signifikanta skillnader även här, och framför 

allt gentemot kontrollgruppen. Varför resultatet ser ut såhär kan ha lite olika förklaringar. Stress 

och ångest på en icke-klinisk nivå har till exempel en annan funktion för vårt vardagliga 

fungerande än vad utbrändhet och depression har (Lazarus, 1998; Ollendick & March, 2004). 

Man kan tänka sig att ångest och stress är mer vanligt förekommande i alla människors 

vardagliga liv och därför inte utmärker sig hos deltagarna med BRO. Det kanske inte är nivån 

av ångest och stress som är högre hos grupp svår utan snarare långvarigheten i stressen. Denna 

förklaring styrks av att det är utbrändhet, som är ett mått på långvarig stress, som utmärker sig 

i resultatet. Långvarig stress kan också vara en del i utvecklandet av en högkänslighet för vissa 

stimuli (Ursin & Eriksen, 2001) vilket är en teori som ofta används för att beskriva hur 

miljökänslighet kan utvecklas (Palmquist, 2017). De i grupp svår skulle kunna ha utvecklat en 

högre känslighet som följd av den långvariga stressen och i och med detta utvecklat svårare 

BRO. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att förmågan/möjligheten till coping är 

bristande (Ursin, 2001) hos personer med svår BRO. Att förneka sina symtom och att arbeta 

mer än vad man förmår för att bibehålla en positiv självbild har beskrivits som vanliga sätt att 

hantera sin BRO (Edvardsson, 2017; Nordin et al., 2012). Med denna copingstrategi är det 

knappast en överraskning att en del blir utbrända. Coping brukar vanligtvis delas in i 

problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping (Carver, Scheier & Weintraub, 1989). 

Människor tenderar att använda problemfokuserad coping när de står inför en påfrestning som 

uppfattas som påverkbar och emotionsfokuserad coping när påfrestningen uppfattas som något 

som inte går att förändra (Folkman & Lazarus, 1980). Mer emotionsfokuserad coping 

tillsammans med ökat emotionellt och informativt stöd har visat sig vara förknippat med ökad 

möjlighet till tillfrisknande vid BRO och annan miljökänslighet (Palmquist, 2017). I en studie 

av BRO, kemisk intolerans och ljudkänslighet hittades att människor med svårare grad av 

miljökänslighet använde sig av mer problemfokuserad coping (Palmquist et al., 2017). Det kan 

vara så att grupp svår använder sig för lite av emotionsfokuserad coping, exempelvis acceptans 

och känslohantering, och skulle behöva hjälp och stöd i att utveckla detta. Detta skulle vara ett 

intressant ämne för framtida forskning. 

Studiens tredje frågeställning handlade om huruvida det fanns ett samband mellan hur 

besvärade individerna var av sina BRO-symtom och hur de skattade på psykiskt lidande. När 

svårighetsgrad av BRO mäts genom skattningar av besvär korrelerar BRO med samtliga 

delskalor i psykiskt lidande (se Tabell 5). I dessa resultat kommer alltså även ångest och stress 

fram som relaterade till BRO, i enlighet med en del tidigare forskning (Björnsson et al., 1998; 

Ooi & Gooh, 1997). Detta är föga överraskande då besvär är ett mått på en subjektiv upplevelse 

av symtomen och psykiskt lidande påverkar den subjektiva upplevelsen (Ursin & Eriksen, 

2001; Ollendick & March, 2004). Resultaten tydliggör att besvären av BRO-symtomen verkar 

ha ett tydligare samband med psykiskt lidande i stort än om man endast tittar på antal 

symtomgrupper, då fler av delskalorna blir signifikanta än vid jämförelse mellan BRO-

grupperna. Dock fanns det signifikanta ökningar i besvär mellan samtliga BRO-grupper, 

förutom mellan grupp mild och måttlig, där det fanns tendens till ökning.  Detta tyder på att 

dessa olika mått på svårighetsgrad till viss del överlappar. I studien av Palmquist (2017) 

hittades inga kopplingar mellan BRO och depression, ångest och stress trots att de använde sig 

av samma delskalor gällande psykiskt lidande som i denna studie. Att det kommer fram tydliga 

samband mellan samtliga delskalor i detta resultat, kanske handlar om att symtombesvär utgör 
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ett mer känsligt mått. Palmquist (2017) hade endast självrapporterad BRO som mått vilket är 

mer ospecifikt och ograderat. Hur BRO definieras kan alltså vara avgörande för resultatet. 

Oberoende av de två måtten på svårighetsgrad av BRO som använts i denna studie, visade sig 

utbrändhet och depression ha den starkaste associationen med ökad grad av BRO. 

En styrka med denna studie är att den undersökte olika former av psykiskt lidande. 

Även om utbrändhet, depression, ångest och stress är snarlika och relaterade tillstånd är de 

olika i sina fysiologiska uttryck (Orosz, 2017; Strain, 2018; Ollendick & March, 2004), sin 

evolutionära funktion, och i sin etiologi (Ollendick & March, 2004; Ursin, 2007, Bianchi et al., 

2019; Messias & Flynn, 2019). Detta ger en bredare bild av det psykiska lidandet hos 

deltagarna och på vilket sätt det tycks samvariera med BRO. Utifrån studiens resultat går det 

dock inte att utesluta att andra eventuella bakomliggande faktorer kan påverka både skattningar 

på psykiskt lidande och svårighetsgrad av BRO. Ytterligare en styrka med denna studie är att 

det är den första som undersökt enbart BRO kopplat till psykiskt lidande frikopplat från annan 

miljökänslighet. Även om miljökänsligheterna överlappar (Palmqvist et al., 2014) kan vi inte 

med säkerhet säga att de har samma uppkomstmekanismer eller samma påverkan på 

människors liv. En annan styrka med studien är att deltagarna har blivit läkarundersökta. Andra 

sjukdomar och hälsotillstånd har därmed kunnat uteslutas. 

