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PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ PÅ HEM FÖR VÅRD OCH BOENDE (HVB-HEM) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR  
 Patricia Gustafsson och Therese Redmo   

Ohälsotalen i Sverige ökar, varav psykiatriska diagnoser hos både kvinnor och män står för den största ökningen. Många av de drabbade arbetar inom yrken där kontakt med klienter eller patienter är grundläggande, så som socialsekreterare, behandlingsassistenter och psykologer. Syftet med studien var undersöka hur personal på Hem för vård och boende (HVB-hem) för ensamkommande barn och ungdomar upplever sin psykosociala arbetsmiljö i jämförelse med en normgrupp. Mätinstrumentet utgjordes av utvalda frågor från QPS Nordic. Frågeställningarna för studien löd; Hur upplever anställda på HVB-hem den psykosociala arbetsmiljön avseende faktorerna krav, kontroll och stöd? Hur skiljer sig HVB-hem personalens skattningar utifrån ovanstående variabler jämfört med en nationell normgrupp? Antalet respondenter uppgick till 24 varav 14 var kvinnor och 10 män. Analysen utgår från enkätmaterialets itemnivå och resultatet visar att personalen känner starkt stöd från ledningen samtidigt som de upplever att de arbetar under höga krav.  
The bad health in Sweden is increasing, and the most frequent increase lies in the psychiatric diagnosis at both men and women.  Many of those affected works in professions that have close interactions with clients or patients, such as social workers, treatment assistants and psychiatrists. The aim of the study was to examine how personnel at residential care-homes for children experience their psycho-social working environment and comparing this against a norm. The study was based on singled out questions from a standard inquiry protocol, QPS Nordic. The questions for the study was as follows; How do employees at HVB-home experience the psychosocial work environment in terms of related factors requirements, control and support? How are the HVB-home staff's estimates on the basis of the above variables compared to a national norm group? There were 24 responders to the inquiry including 14 women and 10 men. The analysis of the results was based on the survey materials item level and shows that the responding group experienced high demands in their work environment at the same time that they experience a strong support from their management.   

