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Förord 

Skrivandet av detta examensarbete har sitt ursprung från ett citat av Abraham H. Malsow: 

 

”For any man of good will . . . there is work to be done here, effective, virtuous, satisfying 

work which can give rich meaning to one’s own life and to others. “(Maslow, 1968, p. iii) 

 

Det skulle vara omöjligt för mig att skriva denna uppsats om jag inte fått hjälp och stöttning 

av många olika personer med god vilja. Därför vill jag framföra mitt stora Tack till alla som 

har hjälp mig att uppnå målet med både uppsatsen och egen utveckling.  

 

Först och främst vill jag tacka min familj som orkade med en frånvarande mamma/maka 

under den tiden som behövdes för arbetets genomförande, och som med förvåning tittade på 

högar med böcker som belastade alla möjliga ytor hemma. 

 

Jag vill tacka alla mina arbetskollegor och chefer, både före detta och nuvarande, för deras 

goda råd, hjälp och uppmaning att fortsätta. Min handledare för hans vägledning och frågor, 

som ibland gjorde mig förvirrad, men i slutändan hjälpte till att hitta rätt riktning i arbetet. 

 

Jag vill också tacka alla som svarade på mina frågor, både genom enkäten och via intervju.  

Ni gjorde det möjligt för mig att få bra studiematerial, samt har gett mig ork och mening att 

fortsätta för ”våra barns” skull. 

 

Med förhoppning att denna uppsats kan ge bättre och bredare förståelse om kvalitén i arbete 

med ensamkommande flyktingbarn, lämnar jag detta arbete i era händer. En liten insats i det 

fantastiska, givande och viktiga arbete som pågår varje dag, runt om i Sverige och hela 

världen, för att ge mening i tillvaron hos de ensamkommande flyktingbarnen.  

 
 

Ewa Sörlin 
2017-05-20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk på upphovsrätten till detta arbete.  

Upphovsrätten till detta arbete tillhör författaren.  

Det går alldeles utmärkt att citera och referera till arbetet  

under förutsättning att källan anges. Det är också tillåtet 

att för privat bruk göra enstaka utskrifter av arbetet.  

Vid annan användning, vänligen kontakta författaren för 

tillåtelse.  

Ewa Sörlin: ewasorlin@telia.com 
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Sammanfattning 

Verksamheter som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, både kommunala och privata, 

är av lagar och förordningar kravställda på att uppnå god kvalitet. Att uppfylla dessa krav är 

både avgörande och extremt viktiga för leverans av god kvalitet och tillfredsställelse av 

kundernas behov. Tidigare forskning på området kvalitet och kvalitetsdimensioner omfattar 

både offentlig och privat sektor, men tyvärr finns det ingen forskning kopplat till kvalitet i 

arbete med ensamkommande flyktingbarn. Därifrån utformades studiens syfte som har för 

avsikt att framta en sammanhållen bild av kvalitet och de viktigaste kvalitetsdimensioner som 

påverkar den totala kvalitén i arbete med ensamkommande flyktingbarn.  

 

Studiens genomförande baserades på en fallstudie med två analysenheter som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn. Studerade verksamheter bedrivs i form av HVB-hem för 

ensamkommande barn eller stödboende. I studien genomfördes även två semistrukturerade 

intervjuer med områdeschefer för att belysa ledningsperspektivet. Som kompletterande 

komponent genomfördes litteraturstudier och källanalyser av de normativa källorna. 

 

Resultat av studien tenderar att visa en bredd samt en heterogen tolkning, förklaring och 

definiering av begreppet kvalitet. En tydlig koppling finns till det humanistiska perspektivet 

inom psykologi genom Abraham Maslow`s behovsteori, samt Aron Antonovsky`s teori om 

känsla av samanhang, KASAM. Studiens resultat uppvisar också lagstiftningens påverkan på 

den förväntade och uppnådda kvalitén i arbetet med ensamkommande flyktingbarn.  Resultat 

ger en tydlig bild på inverkan av mänsklig prestationsförmåga för kundernas uppfattning av 

servicekvalitén. Empati, lyhördhet och trygghet utmärks som några av de mest betydelsefulla 

kvalitetsdimensionerna för kundtillfredställelse. 

 

 

Nyckelord: kvalitet, kvalitetsdimensioner, kund, kundbehov, ensamkommande 

flyktingbarn. 
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 Abstract 

Organizations that work with unaccompanied young refugees, both municipal and private, are 

required by the law and regulations to achieve good quality. To fulfill these requirements are 

both crucial and extremely important for the delivery of good quality and satisfaction of 

customer needs. Previous research in the field of quality and quality dimensions includes both 

the private and public sectors, but unfortunately there is no research related to quality in work 

with unaccompanied refugee minors. Therefore, the purpose of the study was designed as 

intended to develop a coherent image of quality and the main quality dimensions that affect 

the total quality of work with unaccompanied refugee minors. 

 

The studies implementation was based on a single case study with two analysis units working 

with unaccompanied refugee minors. Studied organizations are performed in the form of 

HVB-homes for unaccompanied young refugees or supported accommodation. The study also 

conducted two semi-structured interviews with area managers to highlight the management 

perspective. As a complementary component, literature studies and source analysis of the 

normative sources were conducted. 

 

The result of the study tends to show a broad and heterogeneous interpretation, explanation 

and definition of the concept of quality, with a clear link to the humanistic perspective in 

psychology through Abraham Maslow's theory of needs and Aron Antonovsky`s theory of the 

sense of coherence, KASAM. The results of the study also show the impact of legislation on 

the expected and achieved quality of work with unaccompanied refugee minors. The results 

provide a clear picture of the impact of human performance for customer’s perception of 

service quality. Empathy, responsiveness and security are distinguished as some of the most 

significant quality dimensions for customer satisfaction. 

 

 

Keywords: Quality, Quality Dimensions, Customer, Customer Needs, Unaccompanied 

Refugee Children. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund och aktuell forskning inom området. Därefter redogörs 

syfte och problemformulering samt de antagna avgränsningarna och definitioner. 

 

 

Flyktingsituation i världen och särskilt i Europa har förändrats avsevärt under den senaste 

tiden, både när det gäller etnicitet, ålder och skäl till flykt. År 1999 sökte 14 000 

ensamkommande barn asyl i Europas industrialiserade länder (Kumin, 2001). År 2008 var det 

16 300 ensamkommande barn som sökte asyl över hela världen varav 80 % av dessa 

ansökningar gjordes i Europa (Brunberg, m.fl., 2012). Sverige, tillsammans med resten av 

Europa, har under de senaste åren upplevt en ständig ökning av antalet asylsökande 

ensamkommande flyktingbarn, med kulmination under hösten 2015, då över 35 000 barn 

sökte asyl i Sverige (Migrationsverket, 2016). I slutet av november 2016 fanns det 25 535 

asylsökande ensamkommande barn inskrivna hos Migrationsverket. Av dessa var ca 80 

procent pojkar och 20 procent flickor. De största nationaliteterna av ensamkommande barn 

kommer från Afghanistan, Somalia, Syrien, Etiopien, Marocko, Albanien, Irak, Eritrea, 

Libyen och Algeriet (Migrationsverket, 2016). 

 

Figur 1.1. Ensamkommande barn i Sverige mellan 2004 - 2016, per månad, Migrationsverket (2017) 

 

Den drastiska ökningen av asylsökande barn (Interpellation 2014/15:734), presenterad i figur 

1.1, ledde till radikal förändring av tidigare mönster, förutsättningar och möjligheter att 

uppfylla god kvalitet i arbete med de ensamkommande barnen. Den enorma ökningen av 

mottagandet, från 388 barn år 2004 till 35369 barn år 2015, resulterade i stora utmaningar för 

kommunerna, som ansvarar för mottagande och placeringen av dessa barn (Lidén & Nyhlén, 

2016). I samband med ökning av antalet boende, anställdes tusentals nya medarbetare utan 

tidigare erfarenheter av arbete med ensamkommande flyktingbarn. Hösten 2015 och 

efterföljande år präglades av att prioritera de mest grundläggande behoven utifrån Maslow`s 
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behovsteori, exempelvis: tak över huvudet, mat på bordet och trygghet. När kommunerna 

löste de praktiska problemen och tillgodosedde barnens grundläggande behov upptäcktes, att i 

det rådande kaoset förlorades, kvalitetstänkandet samt säkerställande av uppfyllande av 

barnens övriga behov, så som: samhörighet, självkänsla och självförverkligande (Backlund & 

Redman, 2015). 
 

Arbete med ensamkommande barn, i dagens omfattning, kan betraktas som en relativt ny 

profession som befinner sig under ständigt utveckling. Det finns många olika metoder och 

verktyg att genomföra detta arbete på bästa sätt och med högsta kvalitet, men det är svårt att 

veta vad kvalitet betyder inom detta område eftersom det inte finns något standardiserat 

arbetsätt för detta i Sverige (Brunberg, m.fl. 2012). 
 

Ett sätt att prata om kvalitet i arbete med ensamkommande barn baseras på den svenska 

lagstiftningen. De bestämmande lagar och föreskrifter som styr verksamheten för 

ensamkommande flyktingbarn är: 6 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SoL), 3 kap. 1, 3-15 §§ 

Socialtjänstförordning (SoF) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 

2016:55) om hem för vård eller boende. Det är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som beskriver vad som 

menas med kvalitet utifrån lagstiftningen: ”Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de 

krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten (…)”. 
 

Tillsynsmyndigheten som inspekterar kommunala och privata verksamheter för 

ensamkommande flyktingbarn är Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Under december 

2015 har IVO skickat en rapport till regeringen om konsekvenser av den enorma ökningen av 

antalet ensamkommande flyktingbarn (Backlund & Redman, 2015). I skrivelsen 

sammanställdes alla Lex Sarah-anmälningar som samlades under hösten 2015, där 

kommunerna förklarar bristen av förutsättningar att klara sitt uppdrag. Detta leder till 

svårigheter att uppfylla lagens krav på kvalitet, säkerhet och rättsäkerhet för de placerade 

barnen. Vidare har kommunerna angett att en stor del av socialtjänstens utredningar av 

barnens behov inte håller tillräckligt hög kvalitet eller tidsramar. Under denna tid gjorde IVO 

bedömningen att många kommuner hade svårt att klara av att leva upp till lagar och 

föreskrifter.  
 

Lagstiftningens inverkan på arbete med ensamkommande barnen sker på en övergripande 

nivå genom myndighetsutövning (Örnerheim, 2013), som sedan tolkas på ledningsnivå för att 

vidare förmedlas till den berörda personalen som utför det direkta arbetet med målgruppen. 
 

Många olika studier handlar om arbete med ensamkommande flyktingbarn, men de flesta av 

dessa skrivs inom områden för socialt arbete, psykologi och pedagogik. Svensk forskning 

inom detta område är mycket begränsat enligt Brunberg, m.fl. (2012). Därför känns det viktigt 

att göra ett försök att bredda forskningen och försöka svara på frågan hur man definierar 

kvalitén i arbete med ensamkommande barn utifrån aspekten om kvalitetsutveckling. 

Verksamheterna som arbetar inom dessa områden behöver tydliggöra begreppen och termer 

för att skapa ett gemensamt språk, standardisera kvalitén, samt sträva efter ständigt förbättring 

genom att använda organisationens, medarbetarnas och parternas resurser och kompetenser 

(Höglund & Olsson, 2015). Kvalitetsarbete inom HVB-verksamheten uppmärksammades 

också av regeringen genom beslut från 12 januari 2017 att under 2017 bevilja Swedish 

Standards Institute, SIS, medel för utveckling av standarder inom kvalitetssäkring av HVB-

hem. 
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Ett stort behov finns att kunna säkerställa kvalitén i arbete med ensamkommande flyktingbarn 

med hänsyn till den specifika målgruppen och deras behov samt alla aktörer som möter dem i 

deras vardag i Sverige.  
 

Syfte 
 

Syftet med studien är att ge en samlad bild av kvalitetsbegreppet och kvalitetsdimensioner i 

arbete med ensamkommande flyktingbarn utifrån deras behov. 

 

Problemformulering 
 

 Hur definierar man kvalitet i arbete med ensamkommande flyktingbarn? 

 Hur uppnår man bra kvalitet i arbetet med ensamkommande flyktingbarn? 

 Vilka kvalitetsdimensioner finns det i arbetet med ensamkommande flyktingbarn? 

 Vem är kunden i arbetet med ensamkommande flyktingbarn? Finns det en eller flera 

kunder i detta system? 

 Vilka behov är viktiga att tillfredsställa hos de ensamkommande flyktingbarnen? 

 Finns det skillnader mellan lagstiftning, ledningsperspektiv och personalens 

uppfattning om kvalitet i arbete med ensamkommande flyktingbarn? 

 

Avgränsningar 
 

I studien undersöks två verksamheter för ensamkommande flyktingbarn från två olika 

kommuner i Jämtlands län. Studien kommer endast att täcka kvalitetsområde inom de två 

studerade verksamheterna för ensamkommande barn och är därför bara representativt för 

dessa verksamheter, inte för verksamheten i sin globala helhet. 

 

Definitioner 
 

Med ensamkommande flyktingbarn avser författaren ett barn eller ungdom som har anlänt till 

Sverige utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare (28§ Förordning (2010:1122) om 

statlig ersättning för insatser för visa utlänningar) och som vid ankomsten är under 18 år, samt 

har för avsikt att söka asyl i Sverige (Brunberg m.fl., 2012, Migrationsverket 2010). 

Begreppen ensamkommande flyktingbarn och ensamkommande barn används i studien som 

synonymer. På senare tid har Migrationsverket tillkommit med en ny benämning av 

ensamkommande flyktingbarn för att ännu tydligare definiera de hittills använda begreppen, 

dvs. barn utan vårdnadshavare (BUV).  

 

Med verksamhet för ensamkommande flyktingbarn avser författaren en kommunal verksamhet 

som bedrivs i form av HVB-hem eller stödboende och har ensamkommande barn som sin 

målgrupp (Socialstyrelsen, 2016). Studien utgår från 6 kap. 1 § SoL (Socialtjänstlagen) om de 

befintliga placeringsformerna för ensamkommande barnen, som: hem för vård eller boende 

(HVB), stödboende (Socialstyrelsen, 2016), samt familjehem. Studien tar avstamp från 

definition och forskning av behandlingshem samt den sistnämnda placeringsformen, 

familjehem. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel beskrivs teorier och tidigare forskning inom två huvudområden kvalitet och kund. 

Kapitlet belyser även lagar och föreskrifter som berör kvalitet utifrån uppsatsens ämne.  

 

 

2.1. Kvalitetsområde 
 

Offensiv kvalitetsutveckling 
 

För att kunna förstå kvalitet och dess betydelse för verksamheter som arbetar med 

ensamkommande barn behövs insikt i offensiv kvalitetsutveckling, som baseras på 

hörnstensmodellen (figur 2.1). Bergman och Klefsjö (2012) förklarar offensiv 

kvalitetsutveckling som aktivt förebyggande, förändrande och förbättrande av kvalitetsarbete. 

Detta bygger på ett ledningssystem där värderingar, verktyg och arbetssätt behöver samverka 

för att åstadkomma låg resursåtgång och hög kundtillfredsställelse. För en framgångsrik 

kvalitetsutveckling behövs ett engagerat ledarskap som vilar på fem grundläggande 

värderingar: kunden i centrum, faktabaserad beslut, processarbete, ständiga förbättringar och 

delaktighet (ibid).    

 

 

                                                  

Figur 2.1. Hörnstensmodellen efter Bergman och Klefsjö, 2012 
 

Hörnstenarna i modellen utgör grund till en långsiktig systematisk syn på kvalitet (Bergman 

& Klefsjö, 2012). För ett framgångsrikt arbete med offensiv kvalitetsutveckling är 

systemsynen en grundläggande förutsättning (Deming, 1993; Senge, 1990, 1995 refererat i 

Bergman & Klefsjö, 2012) och baseras på ledningens kunskap om systemet, dess 

begränsningar, människor som finns i den samt samspelet mellan dessa komponenter.  

 

 

 

Kunden i 

centrum 
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Systemsyn 
 

För att styra och utveckla verksamheten på ett optimalt sätt behövs det systemsyn som kräver 

kunskap om det operativa arbetet samt en förståelse om hur verksamheten fungerar som 

system. Verksamhetens ledare behöver ha kunskap om de funktioner som har ansvar för att 

sätta mål, planera och följa upp verksamheten (Innovationsrådet, 2012).   

Systemsynen betyder att verksamheten analyseras och förstås som en komplex helhet med 

flera olika aktörer och faktorer som på olika sätt påverkar hur processen i verksamheten 

fungerar (Snyder, Ingelsson, Beckström, 2016). 

Att utgå ifrån en systemansats leder till ett helhetsperspektiv. I Innovationsrådets 

kanslirapport (2012), ”Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar, hinder och 

möjligheter”, beskrivs hur utvecklingsarbetet kan bidra till att statliga myndigheter i högre 

grad skall leva upp till regeringens förvaltningspolitiska mål gällande kvalitetsutveckling. 

Lyckad tillämpning av systemsynen baseras på beskrivningen av verksamheter i processer, 

som utgörs av nätverk för sammanhängande aktiviteter samt naturliga arbetsflöden (Bergman 

& Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2015). 

 

Ledningsperspektiv 
 

Offensiv kvalitetsutveckling vilar på förmågan att utveckla engagerade ledare som är 

trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation samt utgör en förebild för sina 

medarbetare. Ett engagerat ledare stävar efter medarbetarnas delaktighet och engagemang, får 

de att känna sig trygga och stolta över deras arbete (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Bergman och Klefsjö (2012) förtydligar att ledarskap handlar om: 

 att tillsammans med medarbetarna skapa en vision för organisationen, som 

frambringar en färdriktning för organisationen, 

 att stödja medarbetarna och hela organisationen, att röra sig i den riktningen, 

 underlätta och påskynda rörelsen i visionens riktning genom att motivera och 

inspirera. 

