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Abstract 

The UN Committee on the Rights of the Child has repeatedly criticized Sweden for the 

differences regarding the implementation of the Convention on the Rights of the Child (CRC) 

at the municipal level. Even so, studies show that there is a political will in the municipalities 

when it comes to realize the CRC. It indicates that there are challenges in terms of 

implementation. This thesis examines the implementation process in two Swedish 

municipalities where the local government has decided to implement the CRC. The purpose is 

to identify and describe the challenges that exist in the municipalities regarding the 

implementation and to determine to what extent the challenges can be influenced from the 

political level. The theoretical framework is grounded on theories of policy implementation 

and the findings have been compiled through interviews and qualitative text analyses. The 

study identifies challenges that are related, inter alia, to the ability to evaluate and control the 

implementation and the findings implies that the majority of the identified challenges can be 

influenced from the political level. 

Keywords: Children’s rights policy, CRC, Convention on the Rights of the Child, 

Implementation, Municipal level, Public administration 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Det är i år 27 år sedan FN:s generalförsamling den 20 november 1989 enhälligt antog Förenta 

Nationernas konvention om barnets rättigheter (härefter BK), ett internationellt bindande avtal 

som tillskriver varje barn ett antal grundläggande rättigheter (Hammarberg, 1994, s. 11). Sju 

månader senare, den 21 juni 1990, beslutade den svenska riksdagen att ratificera BK (SÖ 

1990:20). Staten Sverige blev därmed en av de första i världen som förband sig att respektera 

barnets rättigheter (UNICEF Sverige, 2008, s. 13). I nuläget har BK ratificerats av 196 av 

världens stater (UN Human rights office of the high commissioner, 2016).  

Att en stat ratificerar BK innebär dock inte att barn per automatik tillförsäkras de 

rättigheter BK uttrycker. För att barns rättigheter skall bli verklighet har konventionsstaterna 

en skyldighet att med alla tillgängliga resurser vidta såväl lagstiftningsåtgärder som 

administrativa och andra åtgärder för att genomföra BK och säkerställa de rättigheter som där 

tillskrivs barnet (SÖ 1990:20, Art. 4). I Sverige har BK införlivats i nationell rätt genom en 

successiv transformering varigenom ändringar av vissa lagar har genomförts för att svensk lag 

skall harmonisera med BK:s bestämmelser (Abiri, Brodin & Johansson, 2008, s. 28-29; 

Unicef Sverige, 2008, s. 70-71). Ett flertal av BK:s bestämmelser är dock utformade som 

normer, principer och krav som inte enbart kan säkras genom lag. För att dessa normer och 

principer skall få verklig mening krävs att de översättas till politiska åtgärder och handlingar 

(UNICEF Sverige, 2008, s. 9). ”I grunden handlar det förstås om politisk vilja” (Hammarberg, 

1994, s.11) konstaterar Thomas Hammarberg, tidigare ledamot av FN:s barnrättskommitté 

och medverkande i processen att utforma BK.  

I Sverige har regeringen det yttersta ansvaret för att BK förverkligas och efterlevs 

(Prop. 2009/10:232, s.8). I den här uppsatsen riktas dock fokus mot kommunernas arbete med 

att implementera BK. Den svenska förvaltningen kännetecknas av en långtgående 

decentralisering där det kommunala självstyret regleras genom regeringsformen (se SFS 

2011:109 1 kap 1 §). Frånsett de lagregler som de kommunala verksamheterna har att förhålla 

sig till kan staten därmed inte ge direktiv till kommunerna vad gäller implementeringen av 

BK (Englund, 2008, s 23). Sedan 2011 föreskrivs dock i regeringsformens att det allmänna 

skall verka för att ”barns rättigheter tas till vara” (SFS 2011:109 1 kap 2§). Sålunda även 

kommunerna. Det är också på kommunal nivå som många av de beslut som påverkar barns 

livssituation fattas. Likaså har kommunerna ansvaret för många av de verksamheter som 
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möter barn och påverkar barns vardag (Prop. 2009/10:232, s.39). Den lokala politiken och den 

kommunala förvaltningen får därmed en nyckelroll när det gäller förverkligandet av BK. 

FN:s barnrättskommitté har dock upprepat riktat oro mot Sveriges decentralisering av 

ansvar till lokal nivå. Barnrättskommittén menar att det existerar en skillnad mellan 

kommunerna vad gäller implementering. Det bidrar till att barn, beroende på var de bor, får 

olika tillgång till samhällsservice. Bostadsorten blir därmed avgörande för i vad mån barnet 

tillåts göra anspråk på sina rättigheter, någonting som i sig strider mot BK (UNICEF Sverige, 

2008, s. 71; UN Committee on the Rights of the Child, 2015, punkt 11; UN Committee on the 

Rights of the Child, 2009a, punkt 11; UN Committee on the Rights of the Child, 1999, punkt 

7). Huruvida kommunerna lyckas implementera BK på ett sådant sätt att den genomsyrar 

verksamheter och beslutsfattande påverkar sålunda, med Harold D. Lesswells (1936) ord, vem 

som får vad, när och varför. Implementeringen av BK blir därmed en politisk fråga. 

I kommunerna vilar ansvaret för implementeringen på kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen som ska se till att nämnder och förvaltningar lever upp till de principer som 

BK uttrycker (Barnombudsmannen, 2016a). I en rapport från 2008 skriver Barnombuds-

mannen, den myndighet som ansvarar för att granska de svenska kommunernas 

barnrättsarbete, att 8 av 10 kommuner vid tidpunkten för rapportens genomförande tagit 

beslut i fullmäktige om att arbeta med BK. Myndigheten menar därför att BK idag kan förstås 

som erkänd och etablerad på central politisk nivån i de flesta svenska kommuner 

(Barnombudsmannen (2008, s. 14). Om BK är etablerad på central nivå i kommunerna tyder 

det på en politisk vilja. Barnrättskommitténs uttalade kritik indikerar dock att det finns 

utmaningar för kommunerna vad gäller implementeringen. Förevarande uppsats söker förstå 

dessa utmaningar ur ett statsvetenskapligt perspektiv.  

Inom statsvetenskapen handlar implementering om genomförandet av politiska beslut 

(Sabatier & Mazmanian, 1980, s. 540). Implementeringsprocessen sker inte i ett steg utan är 

en process öppen för påverkan från handlande aktörer inom förvaltningen men även från 

förhållanden och aktörer utifrån (Premfors, 1989, s.20). Det har därför blivit välkänt inom 

forskningen att politiska beslut inte alltid genomförs i enighet med beslutfattarnas intentioner 

(Sannerstedt, 2001, s. 19). Daniel A. Mazmanian och Paul A. Sabatier (1983, s. 21) hävdar att 

för att förstå implementeringsprocessen bör forskaren söka identifiera vilka faktorer som har 

möjlighet att påverka implementeringen och som därmed kan innebära utmaningar för att nå 

fram till beslutsfattarnas målsättningar. Det kan göras genom att studera de förhållanden som 

föreligger i det specifika fallet. De två forskarna redogör för sex idealtypiska förhållanden för 
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en effektiv implementering men menar samtidigt att det enbart är i undantagsfall som alla sex 

förhållanden föreligger. Genom att strukturera implementeringsprocessen har beslutsfattare på 

politisk nivå möjlighet att påverka tre av dessa förhållanden och därigenom även 

förutsättningarna för att nå upp till sina målsättningar (Mazmanian & Sabatier, 1983, s.25-26).  

I den här uppsatsen studeras implementeringen av BK i två svenska kommuner. 

Uppsatsen tar avstamp i Sabatier och Mazmanians teori för att identifiera utmaningar och 

avgöra i vad mån dessa kan påverkas från politisk nivå. Tidigare studier som behandlar 

implementeringen av BK är få vilket inom forskningen har uppmärksammat som 

problematiskt för de som ansvarar för implementeringen (se Englund, 2008, s.31). En 

förhoppning är därmed att uppsatsen kan bidra till kunskap om vilka utmaningar som finns 

vid implementeringen av BK på kommunal nivå.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
I uppsatsen studeras de förhållanden som föreligger under genomförandet av den politiskt 

beslutade implementeringen av BK i två svenska kommuners verksamheter och besluts-

fattande. De två kommunerna är Eskilstuna kommun och Västerås stad. Uppsatsens syfte är 

att identifiera och beskriva vilka utmaningar som finns för implementeringen av BK i de två 

kommunerna. Vidare är syftet att avgöra i vad mån dessa utmaningar kan påverkas genom att 

från politisk nivå i kommunerna strukturera implementeringsprocessen. Uppsatsen ämnar 

besvara följande två frågeställningar:  

 På vad sätt finns utmaningar för implementeringen av BK i de två kommunerna? 