Den stressrelaterade ohälsan i Sverige ökar, år 2015 ökade mängden nya sjukfall i rask takt. Ökningen drabbade samtliga diagnoser, men den var extra kraftig inom de psykiatriska diagnoserna. Ungefär 40 procent av nybeviljade sjukersättningar sker inom psykiatriska diagnoser för både kvinnor och män (Försäkringskassan, 2016). Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter som gäller från och med den 31 mars 2016, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), som reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Föreskrifterna har tagits fram i syfte att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.   I AFS 2015:4, 9-11 §, betonas vikten av arbetsgivarens ansvar för exempelvis att anpassa resurser till kraven i arbetet, ge arbetstagarna tydliga direktiv kring arbetsuppgifternas utförande, resultat och prioriteringsordning, vart arbetstagarna kan få stöd i arbetet samt vidta åtgärder för att motverka starka psykiskt påfrestande arbetssituationer. Perdahl (2009) menar att det är viktigt att arbetstagarna får möjlighet till kompetensutveckling 
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och förutsättningar att utveckla verksamheten för att på så sätt kunna hantera kommande behov.  Faktorer som kan leda till en positiv psykosocial arbetsmiljö kan vara rimliga krav, egenkontroll och socialt stöd (Hultberg, Dellve & Ahlborg jr., 2006). Att få erkännande för utfört arbete i kombination med arbetsuppgifter som känns meningsfulla, hanterbara och tydliga bidrar till god psykosocial arbetsmiljö. Förutsättningar till social interaktion med kollegor samt stöd från chefer när arbetet känns besvärligt kan också leda till positiv psykosocial arbetsmiljö. I rapporten (Hultberg et al., 2006) poängteras vikten av personalens möjlighet att tillsammans med ledningen diskutera och gemensamt genomföra förändringar samt en god kommunikation kring verksamheten, exempelvis mål och utvecklingsbehov.   En vanligt förekommande modell som används just för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön är Karasek och Theorells Krav-Kontroll-Stöd-modell (Karasek & Theorell, 1990) som visar en kombination av höga respektive låga yttre krav och hög respektive låg kontroll. Kombinationerna av krav och kontroll kan beskrivas genom fyra typer av arbeten: högstressarbeten, aktiva arbeten, lågstressarbeten och passiva arbeten.  
Vid arbeten som hamnar inom typen högstressarbeten upplevs individen ha höga krav och låg kontroll i kombination med begränsat handlingsutrymme. Högstressarbeten ökar risken för oro, utmattning och depression.  Arbeten, där både kontroll och psykiska arbetskrav är höga, kallar Karasek och Theorell för aktiva arbeten.  
Aktiva arbeten kännetecknas av utmanande uppgifter som kräver hög prestation men utan inslag av den negativa, mentala stress som finns i högstressarbeten. Arbetets utmaningar omvandlas istället till exempelvis kreativitet och problemlösning, vilket bidrar till lärande och utveckling och ger förutsättningar för hög produktivitet. Individen upplever hög kontroll i arbetet med möjlighet att använda sina kompetenser och färdigheter för att nå önskat resultat. Grundtanken är att om arbetstagaren upplever hög kontroll och höga krav på sig så resulterar det i höga prestationer. En aktiv arbetare har även en aktiv fritid, vilket gör att stress kan få utlopp och omvandlas till energi både genom utförande av uppgifter och genom fritidsaktiviteter (Karasek och Theorell, 1990).  
Lågstressarbeten karaktäriseras av arbetsuppgifter med få eller låga krav och en hög grad av kontroll. Enligt Karasek och Theorell (1990) drabbas individer med lågstressarbeten mer sällan än genomsnittet av arbetsrelaterad sjukdom. Individer som arbetar inom lågstressarbeten är både lyckligare och friskare än den genomsnittliga arbetaren, dock kan lågstressarbeten upplevas som otillfredsställande (Karasek & Theorell, 1990). Passiva arbeten kännetecknas av både låga arbetskrav och låg grad av kontroll. Bristen på utmaningar i arbetet i kombination med små möjligheter att kontrollera arbetsuppgifterna kan medföra att individen inte får möjlighet att utvecklas eller testa sina egna idéer för att påverka sin egen arbetsprestation. Ett passivt arbete kan bidra till att individen löper risk att bli passiv då motivationen till att arbeta minskar, vilket leder till sämre produktivitet. 
Karasek och Theorell (1990) definierar socialt stöd som emotionellt, värderande och instrumentellt stöd. Det emotionella stödet bidrar till att individen upplever sig omtyckt av arbetskamrater och/eller ledning. Ett värderande stöd innebär att individen får 
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feedback på sina arbetsinsatser och det instrumentella sociala stödet kan definieras som ett samarbete mellan individer, kollegor och organisationen. Det sociala samspelet och dess strukturer påverkar individens grundläggande psykologiska processer, vilka är viktiga för både ett bibehållande av långsiktig hälsa och inhämtning av ny kunskap (Karasek & Theorell 1990). 
En vidare undersökning av Krav-Kontroll-stöd modellen har gjorts av Bakker, Veldhoven och Xanthopoulou (2010) där en studie på 12359 anställda i 148 organisationer genomfördes för att se sambandet i arbetsmiljön gällande arbetskrav och resurser (Job Demand-Resources, JD-R). Slutsatsen blev enligt författarna att höga krav inte nödvändigtvis behöver betyda att arbetsmiljön blir påfrestande, utan kan upplevas som stimulerande om organisatoriska resurser följer i motsvarande mängd.  Det är lättare att både ge och ta emot feedback om det finns tydliga och för alla kända kriterier för arbetets mål, genomförande och kvalitet. Möjlighet att göra en god arbetsinsats och få se resultatet, få erkännande och respekt för gjorda insatser och att kunna utvecklas, kan vara en form av belöning. Belöning kan även ske, exempelvis i form av löneökning, erkännande, uppskattning, stöd och arbetssäkerhet samt karriärmöjligheter (Hultberg et al., 2006).   Många arbetsplatser har idag problem med den psykosociala arbetsmiljön. Johansson (2010) visade i sin studie på ett Hem för Vård och Boende (HVB-hem) att personalen stundtals upplever sitt arbete som psykiskt påfrestande. Deltagarna i studien betonar vikten av att kunna diskutera sina upplevelser i arbetsgruppen. Studien visar hur personal upplevt svårigheter att hålla tillräcklig distans till sitt arbete, vilket i kombination med bristfällig bearbetning av sina upplevelser bidragit till psykisk ohälsa. Informanterna i den aktuella studien betonade hur starkt stöd de känner från sina kollegor, och att de upplever sig uppskattade av arbetsgivaren men uppgav även negativa upplevelser i arbetsmiljön. Personalen upplevde brister i sin egen kompetens i samband med arbete med vissa ungdomar samt små möjligheter att påverka verksamheten annat än på lokal nivå. Dessutom upplevde de bristande information om ungdomarnas status efter verksamhetens insatser samt små möjligheter till feedback på grund av utebliven handledning.  I 3 kap 1§ Socialtjänstförordningen (SoF 2001:937) står beskrivet att ett Hem för Vård och Boende (HVB) är ett hem inom socialtjänsten som tillhandahåller vård eller behandling i förening med ett boende. Ett HVB kan bedrivas av kommun, landsting eller av privata företag. Personal på HVB-hem har en svår och ansvarsfull roll som kräver att de har både vilja, kunskap och stort engagemang kring barnen. Det vardagliga arbetet på ett HVB-hem kan vara svårt och komplext då personalen möter olika individer med olika behov, bakgrunden till barnets vistelse på HVB-hem är unik för varje individ. En viktig del i arbetet vid ett HVB-hem är att på ett omsorgsfullt sätt få inträde in i barnens liv och försöka skapa en trygg och tillitsfull relation (Sallnäs, 2000).   Det finns även studier ur ett internationellt perspektiv, som visar på hinder i samband med arbete med flyktingbarn och ungdomar. En studie gjord avseende socialarbetares upplevelser av att arbeta med asylsökande ungdomar i England (Kohli, 2006) visar att 