Organisationens utveckling kräver att ledaren tydliggör visionen, kommunicerar ut och 

förankrar den hos medarbetarna. Ledaren behöver därför ha förmåga att presentera, 

kommunicera, argumentera och inspirera, för att skapa förståelse, övertygelse och delaktighet 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Genom tydlig och saklig kommunikation kan ledaren förmedla, 

till sina medarbetare, alla viktiga begrepp, definitioner, lagar och regler, som i sin tur leder till 

samsynen i verksamhetens kvalitetsutveckling. 

Samsyn kring verksamhetens mål grundar förutsättningen för samarbete mellan personer och 

grupper med olika erfarenheter och bakgrund (Andersson, 2010). Det är dock inte enkelt att 

uppnå samsyn i verksamheter där flera aktörer med olika bakgrund, uppgifter och 

målsättningar är inblandade. När en individs synsätt överensstämmer med andras synsätt i en 

viss fråga kan man indikera på samsyn inom verksamheten (ibid). 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Systematisk kvalitetsutveckling har sitt ursprung i den tidigare nämnda hörnstensmodellen 

(Bergman & Klefsjö 2012). Arbete med ständiga förbättringar genomförs med hjälp av 

förbättringscykeln ”planera – göra – studera – lära”, som kallas PDSA-cykeln efter den 

engelska benämningen ”plan – do – study – act”. 
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 Figur 2.2. PDSA-cykeln, efter Bergman och Klefsjö, 2012, s. 228 

 

Organisationer som verkar inom välfärden har stora krav på systematiskt kvalitetsarbete. 

Införlivande av kvalitetsarbete innebär att organisation behöver arbeta med att dokumentera, 

analysera, bedöma, förbättra och redovisa kvalitet. 

 

2.1.1. Kvalitetsbegreppet 
 

Samsynen på, dem i verksamheten, använda begreppen och definitioner, leder till insikten om 

behovet av förklaring och förtydligande av betydelse av ordet kvalitet. 

Ordet kvalitet har sitt ursprung i latinets ”qualitas” och kan tolkas som egenskap eller 

beskaffenhet. Det anses att den förste som använde detta ord var den romerske politikern 

Cicero. Under tiden har det kommit många nya definitioner för begreppet kvalitet, ett urval av 

dem presenteras nedan: 

 Enligt Edward Deming borde kvalitet utgå från kundens behov i nutid, men även i 

framtiden. 

”Quality should be aimed at the needs of the customer, present and future” (Deming, 

1986). 

 Josephs Juran definition av kvalitet lyder ”fitness for use” och inriktar sig på 

lämplighet samt användning utifrån kundensperspektiv (Juran, 1951). 
 I ”Jurans quality handbook” finns en annan syn på kvalitet uppdelat utifrån två 

avgörande betydelser för hantering av kvalitén där den första utgår från 

produktegenskaper som uppfyller kundernas behov och den andra förespråkar frihet 

från brister (Juran, 1999). 

 Phillip Crosbys tolkning av kvalitet – ”conformance to reguirement” – utgått från 

producentperspektiv där tyngdpunkten ligger på uppfyllande av krav (Cosby, 1979). 

 ISO 9000:2015, som är den internationella standarden för kvalitetsledningssystem, 

definierar kvalitet som alla funktioner i en produkt (vara eller tjänst) som krävs av 

kunden (SIS, Swedish Standard Institute). 

 Myron Tribus definition av begreppet kvalitet baseras på en relation mellan kundens 

känslor, önskemål och förväntningar och en produkt eller tjänst som skall behaga 

kunden och samtidigt uppfylla kundens känsla av tillfredsställelse. 

”Quality is wath makes it possible for a customer to have lov affair with your product 

or service. (…) You must be ever on the alert to understand what pleases customer, for 

only customer defines what constitutes quality.” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 25) 

 Garvin (1984) tolkar begreppet kvalitet genom fem olika perspektiv: 

- transcendent synsätt – innebär att kvalitet ligger i betraktarens öga; den används 

vanligtvis inom konst; 

Lära Planera 

Göra Studera 
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- produktbaserad synsätt – betyder att kvalitet är mätbart, exakt och bestäms av 

produktens mått eller egenskaper;  

- användarbaserat synsätt – innebär att kvalitet bedöms av kunden; 

- produktionsbaserat synsätt – betyder att kvalitet kopplas till uppfyllande av tolerans 

och krav i produktionen; 

- värdebaserat synsätt– definierar kvalitet i relation till kostnad och pris. 

Denna uppsats grundas på Bergman och Klefsjö (2012, s. 24) definition som lyder: 

”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa, och helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar”. Ovan nämnd definition ger studien 

möjlighet till en bred förklaring av kvalitetsbegreppet med tydlig koppling till kundernas 

behov, förväntningar och tillfredställelse. Verksamheter som arbetar med ensamkommande 

barn behöver ha kunskap om kundernas behov samt förmåga att tillfredsställa dem.  

 

2.1.2. Kvalitetsdimensioner 
 

Kvalitetsdimensioner kan förklaras som kvalitetsegenskaper på en produkt eller tjänst som 

bidrar till deras kvalitet. På så sätt kan flera faktorer bidra till produktens eller tjänstens totala 

kvalitet. Utifrån uppsatsens problemformulering är det viktigt att belysa tjänstens 

kvalitetsdimensioner, som beskrivs utförligt av Zeithaml m.fl. (1990): 

 artighet (courtesy) – hänvisar till uppförande i form av omtanke, respekt, hänsyn och 

vänlighet hos kontaktpersonal 

 empati/ inlevelseförmåga (understanding the customer) – avser förmågan att leva sig 

in i kundens situation, och utgår från ansträngningar för att lära känna kunderna och 

deras behov 

 kommunikationsförmåga (communication) – betyder kontinuerlig kommunikation med 

kunden på ett sätt som kunden förstår 

 omgivning, konkreta materiella saker (tangibles) – avser den fysiska miljön där 

tjänsten utförs, samt inkluderar t.ex. utrustning, personal, lokalens utseende, 

kommunikationsmaterial 

 lyhördhet/ tjänstvillighet (responsiveness) – utgår från villighet att hjälpa kunden och 

ge snabb service 

 säkerhet/ trygghet (security) – avser frihet från fara, risk eller tvivel  

 pålitlighet (reliability) – utgår från förmågan att utföra den utlovade tjänsten 

driftsäkert och noggrant 

 tillgänglighet (access) – utgår från närheten samt möjligheten för snabb och enkel 

kontakt  

 kompetens (competence) – avser innehavande av nödvändig kompetens och kunskap 

för att utföra tjänsten 

 trovärdighet (credibility) – syftar på ärlighet hos tjänsteleverantören och att kunden 

har tilltro till den. 

 

Bergman och Klefsjö (2012) poängterar dimensionernas koppling till kundens förtroende för 

tjänsteleverantören. Det är även viktigt att säkerställa tjänstens innehåll och utformning samt 

se till att tjänsten motsvarar eller helst överträffar kundens behov och förväntningar. 

I den forskningen som Zeithaml m.fl. (1988) presenterar i artikeln ”The Service-Quality 

Puzzle”, påvisar forskarna att den mänskliga prestandan spelar en viktig roll för kundernas 

uppfattning av tjänstekvalitet. Resultaten av studien visar att de uppmärksammade 

dimensionerna var: lyhördhet, empati och trygghet. Samtidigt poängterar Zeithaml m.fl. 
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(1988) att tjänstekvalitet lider när anställda/medarbetare är ovilliga eller oförmögna att utföra 

tjänsten på den nivå som krävs. 

 

2.1.3. Tjänstekvalitet 
 

Tjänster kan beskrivas som en process av delvis överlappande aktiviteter, där kunden ofta 

medverkar genom att genomföra vissa moment i samspel med tjänsteföretagets anställda i 

syfte att uppnå ett resultat som påverkar endera kunden själv eller det kunden äger 

(Edvardsson, m.fl., 2007). Tjänster kännetecknas av tre faktorer utifrån tjänstelogiken: 

 immaterialitet – betyder att tjänster är oftast abstrakta och immateriella, som i sin tur 

leder till svårigheter att förklara, specificera och mäta tjänstens innehåll 

 samproduktion – utgår från kundens medverkan i produktionen där tjänster ofta 

samtidigt produceras, levereras, konsumeras och marknadsförs utan möjlighet att 

lagras eller transporteras 

 heterogenitet – betyder att tjänster är mångfacetterade och heterogena händelser som 

skiljer sig beroende på hur kapital-, medarbetar-, kundintensiva de är. 

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver ytterligare några viktiga tjänsteegenskaper: 

 kunden äger inte tjänsten 

 tjänster kan inte testas eller provas av kunden innan genomförandet 

 tjänster består oftast av ett system av deltjänster där kunden värderar helheten, inte de 

enskilda deltjänsterna. 

 

Säkerställande av kvalitet i tjänsten kräver inbyggd kvalitet i alla delar av tjänsten redan från 

början. Förutsättningar för tjänsten presenteras i en modell, med tre grundbegrepp, enligt 

Edvardsson m.fl. (2007): 

 tjänstekonceptet – beskriver de kundbehov som skall tillgodoses samt hur de ska ske 

utifrån tjänstens innehåll eller tjänstepaketets utformning. Det är av stor vikt att 

tjänstekonceptet anpassas till kundbehoven för att uppnå rätt kvalitet – besvarar 

frågan: vad gör tjänsten? 

 tjänstesystemet – omfattar de resurser som krävs eller står till förfogande för att 

tjänsteprocessen skall genomföras. Tjänstesystemet omfattar kunder, medarbetare, 

organisationsstruktur och fysiska eller tekniska resurser – besvarar frågan: vilka 

resurser behöver tjänsten? 

 tjänsteprocessen – farmställs som en kedja av aktiviteter som behöver fungera för att 

tjänsten ska komma till stånd. För att generera tjänsten bör tjänsteprocessen 

konkretiseras i en tydlig beskrivning av olika aktiviteter som oftast sker efter att 

kunden inkluderats i processen – besvarar frågan: hur blir tjänsten till? 

 

Tjänstekvalitet har inte en enda allmängiltig definition enligt Edvardsson m.fl. (2007) 

Tjänstekvalitets definition utgår från tjänstens motsvarighet för kundens förväntningar samt 

tillfredsställelse av dennes behov och krav (Edvardsson, m.fl., 1996). För att förstå alla 

kundbehov krävs lyhördhet och inlevelseförmåga samt fungerande kommunikation med 

kunden och förståelse för dennes situation. Eftersom att det är kunden som använder/köper 

tjänsten så är det också naturligt att det är kunden som definierar kvaliteten hos tjänsten 

(Edvardsson, m.fl., 2007). 

 

Eftersom de flesta tjänsterna produceras av statliga och kommunala verksamheter är det av 

betydelse att nämna kvalitetsarbete inom offentlig sektor. Kvalitetsutveckling blir speciellt 

viktigt eftersom ett felaktigt beslut eller en felaktigt utförd tjänst kan ha förödande 
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konsekvenser för mottagaren av tjänsten (Edvardsson, m.fl., 2007). Bergman och Klefsjö 

(2012) beskriver svårigheten med att mäta effekter av ett systematiskt kvalitetsarbete inom 

offentliga verksamheter utifrån medborgarnas tillfredställelse. 

 

2.1.4. Kvalitet utifrån lagstiftningen 
 

Kunskap om lagstiftningens syn på kvalitet, dess definition och användning beskrivs i en 

studie av Örnerheim (2013) utifrån den s.k. mänskliga sektorn av offentlig verksamhet. 

Lagstiftningen som, till största del, berör de ensamkommande barnen är socialtjänstlagen, där 

kvalitetsbegreppet är tydligt uttryckt i delarna som beskriver struktur och process i ett 

personalperspektiv. Det framgår tydligt att insatser inom socialtjänsten ska resultera i god 

kvalitet, krav på personalens utbildning samt att verksamheten skall utvecklas systematiskt 

(ibid). 

 

Verksamheter för ensamkommande flyktingbarn styrs av olika lagar och förordningar, där de 

mest betydelsefulla utifrån uppsatsens ämne presenteras kort nedan. Hela adekvata lagtexten 

finns i Bilaga 1. 

 

7 kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen (2001:453) SoL, bestämmer vem, på vilket sätt och utifrån 

vilka krav verksamheten för ensamkommande flyktingbarn får bedrivas, efter godkänd 

tillstånd. 

 

4 kap. 1,3 §§ socialtjänstförordningen (2001:937) SoF, beskriver de särskilda krav på 

föreståndarens och personalens kompetens, utbildning och erfarenhet som måste uppfyllas för 

att verksamheten skulle uppnå god kvalitet och säkerhet. 

 

6 kap. 1§ SoL, det grundläggande lagrummet som bestämmer placeringsformen för 

ensamkommande flyktingbarn. 

 

3 kap. 1, 3-15 §§ SoF, beskriver hur verksamheten skall bedrivas utifrån de ensamkommande 

barnens behov och förutsättningar. 

”(…) 3§ Verksamheten vid hem för vård eller boende och stödboenden ska bygga på 

förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet eller 

boendet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som 

görs ska anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar. Förordning 

(2015:995).(…)” 

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2016:55 om hem för vård eller 

boende (HVB-hem), beskriver vilka föreskrifter som ligger till grund för systematiskt 

kvalitetsarbete. 

”(…) 2 kap. Ledningssystem  

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete framgår att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det 

finns sådana processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller 

de krav som ställs i dessa föreskrifter.(…)” 

 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 - Socialstyrelsen 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och 
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sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Ledningssystemet ska användas 

för att: 

 systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

 planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

Ledningssystemet enligt socialstyrelsen utgör verktyget för att uppnå kvalitet, där kvalitet 

uppnås med hjälp av processer, rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete. Det 

systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av 

avvikelser. Föreskrifterna och de allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt 

kvalitetsarbete ska bedrivas. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål 

som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats 

med stöd av sådana föreskrifter. 

 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO utövar tillsyn av verksamheten för 

ensamkommande barn oberoende av vem som är huvudman för verksamheten. Tillsynens 

syfte är att upptäcka och synliggöra brister som har påverkan på den enskildes säkerhet, samt 

kontrollera att verksamheten upprätthåller god kvalitet och uppfyller lagstadgade krav. 

 

I Sverige finns det flera olika aktörer som stödjer, ansvarar och påverkar arbete med 

ensamkommande barn. De tidigare nämnda lagar och förordningar används av olika 

myndigheter som har olika uppdrag och ansvarsområden gällande ensamkommnade. 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL arbetar för att hjälpa kommuner och landsting 

med uppfyllelse av ett bra mottagande och bästa möjliga etablering i det svenska samhället. 

På nationell nivå samarbetar SKL med Socialstyrelsen, Migrationsverket och Länsstyrelserna. 

Genom samarbete med de sistnämnda, har också SKL god samarbetsplattform med Polisen, 

Skolverket samt Statens Institutionsstyrelse. SKL:s dialog med regeringen syftar till både 

omedelbara och långsiktiga lösningar. 

 

Socialstyrelsens uppdrag är att styra och vägleda socialtjänstens arbete med ensamkommande 

barn. Vägledningen baseras på en rapport (Socialstyrelsen, 2013) som omfattar beskrivning av 

ensamkommande barns behov och hur de tillgodoses. Rapportens syfte är att analysera och 

komma med förslag på utveckling med tyngdpunkt i att: 

 sätta barnens behov i centrum 

 göra vården och omsorgen trygg och säker 

 främja barnens hälsa och utveckling 

 ge likvärdiga valmöjligheter 

 tillvarata barnens resurser 

 ge kunskapsstöd till personal och uppdragstagare 

Rapporten belyser ensamkommande barns situation som präglas av paradoxen att det finns 

många vuxna yrkespersoner omkring dem, samtidigt som det är svårt att tydligt utpeka någon 

person som skall ta det övergripande ansvaret för barnen under deras vardagsliv i Sverige. Det 

finns flera olika aktörer och myndigheter som är inblandade i arbetet med de 

ensamkommande barnen utifrån deras specifika ansvarsområden. Därför krävs det en god 

samverkan för att tillgodose barnens behov och rättigheter på bästa sätt.  

 

Den senaste satsningen av Socialstyrelsen började den 1 april 2017 genom inrättande av ett 

nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga. Syftet med satsningen, som 

beräknas pågå fram till 2020, är att stimulera och förstärka kunskapsutveckling och 

kunskapsförmedling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Samtidigt ska den ta fram stöd 

och ge verksamheterna förutsättningar att ge målgruppen god vård och omsorg 
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(Socialstyrelsen, 2017). Centrumet kommer att samverka med många statliga myndigheter, 

verksamheter och organisationer samt representanter från civilsamhälle. 

 

Socialtjänstens myndighetsutövning baseras på rättsäkerhet, den enskildes möjlighet att 

påverka insatser som ges samt en lättillgänglig vård och service (Socialstyrelsen, 2015). I sitt 

arbete med ensamkommande barnen använder socialtjänsten en modell om barns behov i 

centrum BBIC, som beskriver ett arbetssätt utifrån socialtjänstens regelverk. Modellen ska 

stärka barnperspektivet och delaktighet, samt utgå från barnets behov. BBIC ger en enhetlig 

och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. Nedan 

presenteras figur 2.2. hämtad från Grundboken i BBIC som beskriver modellen med hänsyn 

till socialtjänstens regelverk. Grundboken ger inblick i de krav som ställs på dokumentation 

och handläggning inom socialtjänsten utifrån praxis, föreskrifter och lagstiftning.  