Indelningen i svårighetsgrad kan också ses som en styrka med den här studien. Det ger 

fler nyanser och eventuellt en utvecklingsprognos för BRO. Gruppindelningen utifrån antal 

symtomgrupper kan dock problematiseras. I tidigare definitioner av BRO är det huvudsakligen 

symtomen som ligger i fokus snarare än upplevelsen av desamma (WHO, 1983; Glas, 2010). 

Att utgå ifrån symtomgrupper när BRO definieras vittnar om ett forskningsideal som 

fortfarande är kvar i det biomedicinska paradigmet (Engel, 1977). För att frångå det 

biomedicinska synsättet i den här studien kompletterades uppdelningen av svårighetsgrad 

utifrån antal symtomgrupper med ytterligare en svårighetsgrad som innefattade besvär av 

BRO-symtom. Avsikten var att i större utsträckning fånga lidandet i att leva med BRO. 

Skillnaden i besvär mellan BRO-grupperna undersöktes för att se om definitionerna 

överlappade. Det framkom att det fanns signifikant stigande besvär med varje BRO-grupp utom 

mellan grupp mild och grupp måttlig, där det endast fanns tendens till ökning. Att ha symtom 

i en eller två symtomgrupper var alltså ungefär lika besvärande. Är det då möjligt att säga att 

grupp måttlig har en svårare form av BRO än grupp mild? Det går att tänka sig att en person 

som bara har ett symtom men ett väldigt besvärligt sådant besväras lika mycket av BRO som 

en person som har fler symtom. Grupp mild och grupp måttlig skiljde sig inte heller signifikant 

från varandra i några andra mått. Det väcker frågan om det finns något syfte med att särskilja 

grupp mild och grupp måttlig från varandra. Den ökning av besvär som finns för varje BRO-

grupp kan dock vara ett tecken på att det finns en poäng i att hålla dem separerade. Med ett 

större urval skulle kanske även grupp mild och måttlig skilja sig signifikant från varandra i 

skattning av besvär och psykiskt lidande.  

Med det biopsykosociala perspektivet i åtanke går det att ifrågasätta ingångspunkten 

som denna studie har. Genom att prata om psykologiska aspekter av BRO pratar man om det 

psykologiska som något frikopplat från kroppen. Kanske blir det missvisande redan i frågan 

om hur psykologiska aspekter är kopplade till BRO-symtom, då frågan i sig indikerar att det är 

olika saker och att det ena måste föregås av det andra. Med en separation av psykologi och 

fysiologi utesluts möjligheten att det är två sidor av samma mynt. Associationen mellan BRO 

och psykiskt lidande viktig kunskap som kan komma till användning vid behandling, oavsett 

om det finns ett kausalt samband eller ej. Viktigt att ha i åtanke när man erbjuder behandling 

till personer med BRO är att de ofta blir misstrodda (Söderholm et al., 2016) och att 

psykologiska aspekter nedvärderas i dagens biomedicinska synsätt (Tinetti & Fried, 2004; 
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Engel, 1977). Att erbjuda psykologisk behandling utan att erbjuda åtgärder riktade mot den 

fysiska miljön skulle kunna uppfattas som ett förringande av de drabbades tillstånd.  

Sammantaget visade resultatet att det var signifikant fler i grupp svår som skattade över 

gränsvärdet för svår utbrändhet än i de övriga grupperna (se Tabell 3) (Lundgren-Nilsson et 

al., 2012). De med svår BRO utifrån antal symtomgrupper skattade signifikant högre än 

samtliga andra grupper gällande utbrändhet och signifikant högre än kontrollgruppen gällande 

depression (se Tabell 4). När svårighetsgrad av BRO utgjordes av skattade besvär av BRO-

symtom fanns positiva signifikanta korrelationer med samtliga delskalor av psykiskt lidande. 

Kopplingen mellan BRO och psykiskt lidande syntes alltså framför allt när man satte det i 

relation till hur besvärade personerna var av sina BRO-symtom. I alla resultat hade utbrändhet, 

och till viss del depression, den tydligaste associationen till stigande grad av BRO. 

Resultatet av studien indikerar att den psykiska hälsan och den psykosociala 

arbetsmiljön måste få ökad uppmärksamhet i framtida forskning om BRO. Det är viktigt att ha 

i åtanke att människor med BRO är en heterogen grupp gällande psykiskt lidande och att 

lösningar bör individanpassas i så stor utsträckning som möjligt. Att förbättra inomhusmiljön 

och samtidigt lägga resurser på att förbättra den psykiska hälsan och psykosociala arbetsmiljön 

för dessa individer, kanske är en lösning som ger mer långsiktiga resultat. För att inte missa 

viktiga aspekter i behandlingen och förebyggandet av BRO bör ett biopsykosocialt synsätt 

antas. 
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