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socialarbetare upplever svårigheter i att skapa relationer till flyktingbarn och ungdomar, vilket uppgavs bero på bristande tillit från ungdomarna. Annat som framkom i studieresultatet var det upplevda kravet på att socialarbetarna ständigt ska vara beredda på att finnas tillgängliga för tragiska livshistorier, och dessutom vara stabila nog att klara detta utan att visa tydliga reaktioner och emotioner under och efter samtalet (Kohli, 2006). Enligt en rapport på uppdrag av fackförbundet Vision (2015) beskrivs verksamheter som socialtjänst och HVB vara hårt slimmade och att personal inom dessa områden länge larmat om exempelvis orimliga mängder ärenden att hantera samtidigt som de även flaggat för personalbrist. Rapporten är resultatet av det uppdrag som Vision (tidigare SKTF) hösten 2015 gav undersökningsföretaget Novus. Uppdraget innebar att undersöka hur förbundets medlemmar (vars arbete innebär kontakt med flyktingar), främst inom socialtjänst och HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar, upplever sin arbetssituation. Resultatet av undersökningen visar att flyktingsituationen förstärker befintliga problem i redan hårt pressade verksamheter. En majoritet i undersökningen, 67 %, svarade att deras arbetsbelastning hade ökat. Flertalet hade fått nya arbetsuppgifter och tvingats prioritera bort andra viktiga arbetsuppgifter. Resultatet av enkätundersökningen visar också att nästan var tredje upplevde att arbetet blivit mer psykiskt påfrestande (Vision, 2015).   Att arbetet vid HVB-hem är belastande belyses även av Mårten Martos Nilsson i en artikel (Martos, 2016), där han skriver att socialsekreterare, kuratorer och psykologer har allra högst sjukfrånvaro till följd av stress. Under 2014 inleddes 36 stressrelaterade sjukfall per tusen anställda inom dessa yrken. Tätt efter hamnar präster med 28 nya stressjukfall per tusen anställda under 2014, följda av förskollärare och fritidspedagoger, behandlingsassistenter och fritidsledare, som också är hårt drabbade yrken med många sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa (Martos, 2016). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), har i sin granskning konstaterat att det finns tydligt vetenskapligt stöd för att individer som upplever små möjligheter att påverka sin arbetssituation, i kombination med alltför höga krav, i högre utsträckning utvecklar depressionssymtom samt att individer som upplever bristande socialt stöd i arbetsmiljön, i större utsträckning utvecklar symtom på depression och utmattningssyndrom än andra (SBU, 2014).   
Sveriges samtliga 290 kommuner har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket avseende mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Hittills under 2016 (t om 22 juni) har enligt Migrationsverket, 1 374 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. 30 816 asylsökande ensamkommande barn var den 23 juni inskrivna hos Migrationsverket. Migrationsverket har i sin senaste prognos (27 april, 2016) sänkt sin uppskattning av antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl under 2016 till mellan 4 000 - 14 000, där planeringsscenariot uppgår till 7000 ensamkommande barn.    Utifrån prognosen samt förväntade handläggningstider så uppskattar Migrationsverket att behovet av platser för asylsökande ensamkommande barn uppgår till 24 000, vilket nästan ligger i nivå med det antal platser för asylsökande ensamkommande barn som det idag finns tecknade i överenskommelser kring (Migrationsverket, 2016).  
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 Det är främst socialtjänstens ansvar att tillgodose att barnen och ungdomarnas behov uppfylls, genom att erbjuda dem ett tryggt och säkert boende där de får möjligheter till individuellt stöd och utveckling.  HVB-hem för ensamkommande barn utgör en ökande andel av det totala antalet HVB-hem för minderåriga, varav flertalet drivs i kommunal regi. På ett HVB-hem för ensamkommande barn och unga behövs en personalstyrka med varierande utbildning, exempelvis socionomer, socialpedagoger, beteendevetare eller annan personal med annan lämplig utbildning, men som då har relevant erfarenhet från arbete med barn och unga (Socialstyrelsen, 2013).   I 2 kap. 3 § i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende 
(SOSFS 2003:20), kan man läsa att ett HVB som tar emot barn och ungdomar som inte fyllt 18 år, ska det hela dygnet finnas personal tillgänglig i verksamhetens lokaler. För ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige, kanske ovetande om var resten av familjen befinner sig eller vars föräldrar är döda, är det förståeligt att det behöver finnas personal tillgänglig dygnet runt i verksamhetens lokaler. Att bo och leva tillsammans med många andra ungdomar under en längre tid – som dessutom inte är självvalt – kan också leda till påfrestningar i boendemiljön, vilket i sin tur bidrar till behovet av trygga vuxna under hela dygnet (Socialstyrelsen, 2013 ).  En studie gjord av Rabley, Preyde och Gharabaghi (2014) på ett grupphem för barn och ungdomar med emotionella, beteendemässiga, psykiska och utvecklingsmässiga behov, visade att det fanns speciella egenskaper som underlättade för en bra relation mellan personalen och ungdomarna. Faktorer som visade sig viktiga var exempelvis att personalen visade äkta engagemang för ungdomens intressen och att de kunde ha roligt tillsammans. Att personalen var konsekvent och rättvis bidrog också till en bra relation. Författarna (2014) menar att de barn och ungdomar som separerats från familj eller andra nära anhöriga kan ha svårt att skapa nya relationer med exempelvis boendepersonal eller fosterfamilj. Studien visade att flertalet av deltagarna i studien visade tecken på otrygg anknytning med svårigheter att känna tillit till boendepersonalen. Ungdomarna som visade på positiv anknytning upplevde sig trygga med boendepersonalen och var de som ville umgås mest med personalen. Resultat från en annan studie (Magnusson & Vikström, 2016) visar att personalen vid HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar upplever sina huvudsakliga arbetsuppgifter vara bemötandet av barnens behov av trygghet, vuxenstöd, stabilitet i vardagen, och att arbeta aktivt för barnens integrering i samhället. I arbetet krävs ett stort engagemang för att kunna bygga upp tillit och relationer med barnen men även förmåga att kunna behålla en professionell distans till arbetet.   Rädda barnen (2010) menar att situationen som barnen kommer ifrån ställer även andra krav på personalen än dem man normalt ställer vid placering av barn. Personalen ska ha kunskap om barn med olika kulturell bakgrund och om barn som har upplevt trauman. De ska även ha god kunskap om hur man använder tolk och tolkens yrkesetik. Fortsättningsvis beskrivs krav på kännedom om lämpliga behandlingsmetoder eller uppföljning av vårdplaner anpassade efter flyktingbarnens speciella utsatthet.  Personalen bör fortlöpande utbildas om flyktingbarns behov och om FN:s konvention om barnets rättigheter. Speciellt viktig är artikel tolv som ger varje barn rätt att vara delaktigt bland annat vad gäller vårdplan. Rädda barnen menar också att 
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personalen ska ges förutsättningar för erfarenhetsutbyten och ska ha extern handledare för uppdraget (Rädda barnen, 2010). Rapporten som Novus gjorde i uppdrag från Vision (2015) vittnar om hur arbetsmiljön i redan hårt pressade verksamheter blivit alltmer ansträngda. Deltagarna i undersökningen beskriver en ökad arbetsbelastning, fler arbetsuppgifter och en mer psykiskt påfrestande arbetsmiljö. Det framgår även att personalen behöver utrustas med utbildning och handledning för att kunna hantera de nya utmaningar de möter. Många svarande i undersökningen nämner till exempel väldigt stort behov av kunskap inom behandling av trauma och posttraumatisk stress.  Utifrån de krav som ställs på HVB-hem för att möta de behov som de ensamkommande flyktingbarnen är det av intresse att undersöka huruvida detta har något samband med personalens upplevda psykosociala arbetsmiljö.   Syftet med studien var att undersöka hur personalen, på ett hem för ensamkommande flyktingbarn, upplever sin psykosociala arbetsmiljö i jämförelse med en nationell normgrupp.   Studien ämnade besvara följande frågeställningar:  (1) Hur upplever anställda på HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar den psykosociala arbetsmiljön utifrån de tre huvudfaktorerna Krav, Kontroll och Stöd? (2) Hur skiljer sig HVB-hem personalens skattningar utifrån ovanstående variabler jämfört med en nationell normgrupp?   
Metod 