 

 

Figur 2.3. BBIC triangel, efter ”Grundbok i BBIC. Barns behov i centrum”, Socialstyrelsen (2015) 

 

Barnets behov ligger i centrum för socialtjänsten som jobbar enligt BBIC modellen. Denna 

kan gemföras med hörnstensmodellen (Bergman och Klefsjö, 2012), där kundens behov skall 

sättas i centrum. 

 

En annan aktör som nyligen fick stor betydelse för kvaliteten inom verksamheter för 

ensamkommande barn är Swedish Standards Institute, SIS, som den 12 jan 2017 fått beviljat 

medel från regeringen för utveckling av standarder inom kvalitetssäkring av HVB - SS 41000, 

Kvalitetssäkring av HVB (Swedish Standards Institute, 2017). 

Ett HVB, hem för vård eller boende, kan utgå från två olika perspektiv, där den första 

omfattar behandling och den andra omvårdnad, stöd och fostran. I Sverige bedrivs 

verksamheten för ensamkommande barn genom placering av de ensamkommande barnen på 

ett HVB-hem, stödbonde eller familjehem. 

SIS arbete med projektet grundas på allas lika villkor för kvalitet på omsorgen, oberoende av 

vem som driver HVB-hemmet eller var i landet den finns. Målet i projektet är att utveckla en 

standard inom HVB-hem med kvalitetsutveckling som syfte. Detta utifrån brukarperspektivet 

genom gemensamt ansvar, kompetens, uppföljning, trygghet och säkerhet osv. Vikten i 
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arbetet kommer att läggs i den upplevda och konkreta nyttan och kvaliteten för brukarna, 

beställarna och leverantörerna. Arbete skall effektivisera resursanvändningen samt tidliggöra 

samhällsnyttan. 

Standarden är tänkt att användas för att:  

• ställa krav på de utförare som utför tjänster  

• förtydliga ansvarsförhållanden  

• användas som beställningsunderlag  

• styra och leda organisationer som är delaktiga i processerna  

• följa upp och analysera verksamheterna  

• ge underlag för internt förbättringsarbete och utvecklingsarbete (Swedish Standards 

Institute, 2017). 

 

Migrationsverket är den myndighet som har ett huvudansvar för mottagande av alla 

asylsökande personer som kommer till Sverige (Migrationsverket, 2017). När det gäller 

ensamkommande barnen ansvarar myndigheten för att: 

 ta emot och prova ansökan om asyl 

 informera om möjligheten till medicinsk åldersbedömning 

 handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnet 

 efterforska barnets familjemedlemmar under asyltiden 

 arbeta för att möjliggöra återvändande vid avslag 

 göra prognoser och beräkna behov av boendeplatser i kommunerna 

 teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av ensamkommande 

barn 

 anvisa en kommun som ska ansvara för barnets boende och omsorg 

 administrera ersättningar till kommuner. 

 

En annan myndighet som har inflyttande på det övergripande arbetet med ensamkommande 

barn är Länsstyrelserna, som ansvarar för: 

 övergripande ansvar för beredskap och mottagande av skyddsbehövande med 

uppehållstillstånd i kommunerna, inklusive mottagningsplatser för barnen 

 arbete med beredskap och kapacitet i mottagande av ensamkommande barn, samt 

samordning av statens insatser genom samverkan med andra myndigheter med fokus 

på ett kvalitativt mottagande 

 tillsyn över överförmyndarnas verksamhet. 

 

Ensamkommande barn anvisas av Migrationsverket till Kommunerna, som ansvarar för det 

praktiska mottagandet, genom att: 

 utreda barnets behov, besluta om insatser och placering i lämpligt boende 

 utse en god man till barnet 

 anordna barnets skolundervisning 

 ge fortsatta insatser under barnets uppväxt 

 barnets integration och etablering om barnet får uppehållstillstånd, i dessa fall får 

kommunen även ansvaret för eftersökning av barnets familjemedlemmar. 

 

Under sin vistelse i Sverige har de asylsökande ensamkommande barnen tillgång till samma 

hälso- och sjukvård inklusive barnpsykiatrisk vård och tandvård som övriga barn i Sverige, 

och det är Landstinget som ansvarar att det tillgodoses. 
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Alla barn i skolåder som bor i Sverige omfattas av skolplikt (7 kap. 2 § och 29 kap. 2 § 

SkolL). Detta gäller även de ensamkommande flyktingbarnen med uppehållstingstånd som 

genom kommunens ansvar ska ges möjlighet till skolundervisning (Socialstyrelsen, 2016). 

Det är viktigt att uppmärksamma att enligt skollagen har asylsökande ensamkommande barn 

samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn, men omfattas inte av skolplikt under 

asylprocessen. För att underlätta kommunernas arbete erbjuder Skolverket stöd och 

rådgivning till skolhuvudmän, rektorer och lärare, i form av inledande kartläggning, placering 

och organisering av utbildningen för de nyanlända eleverna. Skolverkets huvudsakliga 

uppgifter är att styra, stödja, följa upp och utvärdera kommuners och skolors arbete, med syfte 

att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. 

 

2.2. Kund 
 

2.2.1. Kundbegrepp 
 

Kundbegrepp har centralt plats i definitionen av kvalitet. Ordet ”kund” härstammar från tyska 

ordet KUND och kan tolkas som ”känd” (Bergman & Klefsjö, 2012). Det engelska ordet 

”customer” kan översättas som ”vana” enligt Ljungberg och Larsson (2015). Utifrån deras 

definition kunde man koppla kunden till en långvarig relation som fortsätter oavsett om 

kunden köper något eller inte vid ett tillfälle (Ljungberg & Larsson, 2015). 

En annan definition av kundbegreppet, som liknar Ljungberg och Larssons, är hämtad från A 

Dictionary of Marketing och lyder ”den faktiska eller tänkta köparen av en produkt eller 

tjänst”. Med det menas att kunden alltid betraktas som köparen oberoende om den blir 

konsument eller inte. Ett annat koncept på kunden inom en organisation syftar på de anställda 

som också kan ses som kunder till olika interna tjänster, eller medborgarna som blir kunder 

till offentliga tjänster (Doyle, 2011). 

Inom service management ses kunden som en utgångspunkt i arbetet med rationalisering, men 

även som en deltagare i rationaliseringsarbete (Forssell & Norén, 2013). Enligt den 

internationella standarden för kvalitetsledning ISO 9000:2005 definieras kund som 

”organisation eller person som mottar en produkt” och kopplas med termer som konsument, 

köpare, uppdragsgivare, förmånstagare, slutanvändare och återförsäljare (Bergman & Klefsjö, 

2012, s.30).  

 

En framstående definition av en kund och dennes betydelse påstås, av Bergman och Klefsjö 

(2012, s.29), komma från Mahatma Gandhi och har följande lydelse: 

”En kund är den viktigaste besökaren på vår egendom. 

  Han är inte beroende av oss, 

  Vi är beroende av honom.  

  Han stör inte vårt arbete, 

  Han är syftet med det. 

  Han står inte utanför vår verksamhet, 

  Han är en del av den. 

  Vi gör inte honom en tjänst, 

  Han gör oss en tjänst genom att låta oss betjäna honom.” 
  Mahatma Gandhi (1869-1948) 

 

Bergman och Klefsjö (2012, s.30) definierar kunden som ”de (personer eller organisationer) 

vi som organisation vill skapa värde för”. En definition i liknande anda finns i Jurans Quality 

Handbook, där vi kan läsa att kunden är ”vem som helst som påverkas av produkten eller av 
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dem processer som används för att framställa produkten”, och att det finns både externa och 

interna kunder (Juran, 1999).  

 

En bred kunddefinition leder till identifiering av många olika kunder med dess unika krav 

(Sörqvist, 2015), som kan delas i två huvudsakliga grupper: primära och sekundära kunder. 

Primära kunder är högst prioriterade och kan utgöras av användare, köpare och samhället 

som helhet. Sekundära kunder bedöms mindre viktiga för verksamheten och blir ofta 

nedprioriterade. Vidare särskiljer Sörqvist kunder, med hänsyn till Jurans teori, på interna och 

externa kunder, utifrån att en verksamhet kan betraktas som en kedjeprocess mellan de interna 

och externa kunderna samt leverantörer (där de primära och sekundära kunderna delvis kan 

likställas med externa och interna kunder). Med interna kunder menar Sörqvist (2015) alla 

personer som är anställda eller verksamma i en organisation, så som medarbetare, chefer, 

ledning och leverantörer. Externa kunder finns utanför den egna verksamheten. De kan 

antingen vara organisationer eller enskilda individer och kan exemplifieras med köpare, 

användare, agenter och samhället i sin helhet. Sörqvist delar även upp kunder i nuvarande, 

tidigare och potentiella utifrån sina studier om ständiga förbättringar (Sörqvist, 2015). 

 

Enligt Ljungberg och Larsson (2012) är kundbegrepp i offentlig sektor komplicerat och 

komplext och benämns med termer som patient, klient, konsument, elev eller brukare. Det är 

därför viktigt att klargöra och förstå vem processen är till för. Användande av kundbegrepp i 

offentlig sektor är inte alltid självklart och beror på tolkningen av begreppet. Utifrån detta är 

det särskilt viktigt att fundera vem som anses vara kund. Är kunden den som beställer 

tjänsten, som använder den, som nyttjar den eller som betalar för den?  

För att förstå kunden och kunna uppnå hög kundtillfredsställelse är det viktig att säkerställa 

tillfredställande av kundens behov. 

 

2.2.2. Kundbehov 
 

Ljungberg och Larsson (2015) beskriver behov utifrån Nationalencyklopedin som 

”förklaringen till människors och djurs målinriktade beteende”. Ett behov beskriver skillnaden 

mellan nuläge och önskemålen och utgår från frågan ”vad saknas?”. Kotlers (1991) definition 

av behov är ”en människans eller organisations grundläggande avsaknad av något”. 

Kundens önskan är att ta bort avsaknaden och hitta en produkt eller tjänst som kan tillgodose 

dennes behov (Ljungberg & Larsson, 2015).  

 

Olika kunder kan ha skilda uppfattningar om en produkt eller tjänst är attraktiv, förväntad 

eller nödvändig (Bergman & Klefsjö, 2012).  Kundens uppfattning kan ändras över tid, men 

det är också det som ligger till grunden för definieringen av kundens behov.  

Bergman och Klefsjö (2012) delar behoven i två kategorier: personliga behov som är 

oberoende av sociala sammanhang eller miljö samt sociala behov, som relateras till den 

sociala miljö som en människa befinner sig i. Juran (1999) beskriver kundbehov som de 

grundläggande fysiologiska och psykologiska krav och önskemål för överlevnad och 

välbefinnande, utifrån Maslows behovsteori. 

 

Ett exempel till Jurans tolkning av kundbehov finns i en studie om ensamkommande unga 

vuxna i Sverige (Wallin & Ahlström, 2005) som presenterar erfarenheter utifrån livssituation 

och välbefinnande av 11 personer som sökte asyl i Sverige som ensamkommande 
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flyktingbarn. Resultatet av studien pekar på att några av dessa kände sig ensamma och ej 

delaktiga i samhället samt saknade känslan av gemenskap. 

 

Abraham H. Maslows behovshierarki omfattar fem olika steg: fysiologi, trygghet, 

samhörighet, självkänsla och självförverkligande. Den är uppbyggd som en trappa. Längst ner 

finns de basala fysiologiska behoven, som mat och boende (Maslow, Frager, 1987). För att 

uppnå de högre stegen på behovstrappan måste man först tillgodose de grundläggande 

behoven (Hopkins & Hill, 2010). Hopkins och Hill (2010) i sin studie om de 

ensamkommande barns behov, kom till slutsatsen att de barn som kommer ensamma till ett 

nytt land uppvisar ett heltäckande spektra av ej tillgodosedda behov. 

 

 

 

 

 

Arbetet med de ensamkommande barnen präglas av olika teorier och begrepp, så som hälsa 

och välbefinnande, lösningsfokuserat arbetssätt, salutogent förhållningssätt eller KASAM.  

Teorin om det salutogena förhållningssättet framställdes av Aron Antonovsky, i boken 

”Health, Stress and Coping” 1979, och fokuserar på faktorer och processer som främjar 

människors vällbefinnade och hälsa ur helhetssyns perspektiv (Gasne, 2008).  

Det salutogena perspektivet lägger fokus på det som bidrar till att hantera livets svårigheter. 

KASAM, betyder känslan av sammanhang. Det utgår från det salutogena förhållningsättet och 

innehåller tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Aron Antonovsky 

beskriver KASAM som ett globalt mått på hälsa som inte berörs av kultur, nationalitet, 

socioekonomiskt status, kön eller ålder (Geyer, 1997; Pallant & Lea, 2002). 

Lösningsfokuserat arbetssätt har sitt ursprung i terapimodeller, där lösningsfokus ligger på ett 

speciellt förhållningssätt till problemet, där utgångspunkten ligger i lösningen på problemet 

och inte själva problemet. De övergripande idéerna inom lösningsfokuserat arbetssätt är att 

arbeta med det som fungerar och fokusera på det vad man vill uppnå. Det handlar om att 

använda styrkor för att hantera svagheter, bygga på möjlighetstänk, aktivera andras eget 

tänkande istället för att tänka åt dem m.m. (Gavin, 2016; Toros, LaSala, Medar, 2016). 

 

 

Figur 2.4. Maslows behovshierarki, fritt efter Maslow, A.H., Frager R. (1987) 



  

 

21 

 

2.2.3. Kundtillfredsställelse 
 

Bergman och Klefsjö (2012) förklarar kundtillfredsställelse som en process kopplad till 

uppfyllelse av kundens behov och förväntningar. Kundens upplevelse påverkas av ett flertal 

olika faktorer såsom tidigare erfarenheter, kundens önskemål, organisationens eller 

produktens rykte samt den utlovade varan eller tjänsten. Detta samband inspirerades av 

Zeithaml, m.fl. (1990) och presenteras i figur 2.3. 

Kundernas bedömning av servicekvalitén uppstår genom jämförelse av vad de vill eller 

förväntar sig mot vad de faktiskt får eller uppfattar att de får. För att tillfredsställa kunden 

måste en organisation möta eller överträffa kundens förväntningar (Zeithaml, m.fl., 1988).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.5.  Inspiration av Customer Assessment of Service Quality (Zeithaml, m.fl., 1990, s. 23), där 

kvalitetsdimensioner delas upp på teknisk kvalitet och process kvalitet som påverkar både den förväntade och 

erhållna tjänsten. 

 

För att uppnå hög kvalitet på den levererade tjänsten behövs både teknisk- och processkvalitet 

beaktas, enligt Zeithaml, m.fl. (1990).  

Tidigare 

erfarenheter 

Organisationens 

rykte 

Utlovad 

tjänst 

Kundens 

önskemål 

Förväntad 

tjänst 

Erhållen tjänst 

Kvalitet 

Kvalitets- 
dimensioner för 
teknisk kvalitet 

”VAD?” 
påverkas av: 
- prestanda 
- säkerhet 
- felfrihet 
- pålitlighet 
- utseende 
- formgivning 
 
Kvalitets-
dimensioner för 
process kvalitet 

”HUR?” 
påverkas av: 
- omgivning 
- säkerhet 
- tjänstvillighet 
- kompetens 
- artighet 
- tillgänglighet 
- kommunikations- 

förmåga 
 



  

 

22 

 

Kundtillfredsställelse har stor betydelse i förbättringssatsningar och bygger på, enligt Sörqvist 

(2015), att tillfredsställa kundens behov och förväntningar samt att ha insyn i kundens 

subjektiva upplevelser, som både måste förstås och mätas. 

 

 

Kanomodellen, som ett exempel för mätning av 
kundtillfredställelse 

 

Kanomodellen illustrerar relationen mellan kundtillfredsställelse och graden av uppfyllelse för 

kundbehov. Modellen (figur 2.2) baseras på tre grupper av kundbehov (Bergman & Klefsjö, 

2012) basbehov som är underförstådda och självklara för kunden, uttalande behov som 

motsvarar kundens förväntningar och upplevelse av ett erbjudande och/eller tjänst och 

omedvetna behov som är svårt för kunden att ange vid förfrågan eftersom kunden är 

omedveten om dessa. Kundtillfredställelse uppnås genom uppfyllelse av alla tre grupper av 

kundens behov (Sörqvist, 2015). 

Kundtillfredsställelse 
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Låg          Hög 

 

 

 

         Låg 

 
Figur 2.6. Kanomodellen för kundtillfredställelse, fritt efter Bergman och Klefsjö (2012, s.322) 
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3. Metodbeskrivning 
 

I kapitlet presenteras valet av vetenskaplig metod och synsätt, samt en beskrivning av 

arbetsprocessen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för validitet och reliabilitet samt forskarens 

förförståelse. 

 

 

Genomförandet av examensarbetet hade sitt ursprung i forskarens intresse för fördjupad 

kunskap om kvalitet och kvalitetsdimensioner inom offentlig sektor, med särskilt intresse för 

verksamheter för ensamkommande flyktingbarn. 