 I vad mån kan utmaningarna vad gäller implementeringen av BK påverkas från 

politisk nivå i kommunerna? 

1.3 Avgränsning och förtydligande  
Inom myndigheter och offentliga verksamheter tillämpas ofta formuleringar så som att 

implementera ett barnperspektiv, barnets perspektiv eller ett barnrättsperspektiv när 

implementeringen av BK åsyftas (Englundh, 2008, s.10; Lindgren & Halldén, 2001, s. 66). I 

uppsatsen inkluderas dessa begrepp under det samlade begreppet barnkonventionen (BK) 

vilket är det begrepp som företrädesvis används i uppsatsen (med få undantag). För att av-

gränsa ämnet och precisera vad som i uppsatsen åsyftas med implementeringen av BK i 

kommunerna lånas Elizabeth Englundhs (2008) definition av vad implementeringen av BK 

innebär, det vill säga ”att den ska tillämpas på alla nivåer i en organisation, genomsyra beslut 

och handling” (Englundh, 2008, s. 26). Det innebär att BK finns närvarande i kommunens 
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verksamheter och beslutsfattande och på så sätt bidrar till att barns rättigheter beaktas i beslut 

och handling inom olika sakområden. I uppsatsen studeras således utmaningar för implemen-

teringen av BK inom kommunernas verksamheter och beslutsfattande. Dock studeras inte om, 

hur väl eller i vad mån kommunerna kan sägas ha implementerat BK. I uppsatsen studeras 

inte om barn tillförsäkras sina rättigheter genom kommunernas beslut eller vilka effekter 

kommunernas beslut får. I uppsatsen studeras inte heller om kommunerna agerar efter de 

lagregler, med bäring på BK, som kommunala verksamheter har att förhålla sig till.  

2 Bakgrund och tidigare forskning 
Det förefaller finnas få studier att ta del av som behandlar ämnet för förevarande uppsats. 

Uppsatsens och den tidigare forskningens innebörd förtydligas dock om de förstås i 

förhållande till den kontext ämnet inbegriper och är en del av. Det här kapitlet inleds därför 

med en bakgrundsbeskrivning om BK, den svenska barnrättspolitiken och implementeringen 

av BK på kommunal nivå. Därefter behandlas tidigare forskning inom ämnet.  

2.1 Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 
BK antogs av FN:s generalförsamling 1989 och är ett folkrättsligt bindande avtal som 

tillskriver varje människa under 18 år ett antal grundläggande mänskliga rättigheter. BK 

innefattar 54 artiklar. 41 sakartiklar slår fast de rättigheter som tillskrivs barnet och 13 artiklar 

innehåller bestämmelser av ett mer formellt slag, bland annat gällande konventionsstaternas 

implementerings- och återrapporteringsskyldigheter samt FN:s barnrättskommittés roll som 

den institution som granskar konventionsstaternas implementering av BK. (Rasmusson & 

Andersson, 2001, s.7, s.14-16). Trots att BK fungerar som en helhet, där varje sakartikel får 

sin fulla mening genom övriga artiklar, har barnrättskommittén lyft ut fyra artiklar (Art. 2, 

Art. 3, Art. 6 och Art. 12) som bärande huvudprinciper i vars ljus övriga artiklar skall tolkas 

(Barnombudsmannen, 2016b). BK:s fyra huvudprinciper är följande:  

 Principen om barnets rätt att inte diskrimineras (Art.2)  

 Principen om barnets bästa i främsta rummet vid alla åtgärder och beslut som rör barn (Art. 3) 

 Principen om barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (Art. 6) 

 Principen om barnets rätt att få uttrycka sin åsikt och bli hörd i alla frågor som rör barnet (Art. 12) 

Barnrättskommittén anser att en förutsättning för genomförandet av BK i konventionsstaterna 

är att offentliga beslutsfattare anammar ett barnrättsperspektiv. Huvudprinciperna lägger även 

grunden för ett sådant perspektiv (UN Committee on the Rights of the Child, 2003, punkt 12). 



5 

 

2.2 Barnkonventionen i Sverige 
BK började gälla i Sverige i september 1990 (SÖ 1990:20). Regeringen bär det yttersta 

ansvaret för att de åtaganden som Sverige ålagts genom ratificeringen efterlevs (Prop. 

2009/10:232, s.8). Myndigheten Barnombudsmannen (BO), inrättad 1993, har bland annat 

uppdraget att företräda barns rättigheter och intressen, driva på och bevaka genomförandet av 

BK i Sverige samt insamla statistik om barns levnadsvillkor. BO har även rätt att kalla till 

överläggning och begära information från kommunerna avseende den lokala implemen-

teringen av BK (SFS 1993:335). BK har införlivats i svensk rätt genom en successiv trans-

formering och har därmed inte status som svensk lag (Abri, Brodin & Johansson, 2008, s. 28-

29). I mars 2016 lämnade dock Barnrättsutredningen, tillkallad på uppdrag av regeringen, ett 

betänkande med förslag på en lag om inkorporering av BK. Om riksdagen beslutar att god-

känna förslaget kan BK förväntas gälla som lag i Sverige från år 2018 (SOU 2016:19, s. 19).  

2.3 Barnkonventionen som policyområde – barnrättspolitiken 
Den nationella barnrättspolitiken tar sin utgångspunkt i BK med målet ”att barn och unga ska 

respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande” 

(Prop. 2009/10:232, s. 1; se även Regeringen, 2015). Någonting som på både nationell och 

lokal nivå gör barnrättspolitiken till ett komplext policyområde är att den är tvärsektionell och 

spänner över ett flertal politik- och sakområden (jfr Regeringen, 2016). Därutöver finns 

verksamheter som rör barn på flera nivåer i samhällsförvaltningen. FN:s barnrättskommitté 

rekommenderar stater med decentraliserad förvaltningsstruktur att på nationell nivå anta en 

strategi för att säkerställa att barns rättigheter respekteras i hela samhällsförvaltningen (UN 

Committee on the Rights of the Child, 2003, punkt 28, punkt 29). 1999 godkände en enhällig 

riksdag en strategi för att förverkliga BK i Sverige (se Prop. 1997/98:182). Strategin innehöll 

bland annat rekommendationer till kommunerna att ”inrätta system för att följa upp hur 

barnens bästa förverkligas i det kommunala arbetet” (Prop. 1997/98:182, s. 17). Vidare 

rekommenderades kommunerna att upprätta en barn- och ungdomsplan, en plan för att 

genomföra BK samt en utbildningsplan för politiker och anställda. Kommunerna 

rekommenderades vidare att i planen redogöra för hur barns och ungdomars inflytande kunde 

ökas samt hur ett barnperspektiv skulle tas i beaktande inom kommunens olika verksamheter 

(Prop. 1997/98:182, s.18). Emellertid visade det sig att företrädare i kommunerna upplevde 

svårigheter med att tolka strategin och översätta dess rekommendationer i praktisk handling 

(Prop. 2009/10:232, s. 7). Sedan 2010 har strategin därför reviderats och innefattar i nuläget 

nio principer med utgångspunkt i BK (se Prop. 2009/10:232, s.10). Avsikten med strategin är 
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att den skall fungera som utgångspunkt för alla offentliga aktörer i vars verksamheter barns 

rättigheter bör tryggas, på såväl statlig som kommunal nivå (Prop 2009/10:232, s. 10).  

2.4 Barnkonventionens implementering på lokal nivå 
I den nationella strategin påtalas upprepat kommunernas ansvar för BK:s implementering då 

möten med barn samt beslut som påverkar barn företrädesvis sker i offentliga verksamheter på 

kommunal nivå (Prop. 2009/10:232, s. 8, s. 25, s. 39). För att öka kunskapen om hur arbetet 

med BK kan utvecklas i kommunerna ingick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

den dåvarande regeringen en överenskommelse mellan 2010 och 2013. SKL fick uppdraget 

att genomföra kartläggningar och dialoger med företrädare från kommunerna (Prop. 

2009/10:232, s. 40; SKL, 2013, s.5). Utifrån kartläggningen har SKL tagit fram ett antal 

implementeringsnycklar så som exempelvis: fullmäktigebeslut om att arbeta med BK, 

återrapportering till politisk nivå, beslut grundas på kunskap och statistik om barns situation, 

kunskap om BK på alla nivåer i organisationen, barnperspektiv i budget och styrdokument, 

strategisk funktion för barnrättsfrågor samt struktur för barns delaktighet (SKL, 2015). 