Undersökningsdeltagare 
Enkäten skickades till de chefer som var verksamhetsansvariga för HVB-hem och ensamkommande barn och ungdomar i kommunerna i två regioner. Sammanlagt 21 verksamhetsansvariga chefer i respektive kommun kontaktades för att erbjudas möjlighet att medverka i studien och ombads att distribuera enkäten till sina respektive verksamheter.   I en region avböjde en kommun via mailkontakt att medverka i studien. Vidare erhölls inga svar från övriga kommuner från denna region vilket innebär att enbart svar ifrån en region har erhållits.   Totalt har 24 svar erhållits (14 kvinnor och 10 män).   Respondenterna har olika befattningar; 16 integrationshandledare, en boendeassistent, en föreståndare, tre samordnare, en barnskötare och två verksamhetsledare. Antalet respondenter var sex i åldern 18-35 år, 16 i åldern 36-45 år och två i åldern 46 - 65 år.      
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Urval och process Urvalet är ett slumpmässigt klusterurval av personal som arbetar på HVB-hem baserat på regioner och tillgänglighet via mail för att nå ut till respondenterna (Svenning, 2003). En första kontakt fördes via mail med områdesansvariga chefer för de utvalda regionerna. Mail skickades därefter ut till verksamhetsansvariga för respektive HVB-hem med information om undersökningen och dess syfte, en förfrågan om deltagande och varför kontakt tagits med dem. Arbetstagarna fick ta del av enkätunderlaget (QPS Nordic) via sitt intranät. Enkätutskicket gick ut till 21 verksamhetsledare. Totalt skickades tre påminnelser ut via mail under enkätens tillgänglighetstid. Ett slutdatum angavs för enkätutskicket. Respondenternas M, SD - värden studerades utifrån enkätsvaren och i slutskedet kodades urvalet in i Statistical Package for Social Sciences (SPSS) med rådata från undersökningen där t - test och signifikansnivån (p=<0,05) undersöktes och analyserades utifrån QPS Nordics normeringsvärden.  
Mätinstrument - QPS Nordic 
Frågorna i QPS Nordic baseras på tidigare enkätformulär som generellt använts i de nordiska länderna. Frågorna i instrumentet har jämförts internationellt med andra vanligt förekommande enkätformulär. QPS Nordic är konstruerat för att mäta faktorer och förhållningssätt på olika nivåer, som individ-, organisations- (inklusive gruppnivå)- och arbetsnivå (Dallner et al., 2000). Mätinstrumentet QPS Nordic grundar sig på teorier och modeller som handlar om organisationsbeteende, motivation i arbetet och arbetstillfredsställelse. Formuläret är komponerat med ett antal flervalsfrågor som behandlar sociala och psykologiska faktorer i arbetsmiljön. Det finns även en kortare version av QPS Nordic att tillgå, QPS Nordic 34+ (Dallner et al., 2000). 
Som undersökningsmetod valdes QPS Nordic baserat på att instrumentet ämnar mäta psykologiska och sociala faktorer i förhållande till upplevd stress. Enkätformuläret har tidigare tillämpats under författarnas utbildning, då arbetsplatser analyserats, vilket gör att materialet är bekant för författarna till denna studie. Frågeformuläret mäter 
psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet och är avsett att användas vid 
arbetsplatsinterventioner och för forskningsändamål. Då QPS Nordic har utvecklats för att mäta 
anställdas upplevelser av psykologiska, sociala och organisatoriska arbetsförhållanden med ett 
av målen var för forskningen om sambandet mellan arbete, hälsa och produktivitet (Dallner et 
al., 2000), är detta instrumentet väl passande för studien.  
 QPS Nordics frågor skrevs in i enkätverktyget Textalk Websurvey, kategoriserade i tio områden: bakgrund, arbetskrav, rollförväntningar, kontroll i arbetet, förutsägbarhet i arbetet, skicklighet i arbetet, social interaktion, mobbing och trakasserier, ledarskap och organisationskultur. Vissa frågor från QPS Nordic som ingick i områden benämnda social interaktion och organisationskultur uteslöts då studiens fokus berörde de frågor som är inriktade på krav, kontroll och stöd. Svaren i enkäten är i likertskala där 1= mest sällan och 5=mycket ofta eller alltid.      
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Etiska överväganden 
När studier och undersökningar ska genomföras ska hänsyn tas till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa aspekter är informationskravet som innebär att forskaren ska informera om syftet med studien och att de utvalda deltagarna när som helst får avstå att delta, utan att behöva uppge något skäl till detta. Samtyckeskravet är en annan aspekt som kräver hänsynstagande. Kravet på samtycke innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma angående medverkan i studien. Konfidentialitetskravet är en riktlinje som innebär att deltagarens information ska behandlas med sekretess och att ingen obehörig får ta del av materialet. Den sista aspekten är nyttjandekravet, som innebär att information som framkommer i studien inte får användas till annat ändamål än för forskning (Vetenskapsrådet, 2002; Dallner et al., 2000).  Genom att deltagarna i ingressen blev informerade om studiens ändamål, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst fick avbryta har studien tagit hänsyn till samtyckes- och informationskravet. Hänsyn har tagits till nyttjandekravet genom information om att alla uppgifter och material behandlas konfidentiellt och att deras svar inte kan kopplas till dem. Hänsyn till konfidentialitet har även tagits genom att föra samman svarsalternativen till gruppnivå. Forskarna tog del av rådatan från enkätmaterialet och det var enbart forskarna som kodade in rådatan i SPSS. Studien har tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att i ingressen förklarat att studien görs i samband med framställandet av en magisteruppsats. Samtycke till att delta i studien lämnades genom att fylla i och skicka in enkäten.    