 

3.1. Vetenskapsideal 
 

Ett vetenskapsideal präglar en forskares arbete utifrån forskning och kunskapsbildning. Wedin 

och Sandell (2004) uppger två viktiga vetenskapsideal, det positiviska – naturvetenskapliga 

och det hermeneutiska – humanvetenskapliga. Kännetecknen för det positiviska 

vetenskapsidealet är krav på faktaunderlag, mångfaldighet, verifiering och objektivitet. Det 

hermeneutiska vetenskapsidealet kännetecknas av tolkning och förståelse av information 

framtagen från text, människors beteende eller handlingar (Bryman, 2000). Tolkningen 

baseras på förförståelse som i sin tur influeras av tidigare erfarenheter, kultur och tradition 

(Wedin & Sandell, 2004). Denna studie utgår ifrån det hermeneutiska förhållningssättet, 

utifrån studiens tolkning och förståelse av information samlad under studien, samt studiens 

syfte om ökad medvetenhet om kvalitén och kvalitetsdimensioner i arbete med 

ensamkommande flyktingbarn. Det är oerhört viktigt att se och förstå alla studiens delar ur ett 

helhetsperspektiv för att skapa en helhetsbedömning i sammanhanget (Alvesson & Sköldberg, 

2008). 

 

3.2. Vetenskaplig metod och ansats 
 

Studiens metodval styrdes av formuleringen av forskningsfrågorna, därför var det lämpligt att 

kombinera kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod (Yin, 2012). Creswell (2014) menar att 

genom studier av urval ur en större population, blir syftet med en kvantitativ studie att dra 

generella slutsatser om attityder, åsikter eller trender. Utifrån den teorin genomfördes 

enkätstudien i två likvärdiga arbetsgrupper från två olika kommuner.  

 

Studien genomfördes som en fallstudie med två analysenheter, där syftet enligt Yin (2012) 

handlar om att beskriva verkligheten genom att på nära håll studera ett eller några fall och bör 

användas i uppsatser med beskrivande eller explorativa forskningsfrågor. För att få en djupare 

förståelse för problemet valde forskaren mixed method design (Creswell, 2014), där valet av 

undersökningsmetod har utgått från fördelar och nackdelar i varje metod. 

 

Insamling av data för studien begränsade inte forskaren till en metod utan kombinerade 

datainsamlingsmetoderna för att få fram så relevant data som möjligt (Yin, 2012). 

 

Alla använda informationskällor i studiens bedömdes och analyserades tillsammans. Detta 

innebär att resultatet av fallstudien utgör en sammanställning av den samlade informationen 

från olika källor (Yin, 2007). 
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Studien utgick från en induktiv ansats, där forskaren genom fallstudier studerade verkligheten 

och sedan drog generella slutsatser utifrån lagtextanalys, intervjuerna och enkätsvaren 

(Thorén, 2007).  

 

Casebeskrivning av verksamheterna 
 

För att uppfylla Vetenskapsrådets forskningsetiska krav på anonymitet använde forskaren sig 

av benämningarna kommun A och B i beskrivningen av verksamheterna. De studerade 

verksamheterna bedrivs i form av HVB-hem eller stödboende och har ensamkommande barn 

som målgrupp. Storleken på verksamheterna varierar. I början av studien fanns fyra HVB-

hem samt en utslussverksamhet i kommun A. I kommun B har det funnits sex HVB-hem samt 

en 18+ verksamhet (likvärdig till en utslussverksamhet i kommun A). Antal anställda 

vägledare och flyktingassistenter varierar både mellan verksamheterna och mellan enheterna. 

Ledningssystemen beaktas som likvärdiga i båda kommunerna, med en områdeschef samt 

några enhetschefer som ansvarar för HVB-hemmen och utsluss/18+ verksamheterna.  

 

3.3. Forskningsprocessen 
 

Arbetsprocessen under studien utgick från modellen för den ideala forskningsprocessen 

(Stukàt, 2014), som presenteras i figur 3.1., och innehåller ett antal efterföljande faser som 

samspelar med varandra. 

 

 

Figur 3.1. Arbetsprocess under forskningstiden, fritt efter den ideala forskningsprocessen av Stukàt (2014) 
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Valet av ämne för studien baserades på forskarens egna erfarenheter och observationer, 

utifrån en önskan om djupare förståelse av ämnet och möjlighet till förbättring av kvalitet i 

arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Formuleringen av syftet ledde fram till 

framställandet av några problemfrågeställningar som studien har för avsikt att besvara. 

 

I studiens första del användes kvalitativ metod, av litteraturstudier och källanalys, för att 

skapa en empirisk grund för uppsatsen (Holme & Solvang, 1997). Wedin och Sandel (2004) 

menar att kvalitativ metod fokuserar på tolkningar samt studerar beteenden och motiv, som 

överensstämmer med studiens problemformulering. Studiens källanalys omfattade normativa 

källor, som lagar, förordningar, propositioner och modeller, där källa definieras som ”en skrift 

som åberopas för en vis uppgift” (Holme & Solvang, 1997). 

 

I studiens andra del användes kvantitativ metod i form av enkät för att ta fram ett numeriskt 

resultat som möjliggör statistisk utvärdering (Backman, 1998). Enkätfrågor utformades, med 

hänsyn till Wedins och Sandels teori, utifrån studiens syfte och problemformulering. Frågorna 

utformades med hänsyn till den samlade teorin, och grundades på empirisk kunskap om 

kvalitet, kvalitetsdimensioner, kund, kundbehov och kundtillfredsställelse. 

 

Enkätundersökningen genomfördes i två verksamheter i två kommuner i Jämtlands län, 

genom tillämpning av en pappersenkät. Pappersenkäten valdes utifrån ledningens önskemål 

och forskarens farhågor när det gäller svarsfrekvens och tidsram, utifrån Creswell (2014). 

Denne förespråkar en beskrivning av tillvägagångssättet i undersökningen med hänsyn på tid, 

urvalsgrupp och instrument. Förklaringen till valet av pappersenkäten var forskarens tidigare 

erfarenheter med dålig svarsfrekvens av webbenkäter, men även åsikt att pappersenkäten kan 

skapa känsla av delaktighet i organisationens kvalitetsutveckling.  I kommunen A 

genomfördes studien under en arbetsplats träff, där nästan alla medarbetare i verksamheten för 

ensamkommande medverkade. Respondenterna har inte haft någon förtidsvisning av frågorna 

eller någon förförklaring till enkätens ämne. Respondenterna i kommun A fått ca: 20 minuter 

för att svara på frågorna. Vissa respondenter satt ensam och vissa i grupper under studien. 

Hur undersökningen genomfördes i kommunen B, är lite oklart, då forskaren inte hade 

möjligheten att vara närvarande under själva studiens genomförande. Enkäten skickades till 

en områdeschef, som i sin tur delegerade genomförande av undersökningen till en enhetschef. 

Forskaren har tillit att studien genomfördes under ett gruppmöte, där den utsedda 

enhetschefen närvarade och där respondenterna svarade enskild på frågorna i enkäten. Det är, 

tyvärr oklart hur många personer som tillhörde arbetsgruppen, som valde att avstå från 

undersökningen. De ifyllda formulären skickades till forskaren i ett brev via post. 

 

Kvalitativ metod, i form av två semistrukturerade intervjuer med områdes/avdelningschefer i 

de studerade kommunerna, användes i studien, för att öka informationsvärde och få djupare 

förståelse för studiens ämne samt för att belysa ledningsperspektivet. Intervjun inleds med 

öppna frågor om de intervjuades bakgrund och erfarenhet för att sedan övergå till mer 

avsmalnade och detaljerade frågor, utifrån teori om de semistrukturerade intervjuerna (Kylèn, 

1994). Intervjuguide, med specificerade frågor, skickades i förväg till de intervjuade 

personerna för att skapa en bättre förutsättning till djupare och utförliga svar. 

 

Samanställningen av resultaten analyserades efter teman utifrån studiens problemformulering: 

1. Kvalitet, som för bättre analys delades upp i områden: 

 definition av kvalitet 

 upplevelse av samsyn gällande kvalitet 
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 systematiskt kvalitetsarbete 

 kvalitetsdimensioner 

2. Kund, som delades upp i områden: 

 kundbegrepp 

 kundbehov 

 tillfredsställelse av kund behov 

3. Helhet – med hänsyn till skillnader och likheter mellan lagstiftningen, 

ledningsperspektivet och personalens uppfattning. 

 

3.4. Urval och begränsningar 
 

Teoretisk referensram sammanställdes genom litteratursökning via Mittuniversitets databaser, 

som Academic Search Elite, Emerald, Google Scholar och Primo, utifrån förutbestämda 

sökord som unaccompanied, refuge, quality, customer, kund, kvalitet, tjänstekvalitet m.m. 

För att få en översikt över den gällande lagrum har sökningen inom området gjorts på flera 

myndigheters och organisationers webbsidor, Sveriges Riksdag samt i lagboken (Sverige 

Rikets Lag, 2010). 

 

De urval som gjordes under planeringen av studiens genomförande, presenteras i figuren 3.2., 

utgått från Holmes och Solvangs (1997) teori om två huvudsakliga former av urval:  

 icke-sannolikhetsurval, som inte baseras på slumpmässighet, 

 sannolikhetsurval, som baserasdes på slumpmässighet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 3.2. Urval av undersökningsenheter och undersökningspersoner till studien. 

 

I den kvantitativa undersökningen använde sig forskaren av icke-slumpmässig och strategisk 

urval (Alvehus, 2013) av respondenter för enkätfrågorna, genom val av två särskilda 
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arbetsgrupper som arbetar med de ensamkommande barnen i två kommuner i Jämtlands Län. 

Först valdes studiens population, som är vägledare/flyktingassistenter. Nästa steg var att välja 

två enheter från den valda populationen. Forskaren utgick från bekvämlighetsurvalet i valen 

av enheterna pga. avstånd och tillgänglighet till de studerade verksamheterna, då forskaren 

själv bor inom länet. 

Respondenterna för studien utgör ett stickprov ur populationen vägledare/flyktingassistenter 

(Holme & Solvang, 1997). 

Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån ett strategiskt urval (Alvehus, 2013) med tanke på 

personers specifika erfarenheter och kunskaper. 

Urvalet av de studerade kommunerna gjordes utifrån bekvämlighetsurvalet (Alvehus, 2013; 

Holme & Solvang, 1997), då forskarens möjlighet till genomförandet och förförståelse till 

studiens ämne, där både avstånd, tillgänglighet och erfarenhet spelade stor roll. Forskarens 

förförståelse baserades på informationen samlad under forskarens arbete som tillförordnad 

enhetschef för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. 

 

Forskningsfrågorna i enkäten utformades utifrån studiens syfte och problemformuleringen och 

resulterade i farmtagande av variabler (Creswell, 2014) som, kvalitet, kvalitetsdimensioner, 

kund och kundbehov. Forskningsfrågorna har till avsikt att studera populationens kunskap om 

och användning av begreppen kvalitet och kund, men även studera graden av systematiskt 

kvalitetsarbete och tillfredställande av kundbehov. 

 

3.5. Validitet och reliabilitet 
 

Validitet och reliabilitet utgör två aspekter som behöver beaktas under studiens utförande 

menar Kylèn (1994). Valididet avser mätningen av den samlade data som är relevant och 

användbar för studien samt använder klara mått och mätmetoder (Ejvegård, 2009), medan 

reliabilitet avser mättning på tillförligt sätt som kan ge samma resultat om studien skulle 

upprepas vid en annat tillfälle (Kylèn, 1994), genom användbarhet av ett mätinstrument och 

en måttenhet som garanterar pålitlighet (Ejvegård, 2009). 

 

3.6. Forskarens förförståelse 
 

Forskarens förförståelse baseras på de kunskaper som erhållits genom Magisterutbildningen i 

kvalitets- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet. Författaren har flerårig erfarenhet av 

arbete med ensamkommande flyktingbarn både som vägledare men även som tillförordnad 

enhetschef för två HVB-hem. Forskarens arbete inom verksamheten för ensamkommande 

flyktingbarn i kommun A avslutades i början av studien. Författaren har även erfarenhet av 

arbetet med några integrationsprojekt som riktades till nyanlända barn och unga vuxna. 

Utifrån det ovan nämnda kan konstateras att författaren har kunnat använda sig av egna 

kunskaper och erfarenheter från arbete med ensamkommande barn under 

forskningsprocessen. Det är även viktigt att poängtera att en av de i studiens medverkande 

kommunerna, kommun A, är forskarens arbetsgivare, men för tillfället arbetar forskaren som 

projektledare i ett relativt nystartad integrationsprojekt. Studien genomfördes dock inte som 

beställning från forskarens arbetsgivare eller någon annan organisation som forskaren arbetar 

eller arbetade för. 
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3.7. Metodkritik 
 

En kritik kan riktas till val av metoder som användes i studien, då intervjuer kunde istället 

genomföras med förstalinjechefer istället för områdeschefer. Intervjuer med enhetschefer 

kunde ge bättre inblick på den dagliga verksamhetens syn på kvalitet som i sin tur kunde få 

bättre koppling med populationens svar i enkätundersökningen. 

En annan kritik kan riktas till urvalet av populationen för studien. Det skulle vara fördelaktigt 

att genomföra studien i tre eller flera olika kommuner, för att få djupare förståelse om 

populationen. Samtidigt kunde uppnås större svarsfrekvens från kommun B om forskaren 

hade själv besökt verksamheten samt lämnat ut och samlat enkäterna. 
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4. Resultat och analys 
 

Kapitlet innehåller resultat och analys av den insamlade data från enkätstudien och intervjuerna med 

en koppling till lagstiftningen och teoriramar, utifrån uppsatsens syfte och problemformulering. 

 

 

Den sammatagna svarsfrekvensen för intervjuerna utgick till 100 % och för enkäten till ca 60 

%, med förbehåll till svarsfrekvens i kommun B.  

För tydliggörande av resultaten från studien analyserades svaren utifrån studiens 

problemformulering och delades därför i två huvudämnen: kvalitet och kund. Kvalitet delades 

sedan i områden: definition av kvalitet, upplevelse av samsyn gällande kvalitet, systematiskt 

kvalitetsarbete och kvalitetsdimensioner. Ämne kund delades i områden: kundbegrepp, 

kundbehov och tillfredställelse av kundbehov. Sista analysdelen omfattar helheten och 

innehåller sammanställning av skillnader och likheter mellan lagstiftningen, 

ledningsperspektivet och personalens uppfattning. 

 

4.1. Enkätstudie 
 

Enkäten bestod av 13 frågor, varav 2 öppna frågor, 6 envalsfrågor, 4 flervalsfrågor samt 1 

skattaningsfråga. Det blev sammanlagt 30 personer som svarade på enkätsfrågorna.  

Svarsfrekvensen i kommun A var 65 %, dvs. 26 svar av 40 möjliga. 

I kommun B fick forskaren 4 svar, men det finns inget information om hur många som fick 

möjligheten att medverka men avstått, därför är det inte möjligt att beräkna procentuellt 

svarsfrekvens. 

 

4.1.1. Kvalitet 
 
För att få tydligare analys i teman kvalitet delades resultaten upp i områden: definition av 

kvalitet, upplevelse av samsyn gällande kvalitet, kvalitetsdimensioner samt systematiskt 

kvalitetsarbete.  

 

Definition av kvalitet 
 
Fråga 1, var en öppen fråga, den besvarades av 18 personer, svarsfrekvensen för den frågan 

blev 60%. 

I denna fråga fick respondenterna möjlighet att med egna ord beskriva och förklara begreppet 

kvalitet. Svaren sammanställdes i tabell 4.1. 

Respondenternas svar visar på brädd och icke- homogent förklaring och tolkning av begreppet 

kvalitet, med tydlig koppling till Aron Antonovskys salutogena förhållningssättet (Gasne, 

2008) samt Abrahams Maslows behovs teori (Wallin & Ahlström, 2005). Svaren visar även 

på en tydlig koppling till Myron Tribus (Bergman & Klefsjö, 2012) kvalitets definition, som 

baseras på relationen mellan kundens önskemål, förväntningar och känslor och tjänstens 

utformning för att tillfredsställa kunden. Enkätsvaren visar att det även finns möjlig koppling 

till kvalitetsledningssystem (ISO 9000:2015) genom användning av rutiner och regler som 

krävs både av kunden, verksamheten och lagstiftningen. Resultaten från enkäten visar också 

på en koppling till Bergmans och Klefsjös (2012) definition av kvalitet, men tydlig samband 

med kundernas behov och förväntningar.  
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Tabell 4.1 Sammanställning av svaren för fråga 1 
 

Upplevelse av samsyn gällande kvalitet 
 

Upplevelse av samsyn gällande definiering av kvalitet delades på tre områden, barnens 

perspektiv, arbetspaltsen och andra aktörers synsätt.  

 

Samsyn på kvalitetsbegreppet mellan personalen och de ensamkommande 
barnen. 
 

Samsynen utifrån de ensamkommande barnens perspektiv sammanfattades i frågan 2 (figur 

4.1.). 

Fråga 2, var envalsfrågan, den besvarades av 28 personer, svarsfrekvensen för den frågan 

hamnade på 94%. 12 personer (43%) svarade Ja, 9 personer (32%) svarade Nej och 7 

personer (25%) svarade Vet inte. 

Resultaten visar att mindre än hälften av respondenterna upplevde att det finns samsyn 

gällande kvalitets definiering, mellan personalen och de ensamkommande barnen. Resten av 

Att tydligt och koncist med hög kasam lära barnen hur samhället fungerar och hur man klarar sig där 

För mig betyder kvalitet i mitt arbete att jag bygger bra relationer med ungdomarna som kan vara till hjälp för 

dem. 

Kvalitet anser jag är att man som personal inte tänker att man jobbar när man jobbar, utan att man ska ha 

känsla och medmänsklighet. 

Att ungdomar får en trygghet och självkänsla inför ett liv i Sverige. Bemötandet mot andra. 