En betydande del av arbetet med att implementera BK på kommunal nivå har kommit 

att handla om Artikel 12 och Artikel 3. Barnrättskommittén har deklarerat att vid beslut där ett 

enskilt eller en grupp barn kan komma att påverkas måste barnets bästa övervägas varför det 

måste finnas proceduriella rutiner för hur barnets bästa analyseras och hur genomförandet av 

analysen dokumenteras och redovisas (UN Committee on the Rights of the Child, 2013, punkt 

6).  Vidare menar kommittén att barn, genom att inkluderas och göras delaktiga även vid 

beslutsfattande och policyutveckling, tillför perspektiv som bör beaktas varför delaktighet bör 

skapas på kontinuerlig basis (UN Committee on the Rights of the Child, 2009b, punkt 12, 

punkt 13, punkt 127). För att i kommunerna kunna tillämpa BK i praktiken har BO föreslagit 

verktyg så som barnkonsekvensanalyser, barnchecklista, barnbudget, barnbokslut samt att 

bifoga en barnbilaga till den ordinarie budgeten (Barnombudsmannen, 2016c). 

2.5 Tidigare forskning om barnkonventionens implementering 
Trots att det finns mycket forskning om BK, barns rättigheter och barn som rättighetsbärare 

förefaller forskningsläget vara begränsat avseende implementeringen av BK, särskilt vad 

gäller implementeringen på lokal nivå. Den forskning som finns fokuserar främst på genom-

förandet av någon av BK:s sakartiklar eller BK:s rättigheter i relation till en särskild grupp 

barn. Ett flertal studier behandlar genomförandet av barns rätt till delaktighet (Art. 12) på 

lokal nivå. I två artiklar, den ena av Checkoway, Allison och Montoya (2005) och den andra 
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av Richards-Schuster och Checkoway (2009) beskrivs exempelvis hur delaktighet för barn 

skapas i politiska processer på lokal nivå. I studierna argumenteras för att vuxnas inställning 

och attityder är av avgörande betydelse för att barn skall inkluderas och vilja vara delaktiga.  

När det gäller implementeringen generellt, eller någon av implementeringsartiklarna, 

är forskningen främst inriktad på implementeringen på nationell nivå, särskilt i 

utvecklingsländer. I en artikel jämför dock Veerman och Levine (2000) initiativ i olika stater 

för att utveckla implementeringen av BK på lokal nivå. I artikeln påtalas att eftersom BK ger 

den nationella nivån huvudansvaret för genomförandet av barns rättigheter har den praktiska 

implementeringen på lokal nivå givits mindre uppmärksamhet. Någonting som lyfts som 

problematiskt eftersom en betydande del av implementeringen måste ske just på lokal nivå 

(Veerman & Levine, 2000, s. 374, 382). 

Även Elizabeth Englundh (2008, 2008, s.31) påtalar att det finns begränsat med 

forskning om implementeringen av BK och framhåller att detta uppfattas som problematiskt 

för de som bär ansvaret för implementeringen (Englundh, 2008, s.31). Englundh (2008) utgår 

från teorier om policyimplementering och kunskapsbildning när hon i sin avhandling studerar 

de kunskapsprocesser som skapas under implementeringsprocessen i en organisation 

(Landstinget Sörmland) som beslutat att genomföra BK. Englundh (2008, s. 59) argumenterar 

för att implementeringen förutsätter att det finns kunskap om BK och dess innehåll på alla 

nivåer i organisationen liksom att politisk vilja är avgörande för implementeringen. Studien 

visade att efter beslutet i landstingsfullmäktige om att arbeta med BK överlämnades ansvaret 

till tillämpare. Då BK efter beslutet inte omnämndes i organisationens styr- och 

budgetdokument fanns inga tydliga mål att uppnå, utvärdera eller återkoppla till politisk nivå. 

Någonting som visade sig resultera i att implementeringen avstannade när tydliga initiativ, 

mål, åtaganden och utvärderingar saknades. I studien lyfts och problematiseras därför att det 

som inte efterfrågas av ledning och politiker inte heller genomförs (Englundh, 2008, s. 233-

34, s. 237). Vidare menar Englundh (2008, s. 234) med referens till Lundqvist (1987) att en 

förutsättning för att tillämpare skall kunna och vilja genomföra beslutet att implementera BK 

är att de förstår vad som beslutats. Någonting som kräver att tillämpare och ledning har 

kunskap om såväl det som skall implementeras som beslutet i sig.  

Mikael Spång (2009) har kartlagt arbetet med mänskliga rättigheter (MR), däribland 

barns rättigheter, i 16 svenska kommuner för att bidra till spridning av goda exempel och 

identifiera utmaningar. Rapporten skrevs på uppdrag av Regeringens delegation för mänskliga 

rättigheter och är inte referensgranskad.  På grund av bristen på referensgranskad tidigare 
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forskning inom området får studien dock en plats i förevarande uppsats för att klargöra 

kunskapsläget då BK kan förstås som en del av MR. Kartläggningen visade att BK fått 

bredast genomslag i kommunerna avseende politisk prioritering, samverkan, uppföljning och 

utvärdering (Spång, 2009, s. 122). Barnperspektivet omnämndes enligt Spång (2009, s. 3) i ett 

flertal styrdokument som ett grundläggande ledperspektiv för kommunernas verksamheter. 

När det gäller MR generellt visade dock studien att vaga målformuleringar var vanligt 

förekommande i styrdokument vilket utgjorde ett hinder för att utvärdera måluppfyllelse 

(Spång, 2009, s.114). Checklistor, exempelvis för att analysera barnets bästa var vanligt 

förekommande. Dock visade det sig främst vara verksamheter inriktade på barn som tog hjälp 

av checklistorna. I övriga verksamheter hade användningen av checklistor tenderat att 

avstanna. Spång (2009, s. 115-116) betonar att det krävs kompletterande kunskap och 

utbildning i rättigheter för att kunna använda dessa metoder. I likhet med Englundhs (2008) 

studie visade kartläggningen att kommunernas utmaningar var kopplade till kunskapsfrågor 

och styrning.  Bristande samordning, tids- och resursproblem samt svårigheter att utvärdera 

arbetet upplevdes som hinder för implementeringen.  Spång (2009, s. 125-126) relaterar detta 

till att det saknas en kunskap och medvetenhet om hur arbetet med MR kan integreras i 

ordinarie verksamheter varför det ses som någonting som skall skötas vid sidan av och som 

därmed kräver tid och trängs undan av verksamheternas kärnfokus (Spång, 2009, s. 125-126). 

3 Teoretisk referensram 
I föregående kapitel gavs en bakgrundsbild om BK, barnrättspolitiken och BK:s 

implementering på kommunal nivå. Där klargjordes även forskningsläget. I detta kapitel 

presenteras den teoretiska referensram med vars hjälp vi kan förstå implementeringen av BK i 

de två kommunerna. För att identifiera utmaningar och kunna avgöra i vad mån dessa kan 

påverkas från politisk nivå tar uppsatsen avstamp i teorier om policyimplementering. 

Analysen av det empiriska materialet bygger främst på Sabatier och Mazmanians (1979; 

1980; Mazmanian & Sabatier, 1983) teori som presenteras i avsnitt 3.4. Nämnda teori tar dock 

hänsyn till två olika perspektiv på policyimplementering varför dessa perspektiv, samt en mer 

generell beskrivning av policyimplementering, behandlas först.  

3.1 Implementeringsprocessen och implementeringsproblemet 
Redan tidigare i uppsatsen har implementering definierats som genomförandet av politiska 

beslut (Sabatier & Mazmanian, 1980, s.540). Implementeringen ses ofta som ett av de senare 
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stegen i policyprocessen, en idealtypisk modell som beskriver hur politiken går från input till 

output (Hill, 1997 s.20-24; Hill & Hupe, 2014, s. 6-7). Genom implementeringsstadiet i 

policyprocessen omsätts den politik som i tidigare stadier initierats och beslutats om i 

praktiska åtgärder, handlingar och information (Lundquist, 1992, s. 12). Det viktiga är 

härvidlag att förstå att implementering inte sker i ett steg utan att det handlar om en process 

som är öppen för påverkan av likväl handlande aktörer som nya händelser (Premfors, 1989, 

s.20). Konkret innebär det att policy inte enbart formas under de föregående faserna i 

policyprocessen, utan fortsätter att formas även under implementeringsprocessen (Hill & 

Hupe, 2014, s. 8). Det kan sålunda uppstå ett ”glapp” mellan beslutad policy och 

implementerad policy, någonting som Sannerstedt (2001, s.19) benämner 

implementeringsproblemet. Att det ter sig som någonting problematiskt att policy inte enbart 

skapas och formas av beslutsfattare utan även av förvaltningen har sin grund i teorier om den 

representativa demokratins vertikala styrningskedja där folket väljer företrädare som i sin tur 

fattar beslut som förvaltningen har att följa och verkställa (Sannerstedt, 1991, s. 19, Hertting, 

2014, s. 186-187). Vad som styr och påverkar implementeringen samt hur 

implementeringsprocessen bäst förstås och studeras är emellertid omtvistat inom 

forskningsfältet (Hill & Hupe, 2014, s.7). I huvudsak har två perspektiv på 

policyimplementering utvecklats, top-down respektive bottom-up (Matland, 1995, s. 146).  