Resultat 
 I tabell 1, 2 och 3 visas de områden och skalor från QPS Nordic som författarna använt i enkäten. Frågorna har delats in i faktorerna Krav, kontroll och stöd i enlighet med QPS Nordics indelning för att enkätsvaren från HVB-gruppen skall gå att jämföra med normgruppen (QPS-Nordic).  De fullständiga formuleringarna på frågorna finns att läsa i bilaga 1.  Frågorna under faktorn Krav innehåller tre olika grupperingar; Kvantitativa arbetskrav, som motsvaras av två frågor i enkäten. Beslutskrav; av tre frågor och Inlärningskrav; av två frågor. T-test genomfördes för att jämföra resultaten mellan HVB-gruppen och normgrupp för att på så sätt få en uppfattning av kravnivån, se Tabell 1.          
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Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för HVB och normgrupp från QPS Nordic samt de frågor som hör till faktorn Krav (1= mycket sällan eller aldrig; 5= mycket ofta eller alltid). Det ursprungliga frågenumret i QPS Nordic är skrivet i parentes. 
Faktor: KRAV HVB N= 24 Norm (QPS) N=2010 
Kvantitativa arb. krav  (Q12-13 *) 2,75 (1,05) 2,98 (1,09) 

Beslutskrav  (Q17,19,22) 3,76 (0,91) 3,55 (0,77) 

Inlärningskrav  (Q25,29) 3,5 (0,89) 3,03 (1,01) 

Total faktorpoäng 3,34 (0,95) 3,19 (0,96) 
* Respektive frågas formulering återges i helhet i bilaga 1  På enskild frågenivå visar resultatet att HVB-personalen skattar något högre på fråga 17 (Q22) t(23) = 2,884, p = 0,008 och fråga 19 (Q 25) t(23) = 2,723, p = 0,012 och fråga 23 (Q29) t(23) = 2,472, p = 0,021 och skattar lägre än normgrupp på övriga frågor i faktorgruppen Krav. Sett till total faktorspoäng har ändå studiens respondenter en högre skattning än normgrupp.  Frågorna under faktorn Kontroll innehåller tre olika grupperingar; Positiva utmaningar i arbetet, baseras på tre enkätfrågor, Kontroll av beslut av fem frågor och Kontroll av arbetstakt, av fyra frågor. T-test genomfördes för att jämföra resultaten mellan HVB-gruppen och normgrupp för att på så sätt få en uppfattning av kravnivån, se Tabell 2.   Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) för HVB och normgrupp från QPS Nordic samt de frågor som hör till faktorn Kontroll  

Faktor: Kontroll HVB N= 24 Norm (QPS)N=2010 
Positiva utm. I arbetet  4,50 (0,51) 4,10 (1,02) 
(Q26,27,28) 
Kontroll av beslut (Q45,46,51,52,53) 4,21 (0,72) 3,65 (1,02) 

Kontroll arbetstakt (Q47,48,49,50) 4,50 (0,78) 4,07 (0,93) 

Total faktorspoäng 4,50 (0,68) 3,94 (0,83) 
 På enskild frågenivå finns ingen signifikant skillnad i någon av frågorna gällande faktorgruppen Kontroll.   
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Frågorna under faktorn Stöd innehåller även den tre olika grupperingar; Stöd från chef baseras på tre enkätfrågor, Stöd från arbetskamrater av två frågor och Stöd från vänner och familj, av tre frågor. T-test genomfördes för att jämföra resultaten mellan HVB-gruppen och normgrupp för att på så sätt få en uppfattning av kravnivån, se Tabell 3.   Tabell 3. Medelvärden (och standardavvikelser) för HVB och normgrupp från QPS Nordic samt de frågor som hör till faktorn Stöd  
Faktor: Stöd HVB N= 24 Norm (QPS) N=2010 
Stöd från chef (Q73,75,78) 3,60 (1,27) 3,49 (1,00) 

Stöd från arbetskamrater (Q72,74) 
3,98 (0,98) 3,88 (0,89) 

Stöd från vänner och familj (Q76,77,80) 3,01 (1,50) 3,91 (0,92) 

Total faktorspoäng: 3,53 (1,25) 3,76 (0,94) 
 Resultatet på enskild frågenivå visar att de frågor som gav ett resultat med signifikant skillnad var att HVB-personalen skattar något lägre på fråga 76, stöd från vänner och familj (Q80) t (23) = 3,117, p = 0,01 och på fråga 80 (Q85) t (23) = 2,187, p = 0,01 och de skattar högre än normgrupp på övriga frågor gällande faktorn Stöd (se bilaga 1). 

Diskussion 
Den aktuella studien har undersökt den upplevda psykosociala arbetsmiljön på Hem för Vård och Boende (HVB-hem) för ensamkommande barn och ungdomar. Fokus för studien har varit på personalens upplevelser av krav, kontroll och stöd i samband med arbetet. De frågeställningar studien har ämnat svara på är huruvida det finns en signifikant skillnad i skattning av den psykosociala arbetsmiljön mellan studiens respondenter i jämförelse med normgruppen från QPS Nordic med utgångspunkt i frågor som baseras på Karasek och Theorells Krav-kontroll-stödmodell?  Studien visar exempel på signifikanta skillnader gällande första faktorn; krav, där resultatet visar att det finns en högre skattning i två av faktorgrupperna i jämförelse med norm avseende beslutskrav- och inlärningskrav. I undersökningsresultatet av respondenternas skattning avseende upplevelser av krav i arbetet, framkom skillnader mellan jämförelsegruppernas upplevelser av arbetets krav på komplicerade beslut, samtidigt som de uppgav sig utföra arbetsuppgifter som de behöver mer utbildning för. Detta skulle kunna innebära att respondenterna i studien upplever höga krav i kombination med låg kontroll och att de då hamnar inom arbetstypen högstressarbete. Högstressarbeten innebär enligt Karaseks och Theorells modell (1990) en ökad risk för negativ mental påfrestning som oro, utmattning och depression.  
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Perdahl (Perdahl, 2009) menar att det är viktigt att få möjlighet till kompetensutveckling och förutsättningar att utveckla verksamheten. Detta behövs för att kunna planera och hantera utvecklingsbehovet för individen men även av verksamheten.  Rädda barnen (2010) menar att personalen vid HVB-hem för ensamkommande behöver ha kompetens om barn med olika kulturell bakgrund och barn som varit med om traumatiska upplevelser. För att kunna möta dessa behov krävs kännedom om behandlingsmetoder och vårdplaners uppföljning samt fortlöpande utbildning kring flyktingbarns behov och rättigheter.  Gällande faktor två; kontroll, skattade våra respondenter högre på kontroll och beslut än norm. Trots att ingen signifikans kunde finnas i resultatet går det att se genom skattningen att studiens respondenter upplever bristande kontroll till viss del.  Detta är dock inte förvånande då arbetet på HVB-hem innefattar interaktion med ungdomar och barn med individuella behov och förutsättningar. Johansson (2010) presenterar i sin studie liknande resultat, respondenterna upplevde brister i sin egen kompetens i samband med arbete med vissa ungdomar samt små möjligheter att påverka verksamheten. Enligt Rädda barnen (2010) bör i personalen fortlöpande utbildas om flyktingbarns behov samt om FN:s konvention om barnets rättigheter.   Faktorer som påverkar känslan av stress brukar vanligtvis kopplas till Karaseks och Theorells krav-kontroll och stödmodell (Karasek & Theorell, 1990). Krav-kontroll-stödmodellens definition av kontroll innebär både den kompetens individen har i arbetet samt i vilken mängd individen har möjlighet att fatta beslut. SBU (2015) skriver i sin rapport att personer som upplever låg kontroll och små möjligheter att påverka arbetet i kombination med höga krav löper större risk att utveckla hjärtsjukdomar och stroke än andra. Studier (Hultberg. et al., 2000) visar att tydliga och hanterbara arbetsuppgifter 
bidrar till en positiv psykosocial arbetsmiljö. Detta pekar på en koppling mellan att högre upplevd kontroll som inkluderar möjlighet till framförhållning i arbetet kan bidra till mindre risk för upplevd psykisk ohälsa, men även minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.   Avseende den tredje faktorn; socialt stöd, visade resultatet även här signifikanta skillnader, vilket kan tyda på höga upplevelser av socialt stöd i båda studiegrupper.  Studieresultatet visar att respondenterna upplever lägre grad av stöd från familj och vänner gällande möjligheten att diskutera arbetsrelaterade problem, vilket skulle kunna ha att göra med tystnadsplikten (kap 15, 1§ Socialtjänstlagen).   Resultatet visar högre grad av stöd från ledning gällande uppmuntran att delta i viktiga beslut och uttrycka sin åsikt än jämförelsegruppen. I teoridelen har socialt stöd beskrivits som en viktig faktor för en god psykosocial arbetsmiljö. Hultberg (2007) menar att effekterna av låg kontroll och höga krav kan minskas genom socialt stöd, vilket kan bidra till reducerad stressnivå bland arbetstagarna. Detta är intressant då denna studies resultat pekar på upplevda höga krav i kombination med upplevd bristande kontroll, men där upplevelsen av stöd från ledningen är hög.  Rubenowitz (2004) beskriver psykosocial arbetsmiljö som samspelet mellan individer och den omgivande miljön. En positiv arbetsmiljö kan öka arbetsglädje, gemenskap och 