Vägleda ungdomar ut till ett självständigt liv byggt på vad individens behov och samhällets krav 

Sätta gränser och att vara konsekvent 

Att det är ett bra och tryggt boende. Det finns en personal som kan stödja och hjälpa ungdomar in i vuxenlivet 

och det svenska samhället 

Att kunna ge vård och omsorg och vara lyhörd. 

Att ungdomarna ska lära sig om samhället, regler, hemmet och hur man respekterar andra människor 

Att vi jobbar som vi kommit överens om med alla inblandade (soc t.ex. - enligt BBIC). Jobbar enligt rutiner. 

Bra sammanhållning i personalgruppen, arbeta för samma mål inte dra åt olika håll. 

Lära barnet hur det fungerar i svenska samhället. Högt kasam. 

Meningsfullt. Framtidstro. 

Kvalitet är att lyckas utföra det arbete som är vårt uppdrag. 

Att skapa en trygg miljö med bra relationer och "hemkänsla". Att ge ungdomar positiva minnen från vistelsen 

på boendet. 
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respondenterna visste inte om det finns samsyn på kvalitet eller tyckte att det inte finns någon 

samsyn mellan personalen och ensamkommande barnen. 

Två respondenter kommenterade fråga 2 med ord: ”både och” samt ”ja på det stora hela”, 

som kan tolkas att personalen har lite svårt att bedöma samsynen. Eftersom att svaren 

utvecklades i sitt innehåll är det omöjligt att analysera dem, men samtidigt upplevs det viktigt 

att lyfta fram dem. 

Med utgång i den teoretiska referensramen visar resultaten att det är svårt att uppnå samsynen 

på kvalitetsbegreppet pga. personalens och ensamkommande barnens olika bakgrund och 

erfarenheter (Andersson, 2010).  

 

 

43%

32%

25%

Tycker du att din definition på kvalitet är liknande 
med de ensamkommande barnens definition?

Ja

Nej

Vet inte

 

Figur 4.1. Samanställning av svaren för fråga 2 

 

Samsyn på kvalitetsbegreppet på arbetsplatsen.  
 

Personalens samsyn på kvalitet samanställdes i frågan 3 (figur 4.2.). 

Fråga 3, var envalsfrågan, den besvarades av 30 personer, svarsfrekvensen blev 100% för den 

frågan. 19 personer (64%) svarade Ja, 10 personer (33%) svarade Nej och 1 person (3%) 

svarade Vet inte. 

Merparten av respondenterna upplevde att det finns gemensam syn på kvalitet på deras 

arbetsplats. En tredje del upplevde att så är inte fallet och en enstaka person hade ingen 

uppfattning om samsynen gällande kvalitén. 

Resultaten av enkätundersökningen bekräftar teorin om ledarens viktiga roll i skapande och 

upprätthållande av samsynen på arbetsplatsen (Bergman & Klefsjö, 2012; Andersson, 2010). 
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Samsyn på kvalitetsbegreppet mellan verksamheten och andra aktörer 
kring de ensamkommande barnen.  
 

Personalens upplevelse av samsyn på kvalitet mellan deras arbetsplats och andra myndigheter 

som arbetar med ensamkommande barnen sammanställdes i frågan 4 (figur 4.3.). 

Fråga 4, var envalsfrågan, den besvarades av 30 personer, som betyder 100% svarsfrekvens. 

17 personer (56%) svarade Ja, 8 personer (27%) svarade Nej och 5 personer (17%) svarade 

Vet inte. 

Strax över hälften av respondenterna upplevde samsyn med andra myndigheter. Cirka en 

tredjedel ansåg att det inte finns samsyn gällande kvalitet mellan deras verksamhet och andra 

myndigheter. Fåtal personer hade ingen åsikt om samsynen på kvalitén. 
En av respondenterna kommenterade fråga 4, så där: ”försöker nog säkert men jag tycker vi 

har olika syn på vad som är kvalitet". 

Resultaten kan tolkas, med utgång i teorin (Andersson, 2010), som att samsyn mellan 

arbetsplatsen och andra aktörer kan uppnås, men kräver ledningens, personalens och de andra 

aktörers samverkan och förtydligande av definition av kvalitetsbegreppet. Den önskvärda 

samsynen kommer i sin tur leda till förtydligande av verksamhetens mål och syfte (Bergman 

& Klefsjö, 2012; Andersson, 2010). 

 

 

Figur 4.2. Samanställning av svaren för fråga 3 

 

64%

33%

3%

Anser du att det finns gemensam syn på kvalitet på 
din arbetsplats?

Ja

Nej

Vet inte
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56%27%

17%

Anser du att det finns en gemensam syn på 
kvalitet mellan din arbetsplats (ett HVB-hem 

för ensamkommande barn) och andra 
myndigheter, t.ex. socialtjänsten, IVO m.m.?

Ja

Nej

Vet inte

 
Figur 4.3. Samanställning av svaren för fråga 4 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Fråga 5 utformades för att belysa kopplingen mellan Socialstyrelsens rekommendationer om 

införande av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter för 

ensamkommande barn och personalens uppfattning om systematiskt kvalitetsarbete.  

Fråga 5, var envalsfrågan, den besvarades av 29 personer, svarsfrekvensen för den frågan 

blev 97%. 26 personer (90%) svarade Ja och 3 personer (10%) svarade Vet inte. 

Resultaten (figur 4.4.) från enkätstudien visar att personalens uppfattning om systematiskt 

kvalitetsarbete är väldigt positiv, då majoriteten av respondenterna bekräftade att arbete med 

kvalitet sker systematiskt på deras arbetsplats. Det var bara 10% av respondenter som inte 

viste om man arbetar systematiskt med kvalitet på deras arbetsplats. 

Resultaten visar på verksamhetens ständigt och sytematiskt kvalitetsarbete som har sin 

teoretiska avbild i hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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Figur 4.4. Samanställning av svaren för fråga 5 
 

Kvalitetsdimensioner 
 

Kvalitetsdimensioner inom verksamheten för ensamkommande barn belystes i frågorna 11 

(figur 4.5.) och 12 (figur 4.6.), med avsikt att besvara frågan: hur behov tillfredställs och 

kvalitet levereras? 

Frågan 11,var flervalsfrågan, den besvarades av 29 personer, svarsfrekvensen för den frågan 

blev 97%. 18 av de 29 svarande (62%) ansåg att Artighet beskrev deras yrkesroll, 23 personer 

(79%) av de 29 svarande ansåg att Empati/inlevelseförmåga beskriver deras yrkesroll, 27 

personer (93%) av de 29 svarande ansåg att Kommunikationsförmåga beskriver deras 

yrkesroll, 26 av de 29 svarande (90%) ansåg att Kompetens beskriver deras yrkesroll, 25 

personer (86%)  av de 29 svarande ansåg att Lyhördhet beskriver deras yrkesroll, 24 av de 29  

svarande (83%) ansåg att Pålitlighet beskriver deras yrkesroll och 26 personer (90%) av de 29 

svarande ansåg att Trovärdighet beskriver deras yrkesroll. 

De flesta av respondenter tyckte att kommunikationsförmåga är en av de viktigaste 

kvalitetsegenskaperna. Kompetens och trovärdighet var två näst högst skattade kvalitets-

egenskaper. Lyhördhet, pålitlighet och empati skattades också högt av respondenterna. 

Enkätresultat visade att pålitlighet uppfattas som viktigast inom verksamhetens 

kvalitetsegenskaper. Som näst viktigast uppgav respondenterna kompetens, som följdes av 

säkerhet. Detta kan tolkas genom Zeithaml m.fl. (1988) teorin om betydelsen av den 

mänskliga prestationsförmåga hos personalen som arbetar med ensamkommande barnen. 

En av respondenterna har skrivit en kommentar till fråga 11: 

”Det är viktigt med alla egenskaper när du jobbar med detta: empati, lyhördhet, pålitlighet, 

trovärdighet. Ett mycket härligt jobb där det krävs kompetens hela vägen av alla dessa.” 
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Figur 4.5. Samanställning av svaren för fråga 11 
 

Frågan 12, var flervalsfrågan, den besvarades av 29 personer, svarfrekvensen för den frågan 

blev 97%. 23 personer (79%) svarade att Kompetens en av de viktigaste egenskaper för deras 

verksamhet, 2 personer (7%) av de 29 svarande ansåg att Omgivning är en av de viktigaste 

egenskaper för deras verksamhet, 25 personer (86%) svarade att Pålitlighet är en av de 

viktigaste egenskaper för deras verksamhet, 16 personer (55%) av de 29 svarande ansåg att 

Tillgänglighet är en av de viktigaste egenskaper för deras verksamhet och 21 personer (72%) 

av de 29 svarande ansåg att Säkerhet utgör en av de viktigaste egenskaper för deras 

verksamhet. 

 

Resultaten av svaren visar tydligt mönster när det gäller de viktigaste kvalitetsdimensioner, 

som kommunikationsförmåga, trovärdighet, kompetens, lyhördhet, pålitlighet, empati, 

säkerhet, artighet och tillgänglighet. Dessa kvalitetsdimensioner bidrar till tjänstens totala 

kvalitet (Zeithaml, m.fl. 1990). Enkätsvaren visar också tydligt att omgivningen spelar mindre 

roll enligt respondenterna. 
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Pålitlighet
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Kommunikationsförmåga

Empati/innlevelseförmåga
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Vilka av nedan nämnda egenskaper beskriver 
din yrkesroll som vägledare/flyktingassistent? 
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Figur 4.6. Samanställning av svaren för fråga 11 
 

4.1.2. Kund 
 

Kunden har den centrala rollen inom kvalitets definition (Bergman & Klefsjö, 2012) och 

därför var kundaspekten viktigt att belysa i studien. För att få tydligare analys i teman kund 

delades resultaten upp i områden: kundbegrepp, kundbehov och tillfredställelse av 

kundbehov. 

 

Kundbegrepp 
 

Fråga 6 ställdes som en inledning för att få övergripande information om respondenternas 

kännedom och användning av begreppet kund. 

Fråga 6, var envalsfrågan, den besvarades av 28 personer, svarsfrekvensen för den frågan 

hamnade på 94%. 20 personer (72%) svarade Ja, 4 personer (14%) svarade Nej och 4 

personer (14%) svarade Vet inte. 

Enkätresultaten visar (figur 4.7.) att merparten av respondenter vet vem som är deras kund, 

även om det råder lite förvirring med kund begreppet. Det var några enstaka respondenter som 

inte visste vem som var kund för deras verksamhet och lika många uttryckte att deras 

verksamhet inte har några kunder. Svaren bekräftar Ljungbergs och Larssons (2012) 

påstående om komplexiteten och kompliceringen av benämning för begreppet kund inom 

offentlig sektor. 

Detta speglas i en respondents kommentar till frågan:” lite konstigt formulerad!! kund?? = 

uppdragsgivare??”. 
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Vilka av nedan nämnda egenskaper är enligt 
dig viktigast för verksamheten som arbetar 

med ensamkommande barn? 
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72%

14%

14%

Tycker du att din verksamhet har någon 
kund/några kunder?

Ja

Nej

Vet inte

 
Figur 4.7. Samanställning av svaren för fråga 6 
 

Fråga 7 utformades med hänsyn till teori om de två huvudsakliga kundgrupper: primära och 

sekundära kunder (Sörqvist, 2015). 

Fråga 7, var flervalsfrågan, den besvarades av 28 personer, som ger 94% svarsfrekvens. 19 

personer (68%) svarade att Ensamkommande barnen är deras kunder, 11 personer (40%) 

svarade att Socialtjänst är deras kund, 4 personer (14%) svarade att Andra myndigheter är 

deras kunder, 10 personer (36%) svarade att Samhället är deras kund och 5 personer (18%) 

svarade att de Vet inte vem som är deras kund. 

Resultaten visar (figur 4.8.) att respondenterna uppgav de ensamkommande barnen som den 

tydligaste och högprioriterade kunden. På andra plats hamnade socialtjänsten, på tredje – 

samhället och på fjärde – andra myndigheter. 

Studiens resultat leder till en tydlig koppling med teori om de huvudsakliga kundgrupperna 

(Sörqvist, 2015), de primära och sekundära kunder. Där de högprioriterade kunder, dvs. de 

primära kunderna är ensamkommande flyktingbarnen. Och de resterande kunder, så som 

socialtjänsten, samhället och andra myndigheter ingår i gruppen av de sekundära kunderna. 

För att tydliggöra den uppdelningen behöver man, enligt Bergman och Klefsjö (2012), svara 

på frågan: vem processen är till för? 
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Figur 4.8. Samanställning av svaren för fråga 7 
 

Kundbehov  
 

Fråga 8, var envalsfrågan, den besvarades av 28 personer, svarsfrekvensen för den frågan 

hamnade på 94%. 22 personer (78%) svarade Ja, 3 personer (11%) svarade Nej och 3 

personer (11%) svarade Vet inte. 

Resultaten visar (figur 4.9.) att huvuddelen av respondenter har kunskaper om kundernas 

behov. Det var vardera tre personer som inte hade kunskaper om kundbehov och som inte 

visste något om kundernas behov. 

Fråga 8 ställdes för att få information om verksamhetens övergripande kunskaper om 

kundernas grundläggande behov, som enligt Juran (1999) utgör krav för kundens överlevnad 

och välbefinnande. 
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Figur 4.9. Samanställning av svaren för fråga 8 
 

Tillfredställelse av kundbehov 
 

Fråga 9 ställdes för att få information om personalens uppfattning om vikten av 

tillfredställelse av kundbehoven, med utgångs punkt i Maslows behovsteori. I utformningen 

av frågan har forskaren avsiktlig byt ut de grundläggande fysiologiska behoven, som sömn, 

mat och tak över huvudet, mot delaktighet. Exkludering baserades på forskarens antagande att 

de grundläggande behoven tillfredställs per automatik, utifrån lagstiftningens krav, när en 

ensamkommande barn placeras på ett boende.   

Fråga 9, var flervalsfrågan, den besvarades av 28 personer, som ger 94% svarsfrekvens. 21 

personer (75%) svarade att man tillgodose Delaktighet, 25 personer (89%) svarade att man 

tillgodose Samhörighet, 22 personer (79%) svarade att man tillgodose  Självkänsla,16 

personer (57%) svarade att man tillgodose  Självförverkligande och 28 personer (100%) 

svarade att man tillgodose  Trygghet och säkerhet. 

Enkätresultaten visar (figur 4.10.) tydlig att behov av trygghet och säkerhet tillgodoses av all 

personal inom verksamheten. De andra behoven ligger också ganska högt på skalan. 

Tillfredställelse av samhörighetsbehov var mycket högre i jämförelsen med 

självförverkligandet och påvisar en tydlig koppling med Maslows behovsteori (Wallin & 

Ahlström, 2005; Bergman & Klefsjö, 2012), där för att komma på högre nivå på 

behovstrappan krävs tillfredställelse av de föreliggande behoven. 

En av respondenterna instämde inte med påståendena i fråga 9 och lämnade en kommentar: 

 ”självkänsla - "Det är inget behov" det saknas: "mat, tak över huvudet". 

En annan respondent kommenterade fråga 9, så här: ”jag tycker inte vi når dessa mål i 

dagsläget”. Detta kan ge intryck att det finns en mindre ovisshet eller osäkerhet när det gäller 

tillfredställande av kundbehov.   

78% 

11% 

11% 

0; 0% 

Har du kunskap om kundernas behov? 
  

Ja

Nej

Vet inte



  

 

40 

 

 
 

Figur 4.10. Samanställning av svaren för fråga 9 
 

Fråga 10, var en skattningsfrågan, där skalan omfattade 5 nivåer från oviktig att tillgodose, 

mindre viktig att tillgodose, viktig att tillgodose, mycket viktigt att tillgodose till oerhört 

viktig att tillgodose. För att presentera svarsfrekvens används tabell 4.2., där summerades 

svaren från var och en respondent. Det var 30 personer som skattade delaktighet, varav 10 

personer skattade den som viktig att tillgodose, 12 personer tyckte att delaktighet är mycket 

viktig att tillgodose och 8 personer skattade delaktigheten som oerhört viktig att tillgodose. 30 

personer skattade samhörighet, varav 9 tyckte att den är viktig att tillgodose, 13 personer 

tyckte att samhörighet är mycket viktig att tillgodose och 7 personer skattade samhörigheten 

som oerhört viktig att tillgodose. 29 personer skattade självkänsla, varav 2 tyckte att den var 

mindre viktig att tillgodose, 6 personer tyckte att den var viktig att tillgodose, 11 personer 

tyckte att självkänsla är mycket viktig att tillgodose och 10 personer skattade den som oerhört 

viktig att tillgodose. 28 personer skattade självförverkligande, varav 1 tyckte att den är oviktig 

att tillgodose, 1 person tyckte att självförverkligande är mindre viktig att tillgodose, 10 

personer tyckte att den är viktig att tillgodose, 11 personer skattade självförverkligande som 

mycket viktig att tillgodose och 5 personer tyckte att den är oerhört viktig att tillgodose. 30 

personer skattade trygghet och säkerhet, varav 2 tyckte att den är viktig att tillgodose, 9 

personer tyckte att den är mycket viktig att tillgodose och 19 personer skattade trygghet och 

säkerhet som oerhört viktig.  