3.2 Top-down perspektiv 

Genom top-down perspektivet förstås implementeringen som styrd uppifrån och ned. Från 

detta perspektiv tar forskaren vanligtvis sin utgångspunkt i ett politiskt beslut, exempelvis en 

lag, och de intentioner som ligger bakom beslutet för att följa implementeringsprocessen 

nedåt i förvaltningen (Winter, 2006, s.152). Många har menat att implementeringsforskningen 

fick sin början när Jeffrey L Pressman och Aron Wildavskys verk Implementation 

publicerades 1973 (se Hill & Hupe, 2014, s.46; Rothstein, 1989, s. 122; Sannerstedt, 2001, 

s.18-19; Winter, 2006, s. 151). Pressman och Wildavsky (1984, s. xx-xxi) utgår från ett tydligt 

top-down perspektiv när de hävdar att implementering, även under de bästa förutsättningar, 

sällan leder fram till beslutsfattarnas förväntningar. Orsaken står enligt författarna att finna i 

att implementeringen ofta kräver många inblandade aktörer som i sin tur innehar olika 

prioriteringar och perspektiv. Därvid ökar antalet beslutspunkter och med detta även risken 

för målförskjutningar, spräckta tidsplaner och i slutändan resursbrist (Pressman & Wildavsky, 

1984, s. 94-107). Top-down perspektivet har utvecklats av senare forskare. Gemensamt är 

dock att styrning och kontroll, entydiga mål samt det sätt på vilket processen struktureras för 
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att förmå tillämpare att handla i enighet med beslutfattarnas intentioner ses som faktorer av 

betydelse för implementeringen (Matland, 1995, s. 146 Winter, 2006, s.152). 

Tanken att målförskjutningar bör undvikas, liksom fokuseringen på styrning och kont-

roll ovanifrån, utgår från den demokratiaspekt som problematiserades ovan. Top-down 

perspektivet har härvidlag beröringspunkter med teorin om den Weberianska byråkratins 

legal-rationella auktoritet där fördelningen av värden antas bli legitim och förutbestämbar för 

medborgarna när beslut fattas under formella regler och förvaltningen är hierarkiskt kontrol-

lerad samt neutral i sina bedömningar (Rothstein, 1987, s. 2; Hill & Hupe, 2014, ss. 23). Det 

är utifrån detta perspektiv som top-down teoretiker utgår från att kontrollen över policy bör 

ligga hos beslutsfattare som fått sin beslutsmakt genom demokratiska val och mot vilka 

medborgarna har möjlighet att utkräva ansvar (Hill & Hupe, 2014, s. 149; Matland, 1995, 

s.149-150; Mazmanian & Sabatier, 1983, s. 3). Kritiker menar dock att top-down perspektivet 

överdriver centrala beslutsfattares förmåga att styra implementeringen samt brister i analysen 

av vad som sker längre ner i förvaltningen (Matland, 1995, s. 148, Hill & Hupe, 2014, s. 63).  

3.3 Bottom-up perspektiv 

Bottom-up perspektivet har utvecklats utifrån kritiken av top-down perspektivet. 

Implementeringen förstås här som styrd nedifrån då styrningskapaciteten hos politiska 

beslutsfattare samt den rationalistiska tanke som ligger bakom synen på implementeringen 

som en vertikal styrningskedja ifrågasätts (Sannerstedt, 2001, s. 24-25, Hertting, 2014, s. 189-

190). Bottom-up perspektivet betonar det inflytande som de aktörer som levererar offentliga 

tjänster har över hur policy förmedlas till medborgare (Winter, 2006, s.153). Michael Lipskys 

(1980) frontlinjebyråkratiteori är ett typiskt exempel på ett bottom-up perspektiv. Lipsky 

(1980, s. 3, s.13-16) menar att frontlinjebyråkrater, exempelvis lärare, socialarbetare och 

domare, besitter en hög grad av handlingsutrymme då de regelverk som de styrs av i sin 

tjänsteutövning måste medge en viss grad av flexibilitet för att tjänsteutövningen ska kunna 

anpassas till situationen och klienten. Samtidigt arbetar ofta frontlinjebyråkrater i yrken med 

en hög arbetsbörda, begränsade resurser, samt krav från både ledning och klienter (Lipsky, 

1980, s. 29-32). Frontlinjebyråkraterna utvecklar därför sätt att genom handlingsutrymmet 

hantera den komplexa arbetssituationen, exempelvis genom stereotypiseringar och rutinartade 

bedömningar av klienter, vilket i sin tur går stick i stäv med intentionen bakom lagstiftningen 

men likafullt avgör fördelningen av värden (Lipsky, 1980, s. 83-84, s. 140). Lipsky (1980, s. 

xvi, s. 3, s. 13) hävdar därför att frontlinjebyråkraterna, genom sitt handlingsutrymme, skapar 

den verkliga politiken som medborgare möter och uppfattar.  
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Även nätverks- eller governanceperspektivet som sedan 1980-talet blivit allt mer 

populärt inom samhällsvetenskapen kan förstås som en form av bottom-up perspektiv 

(Sannerstedt, 2001, s. 24-25; Hertting, 2014, 190). Genom nätverksperspektivet vidgas dock 

bottom-up perspektivet horisontellt. Implementeringsprocessen ses då som driven av ett flertal 

aktörer, såväl offentliga som privata, som sammanlänkas genom olika nätverkskonstellationer 

(Hill & Hupe, 2014, s. 69-70). Då governancenätverk drivs av samverkan och ett ömsesidigt 

beroende studerar perspektivet ofta förhandlingsstrukturer, medvetenheten om det ömsesidiga 

beroendet samt vilka faktorer som främjar samverkan (Hill & Hupe, 2014, s. 70-73). 

Sannerstedt (2001, s.25) menar att skillnaden mellan top-down respektive bottom-up 

perspektivet är att det förra utgår från beslutfattares avsikter när implementering studeras 

medan det senare tar sin utgångspunkt i handlingarna hos tillämpare, det vill säga de som 

implementerar policy. Elmore (1982, 1985, refererad i Matland 1995, s. 155) beskriver 

förfarandet genom begreppen forward mapping och backward mapping. Det teoretiska 

perspektiv som forskaren väljer blir därmed även en fråga som påverkar hur forskaren 

metodologiskt går tillväga (Hill & Hupe, 2014, s.46; Sannerstedt, 2001, s. 25; Premfors, 1989, 

s. 125). Det bör här även tilläggas att syntetiseringar de två perspektiven bottom-up och top-

down har utvecklats och blivit vanligare under senare år (Sannerstedt, 2001, s. 25).  

3.4 Sex förhållanden för en effektiv implementering 
Den teori som analysen i uppsatsen främst tar avstamp i är Paul A. Sabatier och Daniel A. 