14  

bidra till ett ökat engagemang inför arbetsuppgifter. En viktig faktor för en positiv arbetsmiljö är ett stödjande arbetsklimat, vilket kan innebära kompetensutveckling, utveckling i det egna arbetet samt utrymme för delaktighet.   Enligt SBU:s rapport (2015) kan låg upplevelsegrad av krav och kontroll öka risken för hjärtsjukdom. Även inom stödfaktorn finns det stark vetenskaplig evidens för att personer som upplever att de har lågt stöd i arbetet, upplever sig ha liten möjlighet till att utvecklas i arbetet eller upplever osäkerhet i anställningen (till exempel en oro för att arbetsplatsen ska läggas ner) i högre utsträckning utvecklar hjärtsjukdom (SBU, 2015).   Metoddiskussion En förfrågan med information om studien skickades ut via mail till kommunerna i de regioner som valts ut för studien med en förfrågan om deltagande. Urvalet avgjordes därefter utifrån de responderande ansvariga cheferna och deras tillgänglighet via mail. En hel region avstod från att delta i studien, vilket minskade antalet respondenter i förhållande till förväntat resultat. Metodens utformning medger inte någon möjlighet till en bortfallsanalys om varför just en region helt valde att inte medverka i studien. Att en region inte medverkade innebar att studiens syfte och inriktning ändrades, till att i större utsträckning än initialt var planerat i studien, fokusera på respondenternas svar i förhållande till Karasek och Theorells Krav, kontroll, stöd-modell och jämföra detta med mätinstrumentets normgrupp.   Web-enkäter skickades till ansvariga chefer för vidarebefordran ut i verksamheterna. Svarsfrekvensen hade kunnat bli högre om samtliga personer som arbetar i de berörda verksamheterna tilldelats enkäten direkt via intranät eller mail, men då vi enbart fick tillgång till ansvariga chefers kontaktuppgifter så var det här det bästa tillvägagångssättet utifrån förutsättningarna.  Frågorna som användes är tagna från QPS Nordic, vilket är ett reliabelt verktyg för undersökande av den psykosociala arbetsmiljön. Svaren är gjorda i likertskala där 1 = mycket sällan eller aldrig; 5= mycket ofta eller alltid. Då det i sådana skalor finns ett svarsalternativ som befinner sig mittemellan (3= ibland), kan detta bli svårtolkat eller skapa viss osäkerhet för materialet då respondenten inte behöver bestämma sig utan har möjligheten uttrycka sig mer obestämt.  Då syftet med studien var att se på den psykosociala arbetsmiljön utifrån Karasek och Theorell (1990) Krav-Kontroll-Stöd modell, är det även så resultatet presenterats. Detta innebär att själva detaljerna kring de enskilda frågorna inte framkommer utan redovisas på faktorgrupps nivå. Det skulle varit intressant att få följa upp de olika faktorgrupperna med intervjuer eller ytterligare enkät för att mer hamna på mer precis nivå.   Slutsats  Ett område vi finner intressant utifrån vårt resultat, är att trots respondenternas höga skattning av krav, uppger de också hög skattning gällande socialt stöd från ledningen. 
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Detta kan innebära att respondenterna upplever sin psykosociala arbetsmiljö mindre påfrestande, då det sociala stödet kan verka som en buffert i stressade situationer. Vi tänker att upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön är något som behöver förbättras ytterligare för att kunna öka hälsotalen inom detta hårt drabbade verksamhetsområde. Arbetsgivare behöver ta sitt ansvar genom att förbättra arbetssituationen genom att säkerställa att resurserna i verksamheten motsvarar de krav som ställs i kombination med en större upplevelse av kontroll. Detta tänker vi borde bidra till en ökad positiv effekt på den eventuellt upplevda stressen hos individen, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet.  Just arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön är något som starkt betonas genom de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen,(AFS 2015:4).   Vidare forskning utifrån denna studie skulle kunna vara en jämförelsestudie kring regionala skillnader mellan olika delar av Sverige. Även att studera eventuella skillnader i upplevd psykosocial arbetsmiljö beroende på om verksamheten är privat eller kommunal. Studier gällande upplevd psykosocial arbetsmiljö i förhållande till genus och ålder, hade också varit spännande att få del av.    
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Bilaga 1. Tabellen nedan beskriver antal personer (N), medelvärde (M) samt standardavvikelsen (SD) för respondenterna i den aktuella studien samt normgruppen. Frågorna är kategoriserade utifrån QPS Nordic ursprungsversion. Det nummer som frågan fick i den utskickade enkäten står först (F) och det ursprungliga frågenumret är inskrivet i parentes (Q).                                                                                
Psykosocial arbetsmiljö HVB HVB N=24 Norm N=2010 p 

 M SD M SD  
F11 (Q12) – Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar 
sig? 