Enkätresultat visar tydligt att personalen inom verksamheten för ensamkommande 

flyktingbarn har bra kunskap om Maslows behovsteori (Wallin & Ahlström, 2005; Bergman 

& Klefsjö, 2012) och arbetar utifrån den. Eftersom det är bara enstaka respondenter som 

avviker i sina svar från huvuddelen, kan man konstatera att verksamheterna arbetar för att 

tillfredsställa även dem högre behoven hos de ensamkommande barnen.   
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Fråga 10: Utifrån föregående fråga (frågan 9), kan du rangordna dessa behov? 
 Oviktig att 

tillgodose 
Mindre viktig 
att tillgodose 

Viktig att 
tillgodose 

Mycket viktig 
att tillgodose 

Oerhört viktig 
att tillgodose 

Totalt 
antal 
svar 

Delaktighet   10 12 8 30 

Samhörighet   9 13 7 29 

Självkänsla  2 6 11 10 29 

Självförverkligande 1 1 10 11 5 28 

Trygghet och 
säkerhet 

  2 9 19 30 

Tabell 4.2. Resultat av svaren för frågan 10 

 

 Frågan 13, var en öppen fråga, den besvarades av 5 personer och gav möjlighet för 

kommentarer och förtydliganden utifrån enkätensämne. 

 

4.2. Intervju 
 

Intervjun bestod av 11 frågor, varav 2 flersvarsfrågor, 1 skattnings fråga och 8 frågor som 

betraktades som öppna frågor. Intervjuade personer har fått möjlighet att bekanta sig med 

frågorna i förväg. Resultaten av svaren samanställdes i samma ordning som resultat av 

enkätundersökningen, med hänsyn till två huvud teman: kvalitet och kund. 

 

4.2.1. Kvalitet 
 

För att få tydligare analys i teman kvalitet delades resultaten upp i områden: kvalitets 

definition, upplevelse av samsyn gällande kvalitet, systematisk kvalitetsarbete och kvalitets 

dimensioner. 

 

Definition av kvalitet 
 

Fråga 1 handlade om betydelsen av kvalitetsbegreppet, utifrån dem intervjuades yrkesroll och 

den verksamheten som de ansvarade för. 

Svaren sammanställdes (figur 4.11.) genom att lyfta fram likheter och skillnader i de 

intervjuades svar. 

Intervjustudie visar på begreppets mångfald, där svaren från de intervjuade personer skilde sig 

markant från varandra, men de nämnda egenskaper tolkas av forskaren som olika synsätt på 

kvalitetsbegreppet.  

Intervjuresultat visa på svag koppling till de teoretiska referensramar framtagna under studien. 

Det finns en obetydlig koppling till Myron Tribus (Bergman & Klefsjö, 2012) tolkning av 

kvalitet med hänsyn till kundens känsla av tillfredställelse samt Edwards Demings (1986) 

definition utifrån kundens behov av trygghet och säkerhet i nutid. 

En av de intervjuade personerna hade mer medarbetarrealterad synsätt på kvalitet, där de 

viktiga komponenter var: ”resursanvändandet, bra strategier, kommunikation, samverkan, 

tydligt ledarskap, kvalitetssäkra, genom: rutiner, strategier, arbetsmiljö, säkerhet, bemötande, 

förhållningssätt”. Detta i sin tur visar på relativt tydlig koppling till ledningsperspektivet i 

den offensiva kvalitetsutvecklingen (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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Figur 4.11. Samanställning av resultat för fråga 1 i intervjustudien gällande tolkningen av kvalitetsbegreppet. 

  
Upplevelse av samsyn gällande kvalitet 

 

Fråga 2 berörde åsikten om liknelse mellan den egna definitionen på kvalitet och de 

ensamkommande barnens definition eller uppfattning om kvalitet.  

De intervjuade personer uttryckte att det inte finns och samtidigt att det kanske finns en 

samsyn på kvalitet mellan deras verksamheter och de ensamkommande barnen. Svaren på den 

frågan var nej samt både ja och nej. 
Upplevelse av samsynen utifrån de ensamkommande barnens perspektiv blev otydligt, då 

resultat från intervjustudien visade att svaren skilde sig åt. Den ena intervjupersonen menade 

att begreppet kvalitet är svår definierat och tolkat, och därför kan man inte uppleva samsynen 

på kvalitet utifrån barnens perspektiv. 

”… kvalitet är ett jättesvårt begrepp, där jag tror att man definierar det på olika sätt. För 

oss är kvalitet en sak och för barnen så är det kanske någonting annat.”   

Den andra personen tyckte att ett tryggt barn som känner tillit till de vuxna runt om kring sig 

och som känner sig delaktig och kan koppla nutid med framtiden, kan ha liknande uppfattning 

om kvalitet som verksamheten, men uttrycker det på annorlunda sätt. 

”… jag upplever att när barnet blir involverad i att skriva sin genomförandeplan och 

känner sig delaktig, så blir det mer värde för barnet, som känner att det finns personer här 

som jag kan lita på och att jag kan faktiskt se att det jag gör idag ger mig någonting om en 

månad, om ett år eller om tre år när jag vill gå in på polishögskolan. Men jag tror inte att 

de skulle använda samma begrepp som jag använder.” 

 

Fråga 3 handlade om likheter och skillnader i definition på kvalitet mellan verksamheten för 

ensamkommande barn och de andra aktörerna kring barnen.  

I svaren på fråga 3, var båda respondenterna eniga och tyckte att definitionen stämmer 

överens i stort sätt, men att det finns också skillnader utifrån lagstiftningen, bedömningen och 

utförandet. 
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”Jag tror väl, att om vi tänker kvalitet så tänker vi åt samma håll,…, socialtjänsten är ju 

en myndighet där man kvalitetssäkrar på sitt sätt. Skolan har ju skolans lagar och 

förordningar som de måste följa osv. Men jag tror att, i det yttersta så är det ganska lika, 

sen är det kanske lite olika strategier för att nå de där.” 

”…när ett KP har en samtal med en ungdom så är den kvalitén i det samtalet, som KP 

bedömer, inte lika som en socialsekreterare skulle ha… Men som helhet, så tycker jag, att 

det stämmer ganska överens.” 

 

Fråga 4 berörde gemensam syn på kvalitet inom verksamheten för ensamkommande barn. 

Upplevelse av samsynen på kvalitet utifrån arbetsplatsen blev tydligt, då intervjupersonerna 

var eniga om att det finns samsyn i deras verksamheter. 

 

Analys av intervjuresultat, utifrån upplevelse av samsynen på kvalitet, visar att de intervjuade 

personer har kunskap om vikten av helhetsperspektiv och dess påverkan på verksamhetens 

processer (Bergman & Klefsjö, 2012; Snyder, Ingelsson, Beckström, 2016). Det finn även 

tydlig information om komplexiteten av kvalitetsbegreppet. 

     

Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Fråga 5 handlade om systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten för ensamkommande barn. 

Båda chefer svarade att man arbetar systematiskt med kvalitet i deras verksamheter. 

”Jag tycker att jag jobbar systematiskt för arbetsgruppen och arbetsplatsen. Vi arbetar 

med kvalitet (…) utifrån möten, teamträffar, (…) samverkansträffar. Vi vill ha ökad 

kommunikation för att försäkra oss at vi arbetar kvalitetsmässigt. Vi arbetar med 

systematiskt arbetsmiljöarbete.(…) det viktigaste är att man på alla nivåer jobbar med 

kvalitén.” 

”Ja, skulle jag svara på den frågan. (…) vi har både couch-samtal och ärendedragning 

(…) samma struktur gäller för alla nivåer i verksamheten.” 

Resultaten visar att en av respondenterna upplevs ha tydligare och bredare insikt i 

systematiskt kvalitetsarbete med särskild lyft av medarbetarna och arbetspaltsen. Båda 

respondenter påvisar vikten av genomförandet av systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer i 

verksamheten, som är tydliga täcken på bra ledarskap enligt Bergman och Klefsjö (2012). 

   

Kvalitetsdimensioner 
 

Fråga 9 handlade om egenskaper som beskriver medarbetare inom verksamheten för 

ensamkommande barn. 

Båda intervjuade chefer angett att deras medarbetare präglas av pålitlighet, lyhördhet, 

kompetens, kommunikationsförmåga och artighet.  

En av cheferna tyckte inte att empati och trovärdighet var de egenskaper som är nödvändiga 

för medarbetare inom verksamheten för ensamkommande barn, med förklaring att 

medarbetare ”behöver vara professionella i sitt arbete” samt att förtroende och bemötande 

skulle passa bättre i sammanhanget.  

Den andra chefen menade att pålitlighet och trovärdighet betyder lika för henne och behövs 

för att bygga relation mellan personalen och barnen. 

”(…) för att bygga relationen behöver barnen se att det finns någon som de kan lita på, 

någon som stå kvar (…) även om det skriks och gapas.” 
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Resultaten av intervjustudie indikerar på tydlig koppling till forskningens insikt att de 

mänskliga dimensionerna har stor betydelse för kundernas uppfattning av kvalitet (Zeithaml, 

m.fl. 1988). 
 

 

Figur 4.12. Samanställning av intervjusvaren för fråga 9 

 

Fråga 10 berörde verksamhetens egenskaper för att tillhandahålla bra kvalitet. 

Båda respondenter svarade att kompetens, pålitlighet och tillgänglighet är de viktigaste 

egenskaper för verksamheten som arbetar med ensamkommande barn. En av de intervjuade 

chefer påpekade att det är viktigt att kompetensen finns hos alla aktörer som på ett eller annat 

sätt arbetar med de ensamkommande barnen. 

”Vi har upplevt att vi har haft aktörer som inte vetat vad det är vi håller på med. Mer 

kompetens för godemän, skolan, kunskap om varandra.” 

Den andra intervjuade chefen tyckte att ”kompetens är likvärdig med de andra egenskaperna” 

samt att ”det behövs kompetens i att möta människor”. Den intervjuade chefen tyckte också 

att det är ”chefens roll att klä på medarbetarna kompetens för det de står för”. 

En av respondenterna tyckte att säkerhet är också viktig egenskap för verksamheten som 

arbetar med ensamkommande barn. 

”Säkerheten – att vi säkerställer barnens säkerhet, personalens säkerhet, det handlar 

också om bra kommunikation både med skolan, socialtjänsten, för att vi ska säkerställa att 

det fungerar.” 

Även här kan man tolka svaren genom forskningen som genomfördes av Zeithaml, m.fl. 1988 

och som tyder på vikten av den mänskliga prestationen för tillhandahållande av bra kvalitet. 

Samtidigt finns det också en koppling till Bergman och Klefsjö (2012) teorin för ledningens 

viktiga roll i verksamhetens kvalitetsutveckling. 
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Figur 4.13. Samanställning av intervjusvaren för fråga 10 
 

4.2.2. Kund 
 

Ämne kund delades i områden: kundbegrepp, kundbehov och tillfredställelse av kundbehov, 

för tydliggörande av resultatanalysen. 

 

Kundbegrepp 
 

Fråga 6 handlade om användningen av begreppet ”kund”, om det finns några kunder för 

verksamheten för ensamkommande barn samt vem som är verksamhetens kund. 

Respondenterna var eniga att man inte använder kundbegrepp inom verksamheten för 

ensamkommande barn, men istället använder man andra begrepp, som exempelvis klient. 

Båda intervjuade personer bekräftade att verksamheten för ensamkommande barn har en eller 

flera kunder, som exempelvis andra myndigheter, de ensamkommande barnen, deras 

Godemän. En av cheferna uppgav att det fanns primära och sekundära kunder. 

”Inte ordet ”kund” … klient, men det är sak samma, det är fortfarande vår kund. Det är 

inte bara barnet som är våran kund (…) vi har både Migrationsverket, Socialstyrelsen, 

IVO, socialtjänsten.(…)primära kunder är de ensamkommande barnen och sekundära 

kunder är de andra myndigheter kring barnet.” 

”Jag skulle definiera det att det ensamkommande barnet är verksamhetens kund, men 

samtidigt så är det IFO som köper en tjänst av oss, så socialtjänsten är också en kund till 

oss. (…) Jag skulle säga att Godeman tillsammans med ensamkommande barnet är en 

kund till oss.” 

Dessa svar visar på koppling till Sörqvist`s (2015) teori om en bred kunddefinition. 
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Kundbehov 
 

Fråga 7 berörde verksamhetens kunskap om kundernas behov. 

Båda respondenterna svarade att deras verksamheter besitter kunskap om kundernas behov. 

 

Tillfredställelse av kundbehov 
 

Fråga 8 hade för uppgift att påvisa vilka behov tillgodoses inom verksamheten för 

ensamkommande barn. 

Cheferna var eniga om två av de fem angivna behovsområden är oerhört viktiga att tillgodose, 

dessa var trygghet och säkerhet samt delaktighet. När det gäller de resterande tre 

behovsområden skilde sig svaren från respondenterna.  

Den ena chefen tyckte att alla behovsområden är oerhört viktiga att tillgodose och att deras 

uppfyllelse grundas i målen för verksamheten. 

”Vi ska tillgodose dessa behov på ett eller annat vis. Vi jobbar jätte mycket med dessa 

behovsområden. (…) det är ju vårt mål att jobba mot det här.”  

Den andra chefen rangordnade behovsområden på så sätt att två områden blev oerhört viktiga 

att tillgodose, dessa var delaktighet samt trygghet och säkerhet. Samhörighet och 

självkänslan, tyckte hon, var mycket viktiga att tillgodose. Självförverkligande, har hon 

rankad, som viktig att tillgodose, med förklaring, att ett barn som når till det behovsområde 

har förmodligen redan flyttat ut från verksamheten. 

”Delaktighet är högst rankat – det är vårt mål att man ska känna sig delaktig i sin egen 

plan och i sin livssituation. (…) Samhörighet för att komma ut i det lokala samhället och 

integrationen, (…) samhörighet med sina grannar men utifrån eget önskemål (…), och 

önskvärt att det finns någon i personalgruppen som man känner en extra samhörighet med. 

Självkänsla är mycket viktig, då vårt jobb är att arbeta med deras självkänsla, men det är 

också en individuellt grej, som ungdomar måste jobba med själv. (…) vi ger ju delar att 

man ska nå ut till självförverkligandet (…) har man självförverkligandet, ligger man så 

högt på behovstrappan så bor man inte längre på HVB-hemmet. Trygghet och säkerhet är 

oerhört viktig att tillgodose, då det är grunden till de andra bitarna” 

Resultaten visar på en tydlig kunskap om de ensamkommande barnens behov samt vikten av 

dess tillfredställese utifrån Maslows teori (Wallin & Ahlström, 2005; Bergman & Klefsjö, 

2012). 
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Figur 4.14. Samanställning av intervjusvaren för fråga 8 
 

Fråga 11 lämnade utrymme för eventuella kommentarer och saker som saknades eller 

behövdes lyftas fram. 

Båda respondenter lyfte fram vikten av mätning av kvalitet, där en av cheferna menade ”att 

det är svårt att mäta” och att ”det känns jätte viktigt att man hittar verktyg för att kunna göra 

mätningar eller bedömningar”, samt att det i dagslägget inte finns något ”specifik verktyg” 

men att ”det är på gång”. 

Den andra chefen berättade att hennes verksamhet har ett mätverktyg som mäter effektmål. 

”Vårt verktyg för att mäta kvalitet utgår från politikernas inriktningsmål som sätter 

verksamhetens effektmål. (…) utifrån effektmålet sätter man ut mått. Mitt effektmål är att 

barnen som bor på HVB-hemmen upplever trygghet och säkerhet i sitt boende. Utifrån det 

har vi måtten: jag upplever min vardag meningsfull, jag upplever god trivsel och jag 

upplever gott bemötande. Vi mäter det var 4:e månad, dvs. 3 gånger om året. Vi mäter via 

enkät, som barn fyller tillsammans med sina godemän.” 

En av de intervjuade cheferna har poängterat att man inte ska glömma att ett HVB-hem är ”en 

arbetsplats (…) med medarbetare och arbetsgrupp” som ska ”fungera”. För att det skulle 

fungera behöver man ”flexibilitet” och lyhördhet, samt att alla medarbetare arbetar utifrån 

dem gällande rutiner. 

En annan sak som lyftes fram av en av respondenterna var ”en annan syn på ämnet - 

ungdomen som en produkt i en process”. 

En av respondenterna lyfte fram tanken om framtiden och strategierna för att bevara den 

kompetens som finns. 

”… det finns jätte oro för vad som händer i år… om 5 år. Om det kommer fortfarande så 

lite barn, finns det något HVB-hem i glesbygds kommuner? Så det finns enormt risk att 

tappa kompetensen (…). Det gäller att ha en strategi för det, hur vi behåller kompetens 

och hur kan vi som organisation ta hand om det.” 
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4.3. Analys av helheten 
 

Utifrån helhetsperspektivet gjordes en samanställning av de övergripande likheter och 

skillnader mellan lagstiftningen, ledningsperspektivet och personalens uppfattning. Analysen 

delades i två huvudämnen: kvalitet och kund. 

 

4.3.1. Kvalitet 
 

 

Figur 4.15. Helhetsbild av likheter och skillnader i tolkningen av begreppet kvalitet. 

Kvalitet i arbete med ensamkommande barn regleras i lagstiftningen genom krav och tillsyn, 

på så sätt att verksamheten bedrivs utifrån de lagar, regler, förordningar, föreskrifter och 

allmänna råd som gäller i Sverige (Örnerheim, 2013). Lagstiftningen ställer tydliga krav när 
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det gäller verksamheten samt kompetens och utbildning av både föreståndaren och personalen 

på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.  Ledningens perspektiv påverkas av 

lagstiftningens krav för uppfyllande av god kvalitet. Samtidigt som personalens upplevelse av 

kvalitet ger en annorlunda bild och tolkning av begreppet, där rutiner, regler och behov 

nämns, men inga tydliga kopplingar till lagstiftningen syns. Intervjuresultat pekar tydlig på 

lagens kännedom hos de intervjuade personerna. Det finns tydlig koppling mellan 

systematiskt kvalitetsarbete, som finns beskrivet i Socialstyrelsens föreskrifter 

(Socialstyrelsen, 2012) och allmänna råd SOSFS 2011:9, och ledningens svar under intervjun.  