Mazmanians teori om sex förhållanden för en effektiv implementering. Analyser av 

policyimplementering bör enligt Mazmanian och Sabatier (1983, s. 21) identifiera vilka 

faktorer som påverkar implementeringsprocessen. Genom att bygga på teorier från tidigare 

forskare, exempelvis Pressman och Wildavsky (1973), har författarna utvecklat ett analytiskt 

ramverk där de redogör för vilka faktorer och förhållanden som de menar påverkar 

möjligheten för policyprogram att nå uppsatta mål. Ramverket presenteras i ett flertal verk 

och artiklar av författarna (se t.ex. Mazmanian & Sabatier, 1983; Sabatier & Mazmanian, 

1979; Sabatier & Mazmanian, 1980). Sabatier och Mazmanian (1980 s. 540) menar att ett 

policybeslut enligt ideala mått inbegriper såväl de problem policyn är ämnad att lösa, redogör 

för och formulerar mål samt på ett antal sätt strukturerar implementeringsprocessen. Trots att 

Mazmanian och Sabatier (1983, s.25) härvidlag understryker beslutsfattares möjlighet att 

strukturera implementeringsprocessen genom själva policybeslutet, exempelvis genom 

målformuleringar, tilldelning av resurser och organisering av ansvar, menar de att analysen av 

implementeringsprocessen även bör ta hänsyn till faktorer som ligger utanför denna kontroll 
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men indirekt kan påverka processen, exempelvis politiskt stöd och tillämpares 

handlingsutrymme (Mazmanian & Sabatier, 1983, s. 21, s.30). Därmed tar teorin hänsyn till 

båda de perspektiv som presenteras i delkapitel 3.2 och 3.3, även om utgångspunkten är ett 

tydligt top-down perspektiv då fokus ligger på hur inverkan av dylika påverkansfaktorer kan 

begränsas genom att implementeringsprocessen struktureras och kontrolleras. Sabatier och 

Mazmanian (1979, s. 484-485; 1980 s. 554-557; Mazmanian & Sabatier, 1983, s.41) 

sammanfattar sex förhållanden för en ”effektiv implementering”.  Om dessa förhållanden är 

uppfyllda menar författarna att en policy kommer nå en ”fullständig” implementering i 

enighet med beslutet. Samtidigt understryker författarna att alla sex förhållanden nästan aldrig 

föreligger. Vid studier av policyimplementering kan de sex förhållandena dock fungera som 

en idealtypisk checklista och på så sätt kan de utmaningar som föreligger för att uppnå en 

fullständig implementering identifieras (Sabatier & Mazmanian, 1983, s. 42). Nedan 

presenteras dessa förhållanden.  

1. Policymålen är formulerade på ett sådant sätt att de är klara, entydiga och konsekventa  

Mazmanian och Sabatier (1983, s. 25) menar att precisa och entydiga mål strukturerar 

implementeringsprocessen genom att ge instruktioner och tydliga direktiv till tillämpare 

varigenom handlings- och tolkningsutrymmet minskar. Precision och detaljrikedom i 

målformuleringar möjliggör enligt teorin även för uppföljningar och utvärderingar vilket är av 

vikt för att kunna mäta måluppfyllelse och förändring från status quo. Tillgång till metoder för 

att följa upp implementeringen ökar på detta sätt möjligheten att lära och modifiera 

programmet om så behövs samtidigt som klara direktiv och utvärderingar bidrar till att 

tillämpare motiveras att arbeta mot målen (Mazmanian & Sabatier, 1983, s. 25).  

2. Policyn bygger på en tydlig teori som identifierar vilka faktorer och kausala 

förhållanden som påverkar möjligheten att nå målen och ger tillämpare möjlighet att 

uppnå målen 

Om ett policybeslut syftar till en förändring av något slag så bygger den enligt Mazmanian 

och Sabatier (1983, s. 25-26) implicit eller explicit på en teori om på vilket sätt målen skall 

uppnås. Teorin förklarar sålunda hur och med vilka medel implementeringen skall ske samt 

identifierar vilka faktorer och förhållanden som påverkar möjligheten att uppnå målen. Om 

teorin görs explicit för tillämpare ökar möjligheten för att hos dessa skapa förståelse för vilka 

faktorer och förhållanden som påverkar implementeringen. För att teorin skall fungera krävs 

dock även att tillämpare har en faktisk möjlighet att påverka dessa faktorer och förhållanden i 

riktning mot målen (Mazmanian & Sabatier, 1983, s. 26).  
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3. Implementeringsprocessen är strukturerad på ett sådant sätt att den ökar möjligheten att 

tillämpare handlar på ett sätt som gagnar implementeringen  

Mazmanian och Sabatier (1983, s.25) understryker att beslutsfattare på central politisk nivå på 

ett flertal sätt kan påverka implementeringen genom hur de strukturerar implementerings-

processen. Avgörande för implementeringen är enligt teorin att det finns tillräckliga 

finansiella resurser. Tillräckliga resurser är, enligt teorin, för det första nödvändigt för att 

anställa erforderlig och ”rätt” personal för att möjliggöra implementeringen. För det andra 

bidrar tillräckliga resurser till att upprätthålla tillämpares ”gillande” och för det tredje krävs 

resurser för att få tillgång till övriga medel som är nödvändiga för implementeringen 

(Mazmanian & Sabatier, 1983, s. 26). Om ett flertal aktörer är inblandade under 

implementeringen kan antalet besluts- och förhandlingspunkter öka vilket i sin tur ökar risken 

för målförskjutningar och oenighet kring prioriteringar. Enligt teorin kan dock samordning 

bland inblandade aktörer och en hierarkisk organisationsstruktur minska risken för 

målförskjutning. Att ansvaret för att leda processen ges till funktioner som stödjer 

implementeringen och ger den hög prioritet ökar också möjligheten att nå målen (Mazmanian 

& Sabatier, 1983, s. 27-29). Vidare menar Sabatier och Mazmanian (1979, s. 492-493) att 

implementeringsprocessen kan främjas om externa aktörer ges möjlighet följa upp och 

utvärdera implementeringen samt om medborgare och intressegrupper som berörs av och 

stödjer implementeringen tillåts vara delaktiga i densamma. De senare på så sätt att det kan 

bidra med resurser och stöd.  

4. De som driver implementeringen är engagerade och kompetenta samt har förmåga och 

möjlighet att leda och driva processen  

En av de viktigaste förutsättningarna för en effektiv implementering är enligt Sabatier och 

Mazmanian (1979, s. 494-495; 1980, s. 553; Mazmanian & Sabatier, 1983, s.34-35) att 

implementeringen drivs avansvariga tjänstemän som stödjer implementeringen, är engagerade 

och kunniga samt har möjlighet att aktivt påverka och driva processen. 

5. Implementeringen har aktivt stöd hos politiker och intressegrupper  

Att implementeringen stöds av intressegrupper kan tjäna som en resurs under 

implementeringsprocessen, samtidigt som intressegrupper, om de inte stödjer 

implementeringen kan påverka processen negativt (Mazmanian & Sabatier, 1983, s.32-33). 

Vidare är stöd från politiker och ledning av vikt för att implementeringen skall prioriteras och 

tilldelas resurser, medel och ”support” som möjliggör implementeringen. Även politisk tillsyn 
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över processen fungerar enligt teorin som en form av stöd (Sabatier & Mazmanian, 1979, s. 

496; Mazmanian & Sabatier, 1983, s. 33-34). 

6. Implementeringens prioritet och det politiska stödet förändras inte om socioekonomiska 

förhållanden förändras 

Om socioekonomiska förhållanden över tid förändras och bidrar till att andra mål och projekt 

framstår som mer viktiga kan det enligt teorin bidra till att den politiska viljan att prioritera 

implementeringen vad gäller tilldelning av resurser minskar. För en effektiv implementering 

måste därför det politiska stödet kvarstå även om socioekonomiska förhållanden förändras 

(Mazmanian & Sabatier, 1983, s. 30-31).   

3.5 Motivering av teoretiskt perspektiv 
Ett sätt att förhålla sig till frågan om perspektiv är att motivera valet utifrån den typ av policy 

som studeras (jfr. Matland, 1995, s. 155-156). Som nämns tidigare vilar det formella ansvaret 

för genomförandet av barnkonventionen i kommunerna på kommunfullmäktige och kommun-

styrelsen samtidigt som BK måste införlivas på alla nivåer i kommunerna om barns rättigheter 

skall få genomslag. Generellt krävs också tolkning för att tillämpa de perspektiv och värden 

som BK förmedlar. Eftersom implementeringen därmed i påverkas av tillämpares tolkningar 

och implementeringen sker tvärsektionellt samtidigt som kommunfullmäktige och kommun-

styrelsen bär ansvaret för att BK implementeras i enighet med dess bestämmelser har top-

down perspektivet utifrån Sabatier och Mazmanians teori valts. Detta då teorin utgår från ett 

centralt ansvar men samtidigt tar hänsyn till och identifierar de utmaningar som kan påverka 

kontrollen över implementeringen, exempelvis tillämpares tolknings- och handlingsutrymme.  

4 Metod  
I föregående kapitel presenterades uppsatsens teoretiska bakgrund och referensram. Den 

fungerar som de glasögon med vars hjälp vi kan tolka, identifiera och förstå de utmaningar 

som föreligger vid implementeringen av BK i de två kommunerna, Eskilstuna och Västerås. I 

förevarande kapitel redogörs för uppsatsens metod, det vill säga det tillvägagångssätt genom 

vilket implementeringen av BK i de två kommunerna studerades och analyserades. 