2,92 0,92 3,24 1,00 ,102 

F12 (Q13) - Måste du arbeta övertid? 2,58 1,17 2,72 1,17 ,575 
F13 (Q16) - Kräver ditt arbete fysisk uthållighet? 2,17 0,82 2,7 1,3 ,004 
F14 (Q17) - Kräver ditt arbete snabba beslut? 3,83 0,96 3,57 1,02 ,193 
F15 (Q19) - Kräver ditt arbete maximal uppmärksamhet? 4,04 0,86 4,20 0,86 ,376 
F16 (Q21)- Förekommer det störande avbrott i ditt arbete? 3,63 1,06 3,7 1,0 ,731 
F17 (Q22) - Kräver ditt arbete komplicerade beslut? 3,42 0,92 2,87 1,05 ,008 
F18 (Q23) - Är ditt arbete enformigt? 1,79 ,884 2,3 1,1 ,010 
F19 (Q25) - Utför du arbetsuppgifter som du skulle behöva mer utbildning för? 

3,04 1,08 2,44 0,96 ,012 

F20 (Q26) - Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt arbete? 
4,50 0,51 4,10 1,02 ,001 

F21 (Q27) - Innebär ditt arbete positiva utmaningar? 4,21 0,72 3,65 1,02 ,001 
F22 (Q28) - Tycker du att ditt arbete är meningsfullt? 4,50 0,78 4,07 0,93 ,013 
F23 (Q29) - Kräver ditt arbete att du skaffar dig nya kunskaper och färdigheter? 

3,96 0,70 3,61 1,06 ,021 

F24 (Q30) - Är det möjligt för dig att ha social kontakt med arbetskamrater medan du arbetar? 
4,37 ,78 3,5 1,2 ,000 

F25 (Q31)- Har du under dom senaste två åren blivit utsatt för hot eller våld på ditt arbete? 
1,54 ,66 1,3 0,8 ,085 

F26 (Q32) - Innebär fel som du gör i ditt arbete risk för personskada? 
2,04 ,75 2,0 1,3 ,788 
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F27 (Q33) - Innebär fel som du gör i ditt arbete risk för ekonomiska förluster? 
1,83 ,96 2,3 1,3 ,026 

F28 (Q34) - Innefattar ditt arbete kontakt med kunder/ klienter? 3,33 ,87    
F29 (Q35) - Innefattar ditt arbete personlig kontakt med klienter/ kunder? 

4,71 ,86 4,4 1,1 ,092 

F30 (Q36) - Måste du ta emot och behandla klagomål från klienter/ kunder? 
4,04 1,04 2,8 1,3 ,000 

F31 (Q37) - Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla ett gott förhållande till dina klienter/ kunder? 
4,04 1,20 3,9 1,0 ,568 

F32(Q38) - Finns det klart definierade mål för ditt arbete? 3,33 1,37 4,04 1,04 ,019 
F33 (Q39) - Vet du vilket ansvarsområde du har? 4,00 1,14 4,39 0,83 ,108 
F34 (Q40) - Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? 3,54 1,21 4,21 0,89 ,013 
F35 (Q41) - Måste du utföra saker som du tycker skulle göras annorlunda? 

2,79 1,02 2,75 0,92 ,843 

F36 (Q42) - Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som behövs för att utföra dom? 
2,50 1,02 2,71 1,13 ,324 

F37 (Q43) - Ställs det oförenliga krav på dig från två eller flera personer? 
1,96 1,02 2,24 1,04 ,162 

F38 (Q44)- Innefattar ditt arbete uppgifter som är i konflikt med dina personliga värderingar? 
2,13 ,85 1,8 0,9 ,074 

F39 (Q45) - Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, kan du då själv välja hur du skall göra det? 
3,46 0,98 3,72 1,09 ,202 

F40 (Q46) - Kan du påverka mängden arbete du får? 2,50 0,83 2,45 1,13 ,772 
F41 (Q47) - Kan du själv bestämma din arbetstakt? 3,04 1,08 3,01 1,24 ,887 
F42 (Q48) - Kan du själv bestämma när du ska ta paus? 3,04 1,33 2,98 1,46 ,823 
F43 (Q49) - Kan du själv bestämma hur länge du ska ta paus? 2,88 1,23 2,59 1,45 ,267 
F44 (Q50) - Kan du bestämma din egen arbetstid (flextid)? 2,21 1,44 2,67 1,59 ,131 
F45 (Q51) - Kan du påverka beslut angående vilka personer du ska arbeta med? 

2,21 1,25 2,14 1,16 ,791 

F46 (Q52) - Kan du bestämma när du ska ta kontakt med klienter? 
3,21 1,56 2,55 1,48 ,050 
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F47 (Q53) - Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete? 3,08 1,18 2,95 1,07 ,584 
F48 (Q54) - Vet du en månad i förväg vilken typ av arbetsuppgifter du kommer att ha? 

2,79 1,22 3,57 1,31 ,005 

F49 (Q55) - Vet du en månad i förväg vilka arbetskamrater du kommer att ha? 
3,88 1,29 4,02 1,26 ,589 

F50 (Q56) - Vet du en månad i förväg vem som kommer att vara din chef? 
4,17 1,40 4,46 1,04 ,317 

F51 (Q57) - Är det viktigt att visa för andra vad du kan för att få attraktiva arbetsuppgifter eller projekt? 
2,12 1,0 2,6 1,2 ,028 

F52 (Q58) - Känner du att du har någon person eller organisation som bevakar dina intressen? 
2,75 1,3 2,7 1,2 ,851 

F53 (Q59) - Går det rykten om förändringar på arbetsplatsen? 3,33 1,24 3,1 1,1 ,366 
F54 (Q60) - Vet du vad som krävs för att du ska kunna få ett arbete som du anser är attraktivt om två år? 