 

Samsyn på kvalitet  
 

Samsyn på kvalitet delades i analysen på tre områden, barnens perspektiv, arbetsplatsen och 

andra aktörers synsätt. Detta för att kunna upptäcka eventuella mönster, skillnader och 

likheter. Upplevelse av samsynen utifrån de ensamkommande barnens perspektiv blev 

otydligt, då resultat från både enkätundersökningen och intervjustudien visade att svaren inte 

var enhetliga och skilde sig åt. Upplevelse av samsyn på kvalitet på arbetsplatsen gav 

generellt positiv bild, utifrån resultatet från både enkät- och intervjustudien. Jämförelsevis var 

uppfattning av samsynen mellan verksamheten och andra aktörer, inte tillräckligt tydligt för at 

ge en positiv bild i enkätundersökningen. Intervjustudien i sin tur visade på ledningens 

uppfattning om bra samsyn på kvalitet mellan deras verksamhet och andra aktörer. Detta leder 

till en insikt att samsynen är möjligt att uppnå om ledningen karakteriseras av tydlighet i sin 

förmedling av verksamhetens mål, vision, samt regelverk som kravställer verksamhetens 

kvalitetsarbete (Bergman & Klefsjö, 2012; Andersson, 2010). 

Forskaren har inte lyckats hitta något tydligt information angående samsynen inom 

lagstiftningen. 
 

Systematiskt kvalitetsarbete 
 

Socialstyrelsens föreskrifter (2012) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete styr 

verksamhetens kvalitetsarbete och resultat, både intervjustudien och enkätundersökningen, 

visar på det. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utgör riktlinjer gällande ansvar 

för processer och rutiner som behövs för kravsäkerställande av verksamheten för 

ensamkommande barn. Intervjustudien ger en tydlig koppling med lagstiftningens riktlinjer 

gällande ansvar och rutiner och dess införlivande i verksamheterna med hjälp av olika verktyg 

och metoder. Enkätundersökningen bekräftar lagstiftningens krav och ledningens upplevelse 

av framtagna mål och visioner, genom det positiva resultatet, där bara enstaka respondenter 

saknade vetskapen om systematiskt kvalitetsarbete på deras arbetsplats. 

Säkerställande av systematiskt kvalitetsarbete baseras på bra utförd dokumentation, analys, 

bedömning, förbättring och redovisning av kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012; 

Socialstyrelsen, 2012). Dem flesta av dessa steg uppgavs av de intervjuade personer och visar 

på deras kunskap om systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Kvalitetsdimensioner i arbete med ensamkommande barn 
 

Kvalitetsdimensioner i arbete med ensamkommande flyktingbarn analyserdes i studien med 

avsikt att besvara frågan: hur behov tillfredställs och kvalitet levereras? Resultaten från enkät- 

och intervjustudien visar att kommunikation, kompetens, trovärdighet och pålitlighet ansågs 

viktiga för tillfredställelse av behov hos de ensamkommande barnen samt tillhållande av god 

kvalitet. Detta bekräftas av Zeithaml, m.fl. (1988) samt Bergman och Klefsjö (2012) med 



  

 

50 

 

koppling till kundens förtroende. Det finns även en viss koppling mellan kvalitetsdimensioner 

och lagstiftningen i där artighet, kompetens, trovärdighet, kommunikation och samverkan 

poängteras som viktiga utifrån de ensamkommande barnens individuella behov och 

förutsättningar, samt integritet och respekt.  
 

4.3.2 Kund 
 

I lagstiftningen finns beskrivning av grupperna som verksamheten är till för men det finns 

ingen tydlig benämning av begreppet kund. Intervjustudien visade att kundbegrepp inte 

används inom verksamheten för ensamkommande barn, men att man ha kunskap om dem 

olika kundgruppen, som primära och sekundära kunder (Sörqvist, 2015). Även i enkätstudien 

kom det tydligt fram att man menar kund när man tänker på de ensamkommande barnen, men 

att man inte använder själva benämningen kund. Undersökningen har även uppmärksammat 

att några enstaka respondenter inte viste vem som var kund för deras verksamhet.  

 

Kundbehov och tillfredställelse av kundbehov 
 

Lagstiftningen beskriver klart och tydligt vikten av beaktning av ensamkommande barnens 

behov och förutsättningar samt hur och av vem ska dessa tillgodoses (3 kap. 1, 3-15 §§ SoF). 

Intervjustudien pekar på verksamheternas kunskap om kundernas behov samt om dess 

tillfredställelse. Det finns även ett tydligt resultat från enkätundersökningen som visar att 

majoritet av respondenterna har kunskap om de behov som ensamkommande barnen har. 

Både intervjupersoner och enkät respondenter rankade högst uppfyllelsen av behov av 

trygghet och säkerhet. Studiens resultat gav ett annorlunda mönster när det gäller uppfyllese 

av självkänsla och självförverkligande, där respondenterna hade något delade åsikter.  

För tydligare översikt över svaren från intervju och enkäten presenteras två diagram där den 

första visar resultat av enkätundersökningen (figur 4.16.) och den andra från intervjustudien 

(figur 4.17.).  
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Figur 4.16. Samanställning av resultat från enkätundersökningen för fråga 9 

 

Figur 4.17. Samanställning av resultat från intervjuer för fråga 8 
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5. Slutsatser 
 

I kapitlet presenteras slutsatser från den genomförda studien, samt en bedömning om 

frågeställningarna har besvarats och om studiens syfte kan anses besvarat. 

 

 

Syftet med examensarbetet var att ta fram en samlad bild om kvalitet i arbete med 

ensamkommande flyktingbarnen, samt att fa fram de viktigaste kvalitetsdimensionerna som 

bidrar till arbetets totala kvalité. Kvalitet i arbetet med ensamkommande barn kan bedömas 

utifrån tre olika perspektiv: kundens, utförarens och ledningens. Studien hade för avsikt att 

försöka få underlag till denna bedömning. Studiens genomförande präglades av forskarens 

önskan om ökad kunskap gällande kvalitet och omfattade frågor som: 

 

 Hur definierar man kvalitet i arbete med ensamkommande flyktingbarn? 

 Hur uppnår man bra kvalitet i arbetet med ensamkommande flyktingbarn? 

 Vilka kvalitetsdimensioner finns det i arbetet med ensamkommande flyktingbarn? 

 Vem är kunden i arbetet med ensamkommande flyktingbarn? Finns det en eller flera 

kunder i detta system? 

 Vilka behov är viktiga att tillfredsställa hos de ensamkommande flyktingbarnen? 

 Finns det skillnader mellan lagstiftning, ledningsperspektiv och personalens 

uppfattning om kvalitet i arbete med de ensamkommande flyktingbarnen? 

 

Det dagliga arbetet, som utgör delar av en eller flera processer i verksamheten, baseras på 

rutiner, metoder, bemötande, arbetsätt samt samverkan och samspel. Det är då jobbet utförs 

och det är då man möter de ensamkommande barnen som granskar den levererade kvalitén. 

Men det är inte bara de ensamkommande barnen som är verksamhetens kunder, resultatet av 

studien visar att det finns andra kunder, så som socialtjänsten, samhället och andra 

myndigheter. Det är därför viktigt att ha kunskap om vem som är verksamhetens kund och 

vilka behov de har, för att kunna tillfredsställa eller helst överträffa deras behov och 

förväntningar.  

Genom användning av effektkedjan (figur 5.1.) kan man lättare förstå samband mellan de 

olika processerna i verksamheten som arbetar med ensamkommande flyktingbarn samt följa 

upp verksamhetens utveckling.  

 
De resurser som finns i verksamheten ger förutsättningar och ramar för bra kvalitet, och kan 

exempelvis innefatta: personal, kompetens och lokaler. Det blir därför viktigt att följa 

lagstiftningens rekommendationer om föreståndarens och personalens kompetens och 

utbildningsnivå, om personaltäthet samt anpassning av lokalerna. Studien omfattade inte 

dessa områden, men de anses av forskaren viktiga utifrån kvaliténs aspekt i rekrytering och 

Resurser Aktiviteter Effekter Mål 

Figur 5.1. Effektkedjan för verksamheten  
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utformningen av verksamheten. Aktiviteter som genomförs i verksamheten ger kvalitet till de 

utförda tjänsterna och baseras på arbetsätt, bemötande, rutiner, regler och arbetsklimat. 

Utförande av aktiviteterna påverkas av kvalitetsdimensioner som pålitlighet, kommunikation, 

kompetens och trovärdighet, som tydligt framgår i studiens resultat. Ju högre kvalitet på 

aktiviteterna desto bättre effekter uppnås i verksamheten. Effekterna utgör verksamhetens 

utfall och påverkar därför verksamhetens resultat och mål. För verksamheter som arbetar med 

ensamkommande flyktingbarn blir utfallet tydligt genom en självständig individ som lämnar 

verksamheten. Men detta kommer att ta flera år innan effekterna av verksamhetens kvalitet 

syns. 

 

Resultaten pekar på en positiv kunskap nivå på områden kvalitet och kundbehov. Det finns en 

viss förvirring när det gäller användning av begreppen kvalitet och kund, samt tolkningen av 

innebörden av dessa. Samtidigt har forskaren kommit till insikt, att respondenterna för 

undersökningen, hade en egen uppfattning som överstämde inte helt med teorierna, men att 

den fungerade utifrån verksamhetens behov. Studien visar även att det inte finns någon rätt 

eller fel när det gäller tolkningen av begreppen kvalitet och kund, samt att det finns stor 

förbättringspotential i frågan. Studiens resultat bevisar att kvalitetsdimensioner hjälper att 

förstå hur kvalitet kan uppfatas, även för respondenterna som inte hade något tidigare kunskap 

om dessa. Det bevisar också att kvalitetsarbete fortskrider i verksamheterna på ett naturligt 

sätt på dagligbasis, även om man inte är riktigt medveten om det. 

 

Osäkerheten i definition och upplevelsen av kvalitet i arbete med ensamkommande 

flyktingbarn, leder till slutsatsen att ledningen, i dialog med sina medarbetare, måste ta ansvar 

för att beskriva och bedöma kvalitet, samt förstå hur den påverkar verksamhetens kunder. Det 

är även viktigt att man hela tiden förbättra och redovisa hela kvalitetsarbetet på ett begripligt 

sätt. Detta för att undvika att en del information ”fastnar” på den högre nivån i verksamheten. 

 

Svar på frågan om hur uppnås bra kvalitet i arbetet med ensamkommande flyktingbarn utgår 

från resultaten av frågorna om samsyn och systematiskt kvalitetsarbete. Resultaten pekar på 

behov av tydliggörande av samsynen på kvalitet, särskilt utifrån ensamkommande barnens 

perspektiv. Men även arbetsplatsen och andra aktörers samsyn behöver ses över för att höja 

den totala kvalitet på arbete som utförs. Det fanns nämligen några respondenter, av 

enkätundersökningen, som var osäkra om det verkligen fanns samsyn på kvalitet på deras 

arbetsplats och med andra myndigheter. 

 

En annan aspekt av studien omfattade tillfredställelse av behov hos de ensamkommande 

flyktingbarnen, med utgångs punkt i Maslows behovsteori. Sammanfattningen av resultaten 

tyder på vidd kunskap om ensamkommande barnens behov, där trygghet och säkerhet bedöms 

som högst prioriterad att tillfredsställa. Då forskaren avsiktlig bytte ut de grundläggande 

fysiologiska behoven, som sömn, mat och tak över huvudet, mot delaktighet, visade resultatet 

att det finns lite osäkerhet. Detta utmärkts i de skilda åsikterna om uppskattningen av 

betydelsen för tillgodoseende av sådana behov som självkänsla och självförverkligande. 

 

Studiens resultat visar tydligt att ledningen har mycket bredd kunskap om lagstiftningen som 

styr deras verksamheter, men detta är inte lika tydligt när det gäller medarbetarna. Eftersom 

att lagstiftaren lämnar ganska mycket tolkningsutrymme, blir det oerhört viktigt att lagens 

innehåll kontinuerligt förmedlas till medarbetarna samt anpassas och förbättras enligt 

verksamheters behov.    
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Slutsatsen av den genomförda studien är att det inte finns någon klar och tydlig definition av 

begreppet kvalitet inom verksamheterna som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. 

Samt att det finns en koppling till det humanistiska perspektivet inom psykologi via teorierna 

av Abraham Maslow och Aron Antonovsky. Den kopplingen syns i personalens uppfattning 

och tolkning av kvalitet. Samtidigt har ledningen lite annorlunda uppfattning om begreppet 

som kan tydligt kopplas till lagstiftningen och ansvarsområden inom verksamheten, t.ex. 

arbetsmiljöansvar. Resultaten visar också på en tydlig inverkan av mänsklig 

prestationsförmåga i uppfattningen av kvalitet, genom empati, lyhördhet och trygghet som 

uppmärksammades som de mest betydelsefulla kvalitetsdimensionerna. Utifrån det, anses 

studiens problemformulering att vara besvarat. 
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6. Diskussion 

 

Den avslutande kapitel innehåller diskussion utifrån studiens resultat och slutsatser samt förslag 

till vidare forskning. 

 

 

Forskarens egen erfarenhet av arbete med ensamkommande flyktingbarn hade stor betydelses 

i utformningen av denna studie. Då det har många gånger blivit påtagligt att i vissa 

sammanhang är förståelse av begreppen kvalitet och kund oenhetliga, och leder till 

kommunikationssvårigheter och missförstånd.  

Man kan ställa sig frågan: hur påverkar definiering av kvalitet tillväggagångsättet för 

kvalitetsarbete i verksamheten? Det finns väsentlig skillnad mellan näringsliv inriktad 

definition av kvalitet, som strävar efter felfrihet och produktegenskaper som uppfyller 

kundernas behov (Juran, 1999) och för verksamheten som arbetar med ensamkommande 

flyktingbarn, där de lagstadgade samt kommunala mål, krav och riktlinjer måste prioriteras. 

Kvalitets definiering samt förtydligande av kundbegrepp utgör viktiga faktorer för att skapa 

förutsättningar för tillfredsställelse av kundernas behov och leverans av god kvalitet. Denna 

studie ger en samlad bild om uppfattningen av begreppen kvalitet och kund i de studerade 

verksamheterna. 

 

Studien redovisar personalens och ledningens åsikt och uppfattning om de viktigaste 

kvalitetsegenskaperna i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Kvalitetsdimensioner kan 

definieras på olika sätt ur personalens- och ledningsperspektiv, det är därför önskevärd att 

inkludera den berörda personalen i framtagande av de specifika kvalitetsdimensionerna för 

nutiden och framtiden. I detta arbete kan man utgå från de av studien framtagna 

egenskaperna, som kommunikation, kompetens, trovärdighet och pålitlighet. 

Ledningsperspektiv har mycket breddare perspektiv på kvalitetsdimensioner, då ledningen 

ansvar för att verksamheten lever upp till mål och krav framställda i lagen, förordningar och 

avtal, samtidigt som de ska hålla budget och ständigt utveckla verksamheten. En intressant 

aspekt, som framkomit av studiens resultat, var att ledningen uppfattade att omgivningen hade 

ingen betydelse för verksamhetens kvalitet. 

 

En annan intressant aspekt som upptäcktes, under analysen av studiens resultat, var att det 

fanns respondenter som hade ganska dålig uppfattning om verksamhetens kvalitetsarbete. 

Detta kan tolkas genom att de respondenterna var nya i verksamheten och inte haft tid och 

möjlighet att bekanta sig med verksamhetens mål, vision och rutiner. Eller har respondenterna 

missuppfattat frågorna i enkäten och därför svarade att de inte viste något om t.ex. 

systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Det fanns även en annan aspekt som upplevs viktigt att diskutera utifrån studiens ämne, och 

det är de avvikande svaren i frågan om tillfredsställelse av behoven hos de ensamkommande 

barnen. Där en av respondenterna tyckte att självförverkligande är oviktig att tillgodose. Samt 

att även några enstaka respondenter tyckte att självförverkligandet och självkänslan är mindre 

viktiga att tillgodose. Dessa resultat ger en indikation till otillräckligt kunskap angående 

ensamkommande barnens behov eller missförståelse av frågan. Det finns kanske någon 

förklaring till detta resultat, men det är obetydligt i sammanhanget. Den möjliga följden av 

resultaten skulle vara en utbildningsinsats för personalen, både för att utvidga deras kunskap 

om behov hos de ensamkommande barnen och för att påminna om verksamhetens uppdrag. 

 



  

 

56 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Ett förslag på fortsatt forskning skulle kunna omfatta mätningen av kvalitén i verksamheten 

som arbeta med ensamkommande barn. De möjliga mätverktygen, kunde vara kvalitetskartor, 

SERVQUAL (SERVice QUALity – tjänstekvalitet) och gapmodellen. 

 

Ett bredare perspektiv på kvalitet i arbetet med ensamkommande flyktingbarn kunde man få 

genom att studera skillnader mellan verksamheterna bedrivna i glesbygds kommuner och de i 

storstadskommunerna. 

 

Det skulle även vara intressant att studera kvalitet utifrån de ensamkommande barnens 

perspektiv några år efter att de har flyttat ut från sina HVB-hem och blivit självständiga. 
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BILAGA 1 
 

7 kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen (2001:453) SoL  
”1 § Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte utan 

tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet i form av 

1. stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap., 

2. boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje 

stycket, 

3. hem för viss annan heldygnsvård, 

4. hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var 

verksamheten bedrivs. 