4.1 Metodansats och metodval 
Studier av policyprocesser tar ofta formen av fallstudier där forskaren väljer kvalitativa 

metoder för att analysera en unik process av händelser (Hill, 2007, s. 22). Implementerings-

processen är, som nämns tidigare, en del av policyprocessen och den här studien anslöt sig till 
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tidigare tradition vad gäller metodologiskt upplägg. De forskare som väljer att analysera 

policyprocesser kvantitativt är ofta intresserade av effekter (Hill, 2007, s. 22). Som framgår av 

avsnitt 1.2 och 1.3 var så inte fallet i förevarande studie utan syftet var att identifiera och 

beskriva vilka utmaningar som finns för implementeringen av BK i de två kommunerna samt 

att avgöra i vad mån utmaningarna kan påverkas från politisk nivå i kommunerna. Ett flertal 

av de förhållanden och faktorer som kan påverka implementeringsprocessen skulle emellertid 

kunna studeras både kvalitativt och kvantitativt men då förhållanden som exempelvis 

målformuleringar och strukturering av implementeringsprocessen är svåra att kvantifiera 

valdes en kvalitativ metodansats.  

I motsats till kvantitativ forskning, som kvantifierar och använder naturvetenskapliga 

metoder för insamling och analys av data, har den kvalitativa forskningen ett tolkande 

perspektiv och lägger vikt vid ord, tolkning och förståelse. Den kvalitativa forskningen lägger 

även vikt vid hur individer uppfattar verkligheten samt hur de skapar och konstruerar 

densamma (Bryman, 2011, s. 39-41). Detta sågs som en fördel i förhållande till studiens syfte. 

Hur implementeringsprocessen uppfattas av tillämpare och hur implementeringen formas i 

interaktion mellan inblandade aktörer och deras handlingar antogs vara relevant att studera för 

att erhålla en helhetsförståelse för de förhållanden under vilka implementeringen sker och på 

så sätt kunna identifiera och beskriva de utmaningar som finns för implementeringen av BK i 

kommunerna. Då Sabatier och Mazmanians (1979; 1989; Mazmanian & Sabatier, 1983) 

teoretiska ramverk inbegriper ett brett spektrum av variabler med möjlighet att påverka 

implementeringsprocessen motiverades valet av metodansats ytterligare utifrån att en 

kvalitativ ansats ger möjlighet att skapa en holistisk bild och få ett helhetsgrepp om de olika 

faktorer som interagerar i en situation (Chresswell, 2013, s.47).  

Det empiriska materialet bestod av dokument och samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer 

ger möjlighet att gå på djupet samt har fördelen att de kan kompletteras med andra metoder 

(Esaiasson, Giljaljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 229, s. 256). I förevarande studie 

användes samtalsintervjuer för att fånga in information och uppfattningar om de förhållanden 

och faktorer som var svåra att fånga in enbart genom dokumentstudier och vice versa. 

Analysmetoden som användes kan beskrivas som en kombination av samtalsintervjustudie 

och kvalitativ textanalys. Teorin fungerade som en idealtyp som användes som analys-

instrument för att jämföra implementeringsprocessen i de två kommunerna med idealtypen 

(Esaiasson et al. 2012, s. 141, s. 210-211, s. 251). Genom att studera på vad sätt empirin 

skiljde sig från idealtypen kunde utmaningar för implementeringen av BK identifieras.  
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Vanligt inom kvalitativa studier är att relationen mellan teori och empiri är induktiv, 

det vill säga att studien är teorigenererande och går från empiri till teori (Bryman, 2011, s. 28-

29). I förevarande studie fungerade dock Sabatier och Mazmanians (1979; 1980; Mazmanian 

& Sabatier, 1983) teori som utgångspunkt för insamling och analys av data. Studien hade 

därmed deduktiva inslag men var inte deduktiv i bemärkelsen teoriprövande. Begreppet 

teorikonsumerande kan enligt Esaiasson et al. (2012, s.41) appliceras på studier där forskaren 

använder existerande teorier och förklaringsfaktorer för att förklara skeenden i ett specifikt 

fall. Bortsett från att förevarande studie främst var inriktad på att beskriva och inte förklara 

samt att inte ett enskilt fall utan två stod i centrum kan begreppet teorikonsumerande beskriva 

den relation mellan teori och empiri som låg till grund för förfarandet.  

4.2 Forskningsdesign och val av studieobjekt 

Den forskningsdesign som låg till grund för förevarande studie kan bäst beskrivas som en 

jämförande fallstudie med två studieobjekt (Esaiasson, 2012, s. 77), implementeringen av BK 

i Eskilstuna kommun respektive i Västerås stad.  Det primära syftet var dock inte att jämföra 

de två studieobjekten utan snarare att studera två exemplifierande fall inom den bredare 

kategorin av fall: implementeringen av BK i kommunala verksamheter och beslutsprocesser. 

(se Bryman, 2011, s.77 ang. exemplifierande fall). Urvalet av studieobjekt grundades på två 

kriterier. Det första kriteriet var att kommunen skulle ha tagit någon form av politiskt beslut 

att arbeta med BK. Det andra kriteriet var att implementeringsprocessen skulle ha pågått 

under en längre tid vilket var nödvändigt för att kunna identifiera utmaningar som uppstått.  

4.3 Urval och insamling av empiriskt material 
Som påtalas ovan bestod det empiriska materialet av dokument och samtalsintervjuer. Nedan 

beskrivs hur de dokument som studerades valdes ut samt ur intervjuerna genomfördes.  

4.3.1 Dokument 

Ett kriterium för urvalet av dokument var att de skulle beröra kommunernas barnrättspolitiska 

arbete och kunna klassas som styrdokument eller fungera som verktyg för implementeringen 

av BK. Eftersom BK är ett brett ämne var ett ytterligare kriterium att de skulle beröra 

implementeringen av BK inom kommunernas verksamheter och beslutsfattande. Urvalet var 

snävt i bemärkelsen att de dokument som vid läsning föreföll mest relevanta valdes ut efter att 

ha laddats ned från kommunernas hemsidor. Vid snäva urval finns en potentiell möjlighet att 

missa relevant information (Esaiasson et al. 2012, s. 220). För att undvika ett missvisande 

urval tillfrågades därför de tjänstemän som intervjuades om vilka dokument som främst ligger 
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till grund för och styr kommunernas implementering av BK. Urvalet kompletterades i viss 

mån och säkerställdes som relevant och genom att dessa dokument överlämnades av 

tjänstemännen. Utöver styr- och verktygsdokument specifika för BK-arbetet inkluderades 

även kommunernas övergripande verksamhetsplan/budget för åren 2014-2016 i urvalet då 

dessa anger kommunernas riktlinjer under åren. Ett urval som även motiverades utifrån att 

målformuleringar i övergripande styrdokument problematiserats i tidigare forskning (se 

Englundh, 2008, s. 233-34, s. 237; Spång, 2009, 114). Avgränsningen till 2014 gjordes då 

studien inriktades på nutid samtidigt som implementeringen är en process och därmed även 

påverkas av tidigare handlingar. 

4.3.2 Samtalsintervjuer 

När implementering, liksom i förevarande studie, studeras utifrån ett top-down perspektiv 

utgår forskaren ofta från toppen av processen med ett intresse för beslutsfattare och tjäns-

temän på central nivå (Winter, 2006, s. 152). I enighet med detta begränsades urvalet av 

intervjupersoner till tjänstemän som arbetar med BK från central nivå i kommunerna. Urvalet 

var målstyrt och tog formen av ett snöbollsurval (Bryman, 2011, s. 269-270; Esaiasson et al. 

2012, s. 258). Utifrån kontaktuppgifter på kommunernas hemsidor kontaktades tjänstemän 

med koppling till kommunernas barnrättsarbete via telefon. De guidade vidare till ytterligare 

tjänstemän. Det visade sig dock vara svårt att få till stånd intervjuer då antalet möjliga 

intervjupersoner var begränsat liksom tidsramen för studien var snäv. En tjänsteman blev även 

förhindrad att delta på bokad tid varför det slutgiltiga urvalet endast bestod av två intervju-

personer. En tjänsteman från respektive kommun. Genom att de två tjänstemännen var cent-

ralt placerade och väl insatta i barnrättsarbetet inom respektive kommun kunde de förmedla 

expertkunskaper om implementeringsprocessen. Deras uppfattningar och den information de 

lämnade kunde därmed, trots det snäva urvalet, användas för att analysera implementerings-

processen och ”lägga pussel” (Esaiasson et al. 2012, s. 269, se även s. 231, s. 258).  