2,63 1,09 2,70 1,20 ,740 

F55 (Q61) - Vet du vilka nya kunskaper och färdigheter som du bör skaffa för att kunna behålla ett attraktivt arbete om två år? 
2,79 1,31 2,91 1,17 ,664 

F56 (Q62) - Tror du att du om två år har ett arbete som du tycker är lika attraktivt som ditt nuvarande arbete? 
3,42 1,21 3,4 1,2 ,947 

F57 (Q63) - Tycker du om utmaningar som att ofta få nya arbetsuppgifter? 
4,00 1,1 3,7 0,9 ,180 

F58 (Q64) - Tycker du om utmaningar som att arbeta med nya arbetskamrater? 
3,75 1,03 3,41 0,95 ,120 

F59 (Q65) - Tycker du om utmaningar som att arbeta på olika ställen? 
3,21 1,02 2,98 1,21 ,284 

F60 (Q66) - Är du nöjd med kvaliteten på det arbetet du gör? 3,75 0,98 3,96 0,68 ,309 
F61 (Q67) - Är du nöjd med den mängd arbete du får gjord? 3,54 1,10 3,78 0,86 ,301 
F62 (Q68) - Är du nöjd med din förmåga att lösa problem i arbetet? 

4,00 1,10 3,88 0,74 ,599 

F63 (Q69) - Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla ett gott förhållande till dina arbetskamrater? 
4,17 1,12 4,14 0,71 ,909 

F64 (Q70) - Får du information om kvaliteten på det arbete du utför? 
2,83 1,02 2,8 1,1 ,893 
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F65 (Q71) - Kan du själv direkt avgöra om du gör ett bra arbete? 3,37 1,25 3,8 0,8 ,108 
F66 (Q72) - Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater? 

3,88 0,94 3,80 1,02 ,702 

F69 (Q73) - Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? 
3,79 1,14 3,47 1,17 ,181 

F70 (Q74) - Om du behöver, är dina arbetskamrater villiga att lyssna på problem som rör ditt arbete? 
4,08 1,01 3,96 0,94 ,559 

F71 (Q75) - Om du behöver, är din närmaste chef då villig att lyssna på problem som rör ditt arbete? 
3,92 1,28 3,79 1,09 ,633 

F72 (Q76) - Om du behöver, kan du då tala med dina vänner om problem som rör ditt arbete? 
2,75 1,56 3,63 1,17 ,011 

F73 (Q77) - Om du behöver, kan du då prata med din familj om problem som rör ditt arbete? 
2,79 1,56 4,07 1,15 ,001 

F74 (Q78) - Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din närmaste chef? 
3,08 1,38 3,21 1,17 ,657 

F75 (Q79) - Har du lagt märke till störande konflikter mellan arbetskamrater? 
2,67 1,21 2,9 1,0 ,352 

F76(Q80) - Känner du att du kan få stöd från dina vänner/familj när det är besvärligt på arbetet? 
3,50 1,38 2,62 1,00 ,005 

Mobbing (trakasserier, kränkande särbehandling).      
F77(Q81) - Har du lagt märke till om någon blivit utsatt för mobbing/ trakasserier vid din arbetsplats under dom senaste sex månaderna? 

1,75 ,442 1,1 0,3 ,000 

F78(Q83) - Har du själv blivit utsatt för mobbing/trakasserier på arbetsplatsen under de senaste sex månaderna? 
1,83 0,381 1,0 0,2 ,000 

F79(Q84) - Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga beslut? 
3,33 1,23 2,74 1,18 ,028 

F80 (Q85) - Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan åsikt? 
3,33 1,23 2,78 1,19 ,039 

F81 (Q86) - Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina färdigheter? 
3,13 1,36 2,66 1,13 ,108 

F82 (Q87) - Tar din närmaste chef itu med problem så snart de uppkommer? 
3,67 1,17 3,2 1,1 ,062 
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F83 (Q89) - Fördelar din närmaste chef arbetet på ett opartiskt och rättvist sätt? 
3,71 1,23 3,61 1,03 ,700 

F84 (Q90) - Behandlar din närmaste chef de anställda på ett rättvist och jämlikt sätt? 
3,92 1,21 3,79 1,01 ,614 

F85 (Q91)- Är förhållandet mellan dig och din närmaste chef en orsak till stress? 
1,63 1,17 1,80 0,95 ,472 

Hurdant är klimatet på din 
Arbetsenhet när det gäller:      
F86 (Q92) - Konkurrensinriktning? 2,42 1,21    
F87(Q93)- Uppmuntran och stöd? 3,46 1,06 3,33 1,00 ,560 
F88 (Q94)- Misstänksamhet och misstro? OBS! värdet omvänt i QPS Nordic 

2,29 1,16 1,89 1,00 ? 

F89 (Q95)- Avslappnat och trivsamt? 3,71 1,08 3,50 1,01 ,356 
F90 (Q96)- Stelt och regelstyrt? 2,25 ,944    
F91 (Q97)- Tar dom anställda på din arbetsplats egna initiativ? 3,75 1,15 3,36 0,93 ,111 
F92 (Q98)- Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att göra förbättringar? 

3,83 1,04 3,37 0,97 ,041 

F93 (Q99)- Är det tillräckligt med kommunikation på din avdelning? 
3,42 1,01 3,32 1,05 ,646 

F94 (Q100) - Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av män och kvinnor på din arbetsplats? 
2,04 1,19 1,89 1,06 ,541 

F95 (Q101) - Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av äldre och yngre anställda på din arbetsplats? 
1,75 0,89 1,91 0,98 ,391 

F96 (Q102) - Belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats (pengar/ uppmuntran)? 
2,67 1,27 2,26 1,14 ,132 

F97 (Q103) - Tas de anställda väl om hand på din arbetsplats? 3,38 1,13 3,18 1,00 ,409 
F98 (Q104) - I vilken utsträckning intresserar sig ledningen för personalens hälsa och välbefinnande? 

3,00 1,21 3,07 1,11 ,780 
 