Tillstånd behövs inte för verksamhet som kommunen genom avtal enligt 2 kap. 5 § har 

överlämnat till en enskild att utföra. 

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i första stycket, samt kommun som 

genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet, ska 

anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verksamheten 

påbörjas. Lag (2015:982). 

2 § Tillstånd att bedriva sådan verksamhet som avses i 1 § får beviljas endast om 

verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. 

Tillstånd får förenas med villkor av betydelse för kvaliteten och säkerheten i verksamheten.” 

 

4 kap. 1,3 §§ socialtjänstförordningen (2001:937), SoF 

 ”1 § En ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd som avses i 7 kap. 1 § 

första stycket socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva enskild verksamhet ska vara 

skriftlig och ange  

1. vilken verksamhet som ska bedrivas,  

2. vem som ska bedriva verksamheten,  

3. hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,  

4. för vilka grupper verksamheten är avsedd,  

5. hur verksamheten ska finansieras,  

6. vem som ska förestå verksamheten, och  

7. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet. 

(…)  

Vid en ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet i form av stödboende ska även en 

förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå i verksamheten ges in 

samtidigt med ansökan (…). 

1 a § En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 

socialtjänstlagen (2001:453) ska vara skriftlig och ange 

1. vem som bedriver verksamheten, 

2. hur verksamheten bedrivs och dess omfattning, 

3. för vilka grupper verksamheten är avsedd, 

4. vem som förestår verksamheten, och 

5. uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet. 

Ritningar över verksamhetens lokaler samt uppgifter om hur brandskyddet är ordnat 

ska ges in samtidigt med anmälan. 

Vid en anmälan om att bedriva verksamhet i form av stödboende ska även en 

förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå i verksamheten ges in 

samtidigt med anmälan. 

https://lagen.nu/2001:937#K4P1aS1
https://lagen.nu/2001:453#K7P1S3
https://lagen.nu/2001:453#K7P1S3
https://lagen.nu/2001:937#K4P1aS2
https://lagen.nu/2001:937#K4P1aS3
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Om verksamheten bedrivs av ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse 

ska bolagsordningen eller stadgarna samt uppgift om vem som har behörighet att företräda 

bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftelsen ges in samtidigt med anmälan. Förordning 

(2015:995). 

3 § Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd har 

meddelats. Beviset ska innehålla uppgifter om den juridiska eller fysiska person som ska 

bedriva verksamheten, för vilken grupp verksamheten är godkänd, det högsta antal personer 

som samtidigt får vårdas i eller omfattas av verksamheten, vem som ska förestå verksamheten 

samt övriga villkor för tillståndet. Ett tillstånd ska meddelas tills vidare. Tillståndet får inte 

överlåtas. Förordning (2016:1062).” 

 

6 kap. 1§ SoL ”Socialnämnden ska sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat 

hem än det egna tas emot i ett 

1. familjehem, 

2. hem för vård eller boende, eller 

3. stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år (stödboende). 

Barn i åldern 16-17 år får tas emot i ett stödboende endast om det finns särskilda skäl.” 

 

3 kap. 1, 3-15 §§ SoF  

”1 § Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda 

för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en 

förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten 

bedrivs yrkesmässigt. 

(…) 

1a § Med ett stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i 

åldern 16-20 år i ett eget boende med individanpassat stöd. Om en sådan verksamhet drivs av 

ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att 

verksamheten bedrivs yrkesmässigt. Förordning (2015:995). 

(…) 

3 § Verksamheten vid hem för vård eller boende och stödboenden ska bygga på förtroende för 

och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet eller boendet upplevs 

som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som görs ska anpassas 

till den enskildes individuella behov och förutsättningar. Förordning (2015:995). 

4 § Verksamheten skall bedrivas i fortlöpande samarbete med den socialnämnd som har det 

sammanhållande ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon 

behöver. 

5 § Vid varje hem för vård eller boende och vid varje stödboende ska det finnas en person 

med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Det ska också finnas sådan personal som 

i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet. Förordning (2015:995). 

5 a § Föreståndaren vid ett hem för vård eller boende ansvarar för att det finns 

ordningsregler för de dagliga rutinerna på hemmet. De ska syfta till att skapa trygghet och 

säkerhet för alla som vistas där. 

Ordningsreglerna ska utarbetas under medverkan av företrädare för de boende och följas upp 

regelbundet. Ordningsreglerna ska vara tillgängliga och välkända för både boende och 

personal. Förordning (2016:516). 

(…) 

7 § Den som vårdas i ett familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende och vars 

skolplikt har upphört bör vid behov ges möjlighet till kompletterande undervisning och 

lämplig yrkesutbildning. I varje fall bör han eller hon ges möjlighet till sådan arbetsträning 

https://lagen.nu/2001:937#K3P7S1
https://lagen.nu/2001:937#K4P1aS4
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eller annan grundläggande yrkesträning som underlättar för honom eller henne att få 

anställning eller fortsatt yrkesutbildning. Förordning (2015:995). 
(…) 

11 § Inskrivning i ett annat hem för vård eller boende än sådant som drivs av Statens 

institutionsstyrelse och inskrivning i ett stödboende sker efter ansökan. Föreståndaren 

beslutar om inskrivning, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. Har huvudmannen 

bestämt en annan ordning för inskrivningen ska denne meddela Inspektionen för vård och 

omsorg vad som gäller. 

Vid inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att hemmet eller boendet är lämpligt 

med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga 

förhållanden i övrigt. Förordning (2015:995). 

(…) 

14 § När behovet av vård i hemmet eller boendet har upphört ska den som vårdas skrivas ut. 

Statens institutionsstyrelse beslutar om utskrivning från hem för vård eller boende som avses i 

6 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). I övriga fall beslutar föreståndaren om utskrivning, 

om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. För den som vårdas enligt socialtjänstlagen 

ska utskrivning ske tidigare om den enskilde eller dennes vårdnadshavare begär det. Om den 

enskilde har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och angelägenheten omfattas av 

dennes uppdrag, ska utskrivning för den som vårdas enligt socialtjänstlagen ske tidigare om 

förvaltaren begär det. 

(…) 

15 § Föreståndaren vid ett hem för vård eller boende eller ett stödboende ska, om en enskild 

vårdas med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga, snarast underrätta socialnämnden om han eller hon bedömer 

att den enskilde som vårdas i hemmet eller boendet omöjliggör eller allvarligt försvårar 

meningsfulla vård- eller hjälpinsatser för sig själv eller andra som vistas där, eller om den 

enskilde behöver annan vård än den hemmet eller boendet kan erbjuda. Förordning 

(2016:516).” 

 

HSLF-FS 2016:55, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller 

boende 

”(…) 2 kap. Ledningssystem  

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete framgår att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det 

finns sådana processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller 

de krav som ställs i dessa föreskrifter. 

2 § Bestämmelser om samverkan finns i 4 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Allmänna råd: Den som bedriver verksamhet i form av hem för vård eller boende bör särskilt 

beakta behovet av samverkan för att säkerställa att den person som är placerad där får sina 

behov av hälso- och sjukvård och tandvård, skolgång, sysselsättning och fritidsaktiviteter 

tillgodosedda. 

3 § Den som bedriver verksamhet i form av hem för vård eller boende ska fastställa rutiner 

för 

1. hur bedömningen enligt 3 kap. 11 § socialtjänstförordningen (2001:937) av om hemmet är 

lämpligt ska göras, 

2. hur personalen ska förebygga och uppmärksamma samt även agera vid kränkningar, 

övergrepp, hot, våld och självskadebeteenden, och 

3. hur en drogfri miljö ska upprätthållas. 
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4 § Bestämmelser om egenkontroll finns i 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Allmänna 

råd: Egenkontrollen vid ett hem för vård eller boende bör bl.a. omfatta en analys av 

– om de personer som är placerade i hemmet tillhör den målgrupp som hemmet är avsett för, 

– om de arbetssätt och metoder som används i hemmet är baserade på bästa tillgängliga 

kunskap, 

– om metoderna tillämpas på ett korrekt och säkert sätt, 

– i vilken utsträckning de mål som framgår av socialnämndens uppdrag till hemmet har 

uppnåtts, 

– hur ofta oplanerade avslut av placeringar vid hemmet förekommer och orsakerna till detta, 

– hur de placerade personerna har getts möjlighet att vara delaktiga i planeringen av vården, 

och 

– hur placerade personers erfarenheter av vården har hämtats in och beaktats.  

(…) 

4 kap. Genomförandet av vården vid ett hem för vård eller boende 

Vårdens innehåll 

1 § De arbetssätt och metoder som används i ett hem för vård eller boende ska vara relevanta 

i förhållande till den målgrupp som hemmet är avsett för. De ska vidare vara 

1. baserade på bästa tillgängliga kunskap, och 

2. utformade med respekt för enskildas personliga integritet. 

Samverkan med socialnämnden 

2 § Den som bedriver verksamhet i form av hem för vård eller boende ska, om det inte finns 

hinder enligt bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt, se till att socialnämnden 

1. uppmärksammas på om den placerade personens behov förändras, 

2. informeras om andra faktiska omständigheter och förhållanden som har betydelse för 

vården av den placerade personen, och 

3. i god tid innan vården upphör får uppgifter om hur den placerade personen kan förberedas 

för tiden efter att placeringen har avslutats. 

5 kap. Personalens kompetens 

Föreståndaren vid ett hem för vård eller boende 

1 § En föreståndare vid ett hem för vård eller boende ska ha den sammantagna kompetens 

som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp verksamheten. Föreståndaren ska ha 

1. en högskoleutbildning vars innehåll är relevant för den verksamhet som bedrivs vid 

hemmet, 

2. erfarenhet av liknande verksamhet, och 

3. personlig lämplighet. 

Allmänna råd: Högskoleutbildningen bör omfatta minst 180 högskolepoäng och kan ha en 

inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. 

Vidare bör föreståndaren ha 

– kunskap om den målgrupp som hemmet är avsett för och målgruppens vårdbehov, 

– kunskap om de arbetssätt och metoder som är relevanta för målgruppen, 

– kunskap om regelverket inom socialtjänstens område som gäller den målgrupp som 

verksamheten är avsedd för, och 

– kunskap om och förmåga att tillämpa det regelverk som rör verksamhet 

i form av hem för vård eller boende. 

Övrig personal 

2 § Den övriga personalen i ett hem för vård eller boende ska ha den utbildning, den 

erfarenhet och den personliga lämplighet som behövs för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Personal som ger behandling enligt en viss metod ska även ha en relevant 
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utbildning för den. Personalens sammantagna kompetens vad gäller utbildning och 

erfarenhet ska ge förutsättningar för att 

1. möta de behov av vård som målgruppen har, och 

2. säkerställa en trygg och säker vård. (…)” 
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide 

Namn:   

 

Titel/arbetsområde:  

 

Bakgrund: 

(När och varför började du arbeta med ensamkommande? Har det ändrats något under tiden? osv.) 

 
 

Inledning 

 Information om forskningsetiska regler och att svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt.  
Utifrån Vetenskapsrådets rekommendationer deltagandet är frivilligt, medverkan kan när som helst 

avbrytas och svaren behandlas konfidentiellt. 
 Vem är jag och vad jag studerar. 

Jag är en student från Mittuniversitetets magisterprogram för Kvalitets- och ledarskapsutveckling som 
skriver en magisteruppsats om kvalitén i arbete med ensamkommande flyktingbarnen. 

 

Använda begrepp och definitioner: 

 Kvalitet - ”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredställa, 

och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” enligt Bergman och Klefsjö 

(2012) 

 Kund – ”de (personer eller organisationer) vi som organisation vill skapa värde för” 

Bergman och Klefsjö (2012)  

Intervjufrågor: 

1. Jag skulle önska att du förklarar kort vad betyder begrep kvalitet för dig utifrån din 

yrkesroll och den verksamhet som du ansvarar för? 

 

2. Tycker du att din och din verksamhets definition på kvalitet är lika med de 

ensamkommandebarnens definition/uppfattning? 

3. Tycker du att din verksamhets definition på kvalitet är liknande med de andra aktörers 

definition (socialtjänst, IVO, skola osv.)? Finns det skillnader eller likheter? 

 

4. Anser du att det finns en gemensam syn på kvalitet inom din verksamhet? 

 

5. Arbetar ni systematiskt med kvalitén i din verksamhet? På vilket sätt/ hur arbetar ni? 
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6. Vet du vem som är verksamhetens kund? Kan du ange någon/några? 

 

7. Har du och din verksamhet kunskap om kundernas behov? 

 

8. Nedan finns dem viktigaste behoven hos dem ensamkommande barnen utifrån 

Maslows behovsteori. Kan du uppge vilka av dem tillgodoser ni inom din verksamhet 

samt rangordna de, på så sätt att 1 betyder minst viktigt att tillgodose och 5 betyder 

viktigast att tillgodose? 

- Delaktighet 

- Samhörighet (känsla av sammanhang; gemenskap) 

- Självkänsla (medvetenhet om sitt eget värde)  

- Självförverkligande 

- Trygghet och säkerhet 

 

9. Vilka av nedan nämnda egenskaper beskriver dina medarbetares yrkesroll? 

(fler svarsalternativ) 

- Artighet 

- Empati/inlevelseförmåga 

- Kommunikationsförmåga 

- Kompetens 

- Lyhördhet  

- Pålitlighet 

- Trovärdighet 

- Ingen av dessa 

 

10. Vilka av nedan nämnda egenskaper är enligt dig viktigast för verksamheten som 

arbetar med ensamkommande barn? 

(fler svarsalternativ) 

- Kompetens 

- Omgivning (materiella saker) 

- Pålitlighet 

- Tillgänglighet 

- Säkerhet 

- Ingen av dessa 

 

11. Finns det något som saknas eller som du skulle vilja lyfta fram utifrån intervjuns 

ämne? 
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BILAGA 3 

Enkätundersökning 

 

Tack för att jag får genomföra en enkätundersökning på din arbetsplats.  

 

Jag är en student från Mittuniversitetets magisterprogram för Kvalitets- och 

ledarskapsutveckling som skriver en magisteruppsats om kvalitén i arbete med 

ensamkommande flyktingbarnen. Den enkät du besvarar kommer att samlas in och föras över 

till ett webbverktyg därefter kommer pappersenkäten att förstöras. En sammanställning av 

enkätsvaren kommer att analyseras och presenteras i min uppsats. Därefter kommer en kopia 

att delges till din verksamhet. 

 

I studien kommer jag att ta hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

sammanställt. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. För att ytterligare stärka 

anonymiteten i studien, kommer inga enskilda svar att redovisas. Vid eventuella frågor, 

vänligen kontakta mig via e-mail: ewa.sorlin@stromsund.se eller tel. 0703987019 

 

Kvalitet i arbete med ensamkommande flyktingbarn. 
 

 

1.  Det finns olika sätt att definiera kvalitet på, men jag skulle önska att du 

förklarar kort vad det betyder för dig utifrån din yrkesroll som 

vägledare/flyktingassistent? 

(öppen fråga) 

………………………………………………………………………………. 

 

2. Tycker du att din definition på kvalitet är liknande med de ensamkommande 

barnens definition? 

(envalsfråga) 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

3. Anser du att det finns en gemensam syn på kvalitet på din arbetsplats? 

(envalsfråga) 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

4. Anser du att det finns gemensam syn på kvalitet mellan din arbetsplats (ett 

HVB-hem för ensamkommande barn) och andra myndigheter, t.ex. 

socialtjänsten, IVO m.m.? 

(envalsfråga) 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 
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5. Arbetar man systematiskt med kvalitén på din arbetsplats? 

(envalsfråga) 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

6. Tycker du att din verksamhet har någon kund/några kunder?  

(envalsfråga) 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

7. Kan du ange vem som är kund för din verksamhet? 

(flervalsfråga)   

□ Ensamkommande barnen 

□ Socialtjänsten 

□ Andra myndigheter 

□ Samhället 

□ Vet inte 

 

8. Har du kunskap om kundernas behov? 

(envalsfråga) 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

9. Nedan finns de viktigaste behoven hos de ensamkommande barnen. Kan du 

uppge vilka av dessa behov tillgodoses på din arbetsplats?  

 (flervalsfråga) 

□ Delaktighet 

□ Samhörighet 

□ Självkänsla 

□ Självförverkligande 

□ Trygghet och säkerhet 

 

10. Utifrån föregående fråga, kan du rangordna dessa behov? 

 Oviktig 

att 

tillgodose 

Mindre 

viktig att 

tillgodose 

Viktig att 

tillgodose 

Mycket 

viktig att 

tillgodose 

Oerhört 

viktig att 

tillgodose 

Delaktighet      

Samhörighet      

Självkänsla      

Självförverkligande      

Trygghet och 

säkerhet 
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11. Vilka av nedan nämnda egenskaper beskriver din yrkesroll som vägledare/ 

flyktingassistent? 

(flervalsfråga) 

□ Artighet 

□ Empati/inlevelseförmåga 

□ Kommunikationsförmåga 

□ Kompetens 

□ Lyhördhet 

□ Pålitlighet 

□ Trovärdighet 

  

12. Vilka av nedan nämnda egenskaper är enligt dig viktigast för verksamheten 

som arbetar med ensamkommande barn?  

(flervalsfråga) 

□ Kompetens 

□ Omgivning (materiella saker) 

□ Pålitlighet 

□ Tillgänglighet 

□ Säkerhet 

□ Ingen av dessa 

13. Finns det något som saknas eller som du skulle vilja lyfta fram utifrån enkätens 

ämne?  

(öppen fråga) 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

TACK för din medverkan! 

 