Intervjuerna pågick i ca en timma och genomfördes under maj månad år 2016 i lugn 

atmosfär på respektive tjänstemans kontor. Intervjuerna var semistrukturerade med 

företrädesvis öppna frågor. En intervjuguide med teman och ett antal frågor som konstruerats 

med utgångspunkt i Sabatier och Mazmanians teori guidade samtalet (Se Bilaga 1).  

Intervjuguiden skickades, efter önskemål, med e-post till tjänstemännen ca en vecka innan 

inbokad intervju. Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor ger utrymme för flexibilitet 

då intervjupersonerna kan formulera egna svar liksom frågornas ordningsföljd kan ändras 

(Esaiasson et al. s. 228-229, s. 264-265). Samtalen blev på så sätt naturliga och tjänstemännen 
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talade i bred utsträckning fritt, med viss styrning tillbaks till intervjuguidens teman. Efter 

godkännande från tjänstemännen spelades intervjuerna in. Därefter transkriberades materialet. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 5-6) bör individskyddskravet, av forskningsetiska 

skäl, vara vägledande när individer deltar i empiriska studier.  För att säkerställa 

individskyddskravet tog tjänstemännen del av information om studiens syfte. De informerades 

även om att de uppgifter de lämnade enbart skulle användas i förevarande uppsats. Vidare 

underströks att deltagande var frivilligt samt att intervjun kunde avbrytas om så önskades. 

Vad gäller konfidentialitetskravet informerades tjänstemännen om att deras anonymitet inte 

kunde säkerställas. Tjänstemännens namn nämns inte i uppsatsen. Dock framgår titel och roll 

i kommunernas BK-arbete. Tjänstemännen lämnade därefter sitt samtycke till deltagande. 

4.4 Analysram 

Analysen utgick från Sabatier och Mazmanians (1979; 1980; Mazmanian & Sabatier 1983) 

teori. Dock avgränsades teorin till de fem första förhållanden den redogör för då studien inte 

pågick under längre tid och därmed inte kunde studera den inverkan som förändringar i 

socioekonomiska förhållanden får på politiskt stöd. Teorin fungerade som en idealtyp med 

vilken empirin jämfördes och klassificerades (Esaiasson et al. 2012, s. 141, s. 211). En 

idealtyp är en teoretisk konstruktion som fångar vad som är typiskt för fenomenet men inte 

avspeglar en verklighet (Esaiasson et al. 2012, s. 139-140). Genom att jämföra 

implementeringen av BK i Eskilstuna och Västerås med idealtypen söktes svar på uppsatsens 

frågeställningar. Under analysen lästes det empiriska materialet i form av dokument och 

transkriberat intervjumaterial upprepat och intensivt samtidigt som ett antal frågor ställdes till 

texten (Esaiasson et al. 2012, s. 211, s. 215, s. 221). Frågorna syftade till att besvara huruvida 

de variabler som Sabatier och Mazmanian (1979; 1980; Mazmanian & Sabatier 1983) nämner 

inom respektive förhållande kunde sägas föreligga eller inte i empirin. För att underlätta 

analysen konstruerades ett analysschema med variablerna som operationaliserade indikatorer 

för respektive förhållande (Esaiasson et al. 2012, s. 217). Små modifieringar från teorin 

genomfördes för att anpassa analysschemat till ämnet för studien. Under det tredje 

förhållandet inkluderades enbart barn som de medborgare med intresse för implementeringen 

vars delaktighet analyserades. Under det femte förhållandet inkluderades enbart politiskt stöd 

och inte stöd från intressegrupper då stöd från externa aktörer, däribland intressegrupper, även 

innefattas under, och analyserades som en del av, det tredje förhållandet.  

  



19 

 

Figur 1. Analysschema 

  

För att besvara uppsatsens första frågeställning, på vad sätt det finns utmaningar för 

implementeringen av BK i de två kommunerna, undersöktes på vad sätt empirin skiljde sig 

från den idealtypiska implementeringsprocessen. På så sätt kunde utmaningar identifieras. 

Variablerna vända i sin motsats antogs sålunda öppna upp för utmaningar. För att besvara den 

andra frågeställningen drogs slutsatsen att om identifierade utmaningar tillhörde de tre första 

förhållandena (gråmarkerade i analysschemat) så var de påverkbara från politisk nivå. Det är 

här viktigt att förtydliga att slutledningen i detta fall var teoretisk då möjligheten att påverka 

utmaningarna från politisk nivå inte studerades empiriskt. Slutledning baserades på att 

Mazmanian och Sabatier (1983, s. 25-30) menar att centrala beslutsfattare har möjlighet att 

strukturera implementeringsprocessen genom att påverka dessa tre förhållanden. 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet – en kritisk reflektion 

Validitet är enligt Esaiasson et al. (2012) ”det svåraste och samtidigt mest centrala problemet 

inom den empiriska samhällsvetenskapen” (s. 57). Relaterat till valet av studieobjekt ger 

Esaiasson (2012, s. 156) rådet att som uppsatsförfattare vara tydlig avseende studiens externa 

validitet, det vill säga möjligheten att generalisera resultatet. Generaliserbarheten vid olika 

former av fallstudier är generellt sett låg (Bryman, 2011, s. 77-79), så även i förevarande 

Förhållanden: Indikatorer: 

1. Klara och entydiga mål  Precision och detaljrikedom 

 Måluppfyllelse kan mätas och arbetet utvärderas 

2. Grundläggande teori  Faktorer som påverkar möjligheten att nå målen 

identifieras och tydliggörs explicit 

 Tillämpare ges möjlighet och verktyg att påverka 

faktorerna i riktning mot målen  

3. Strukturering som ökar 

möjligheten att tillämpare 

handlar på ett sätt som 

gagnar implementeringen  

 Antal aktörer och beslutspunkter minimeras  

 Samordning och hierarkisk struktur 

 Ansvarig funktion som prioriterar implementeringen 

 Stöd och oberoende utvärderingar från externa aktörer 

 Barn (medborgare som berörs av implementeringen) 

ges delaktighet och inflytande i processen 

 Tillräckliga resurser (tid/finansiella/personella) 

4. Ansvariga tjänstemäns 

engagemang, kompetens  

och möjlighet att driva 

processen 

 Engagemang 

 Kompetens 

 Möjlighet att driva och påverka 

5. Politiskt stöd   Attityder och stöd hos politiker 

 Tillsyn från politisk nivå 
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studie. För att studien skulle rymmas inom ramen för en kandidatuppsats var det nödvändigt 

att begränsa antalet kommuner varför valet av studieobjekt inte grundades på ambitioner att 

generalisera till Sveriges 290 kommuner. Valet av två studieobjekt ökar inte resultatets 

generaliserbarhet. Förhoppningen var dock att därigenom bredda förståelsen för vilka 

utmaningar som föreligger vid implementeringen av BK på kommunal nivå. Validitet kan 

även delas upp i resultatvaliditet, det vill säga om studien mäter det den avser, och begrepps-

validitet vilket gäller ”överrensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indika-

tor” (Esaiasson, et al. 2012, s. 57). För att resultatvaliditet ska uppnås bör begreppsvaliditet 

kombineras med reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet på så sätt att inte slumpmässighet och 

bristande systematik ligger till grund för resultatet (Esaiasson et al. 2012, s.57, s.63). 

Begreppsvaliditet kan stärkas av kumulativitet vid valet av operationella indikatorer genom att 

forskaren ”ställer sig på tidigare forskares axlar” (Esaiasson, et al. 2012, s. 60). 

Operationaliseringen i förevarande studie var kumulativ då den utgick från Sabatier och 

Mazmanians (1979; 1980; Mazmanian & Sabatier, 1983) beskrivningar av de variabler som 

definierar de fem förhållandena. Begreppsvaliditet påverkas dock även av nivåskattningar 

(Esaiasson et al. 2012, s.144-145, s.216-217). När kan exempelvis resurser sägas vara tillräck-

liga? Slutledningarna grundades till betydande del på intervjupersonernas uppfattningar. Det 

snäva urvalet väcker därmed frågan huruvida uppfattningarna kan sägas vara representativa 

för empirin? Även om systematik, noggrannhet och ett källkritiskt förhållningssätt vidtogs 

måste resultatet förstås som en produkt av de tolkningar som gjordes vid analysen. 

5 Implementeringen av barnkonventionen i två svenska kommuner 
I det här kapitlet analyseras och tolkas samtalsintervjuer och dokument utifrån de fem 

förhållanden som valts ut ifrån Sabatier och Mazmanians (1979; 1980; Mazmanian & 

Sabatier, 1983) teori. Analysen syftar till att identifiera utmaningar för implementeringen av 

BK i Eskilstuna kommun och Västerås stad och ligger i uppsatsens avslutande kapitel till 

grund för att besvara dess två frågeställningar. Kapitlet är indelat i två delar. Den första delen 

analyserar implementeringen av BK i Eskilstuna kommun. Den andra delen analyserar 

implementeringen av BK i Västerås stad. Varje del inleds med en presentation av respektive 

kommun. Den tjänsteman som intervjuades i Eskilstuna kommun har titeln barnrättsstrateg 

och har givits beteckningen T1. Den tjänsteman som intervjuades i Västerås stad har titeln 

strateg och har givits beteckningen T2. Citat återges så nära originalet som möjligt. När delar 

av citat som inte bidrar till förståelsen tagits bort anges /…/. Paus skrivs ut som (.).  
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5.1 Eskilstuna kommun 
Eskilstuna kommun ligger i Södermanlans län. År 2015 uppgick folkmängden till 106 065 

personer varav 20,6 % barn (SCB). År 2013 beslutade kommunfullmäktige att anta en plan 

för kommunens arbete utifrån barnkonventionen, med särskilt fokus på Artikel 12. I planen 

fastslogs ett antal åtgärder för att förstärka arbetet med att implementera BK i kommunens 

verksamheter (Eskilstuna kommun, 2013a, s. 1). Bland annat att kommunledningskontoret 

skulle tilldelas en resursförstärkning motsvarande en halvtidstjänst för att tillsätta en 

barnrättsstrateg. Till denne skulle vidare knytas ett strategiskt nätverk med tjänstemän 

ansvariga för barnrättsperspektivet på varje förvaltning (Eskilstuna kommun, 2013, s. 8-9). 

Åtgärderna i planen gällde åren 2013-2015. Fortfarande fungerar dock planen tillsammans 

med den nationella strategin (Prop. 2009/10:232) samt kommunens årsplaner som de 

dokument som anger mål och riktlinjer för kommunens arbete utifrån BK (T1, intervju 11 maj 

2016). År 2014 genomförde kommunrevisorerna med hjälp av PWC en granskning av 

kommunens barnrättspolitiska arbete. I rapporten menar revisorerna bland annat att 

kommunstyrelsen bör säkerställa att resurser ämnade för frågan finns tillgängliga även i 

praktiken, att barnrättsstrategen inte haft möjlighet att arbeta med frågan i den utsträckning 

som var tänkt samt att arbetet inte utvecklats i enighet med handlingsplanen (PWC, 2014)   

5.1.1 Klara och entydiga mål 

Kommunens initiala mål och beslut att implementera BK finns i den plan för att utveckla 

kommunens arbete utifrån BK som fullmäktige beslutade om 2013. Trots att den tidsperiod 

som planen gäller (2013-2015) förflutit har ingen ny plan antagits men målet står fast och 

arbetet fortlöper genom att arbeta strategiskt utifrån det nätverk som etablerats med en 

representant på varje förvaltning (T1, intervju, 11 maj 2016). I planen från 2013 lyfts att ”Det 

gäller att frågan blir levande, i de strategiska dokumenten, i mål och styrsystem” (Eskilstuna 

kommun 2013a, s.7). I kommunens årsplan för 2014 fastslogs också tydliga mål för att 

implementera BK inom kommunens verksamheter och beslutsfattande.   

Arbetet med FN:s konvention om barns rättigheter ska intensifieras. Personer med 

särskild kunskap i barnkonventionen ska finnas i hela organisationen för att säkra att 

det finns ett barn- och ungdomsrättsperspektiv i alla verksamheter och 

verksamhetsprocesser. Flickor och pojkars röster i samhällsfrågor ska stärkas bland 

annat genom att Eskilstuna inför en modell av barnhearing. Barnkonsekvensanalyser 

ska göras inför samtliga beslut som bedöms påverka barn. För att detta arbete ska 

utvecklas på ett systematiskt sätt med både metodutveckling och omvärldsbevakning 

inrättas en funktion som barnrättsstrateg. (Eskilstuna kommun, 2013b s. 23)   
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Även i kommunens årsplaner för 2015 och 2016 finns ett flertal mål som visar att kommunen 

skall arbeta utifrån BK. I årsplanen för 2015 tydliggörs att barnrättsperspektivet ska vara en 

integrerad del i kommunens styrsystem genom att beaktas i de processer kommunens 

verksamheter utgår ifrån (Eskilstuna kommun, 2014, s. 22). Motsvarande finns även uttryckt i 

årsplanen för 2016 även om det då formuleras barnets rättigheter. Man tydliggör även att 

barnrättsarbete skall vara ett prioriterat område (Eskilstuna kommun, 2015, s. 10-11). 

Då det är upp till nämnder och förvaltningar hur de bidrar till att uppfylla de 

strategiska målen (Eskilstuna kommun, 2016) görs här tolkningen att målformuleringarna är 

precisa och detaljerade i den mån som är möjligt utifrån kommunens styrmodell då de 

beskriver vad som skall prioriteras, beaktas, och i viss mån även finnas och göras. Men kan 

målen mätas och utvärderas? 

I kommunens plan för implementeringen (Eskilstuna kommun, 2013a, s. 7) skriver 

man att arbetet kräver löpande utvärderingar och uppföljningar. Även om det strategiska 

nätverket följer, diskuterar och söker utveckla arbetet saknas dock system för att konkret 

mäta, följa upp och utvärdera implementeringen och de mål som är kopplade till BK (T1, 

intervju, 11 maj 2016). Nätverket har funderat på så kallade barnbokslut. ”Det är 

jätteverkningsfullt, då får man ju något att visa politikerna att ’hör ni vi måste skärpa oss’ 

eller ’titta såhär bra är vi’. Så att det inte bara blir flum av det utan man faktiskt får ner det” 

(T1, intervju, 11 maj 2016). Dock efterfrågas inte mätbara uppföljningar och utvärderingar av 

måluppfyllelse i frågan från politisk nivå, även om barnrättsstrategen tror att det skulle kunna 

skapa en drivkraft i arbetet (T1, intervju, 11 maj 2016).  

Utifrån ovanstående görs sammanfattningsvis tolkningen att finns det en utmaning för 

implementeringen av BK då kommunen saknar mätbara mål och metoder för att utvärdera 

måluppfyllelse. Att det saknas metoder för att konkret kunna peka på utvecklingsområden och 

styrkor liksom att dylika metoder inte heller efterfrågas från politisk nivå utgör en utmaning 

vad gäller att kunna anpassa implementeringen efter faktiska behov men även vad gäller att 

motivera tillämpare till måluppfyllelse. 

5.1.2 Grundläggande teori 

I kommunens plan för att utveckla arbetet utifrån BK finns en preciserad handlingsplan för 

implementeringen åren 2013-2015 (Eskilstuna kommun, 2013, s. 7). Då specifika insatser och 

åtgärder tydliggörs kan den tolkas som en explicit teori till grund för implementeringen under 

dessa år. Dock gäller handlingsplanen åren 2013-2015 och dess planerade insatser har nu 

genomförts. Kommunen har velat undvika policydokument och handlingsplaner som blir 
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liggande utan uppföljning varför inget nytt dokument utarbetats (T1, intervju, 11 maj 2016). 

Därmed görs här tolkningen att en explicitgjord teori saknas. Även om den grundläggande 

teorin inte uttrycks explicit i en handlingsplan tyder dock nedanstående citat på att det finns 

en implicit teori där kunskapsutveckling och kunskapsspridning förefaller vara grundbulten.  

För att implementera så var jag ute och undersökte hur kunskapsnivån är, och den är 

ganska låg, man vet att Barnkonventionen finns och man vet att man ska följa den men 

inte riktigt hur. Den är ganska flummig och man har inga direkta metoder för att jobba 

med den /…/ så jag tänkte att vi måste börja med en utbildning som börjar på toppen 

så att kommunstyrelsen får utbildning och sen direktörer och förvaltningschefer och 

sen tjänstemän så att när tjänstemännen sen går till sin chef och säger att det här vill 

jag jobba bättre med, då ska de veta att ’ja just det’ /…/ så att man som tjänsteman 

eller personal för övrigt på förskolor och så inte hela tiden behöver kämpa för att få 

fram sitt ärende utan det skall redan vara förankrat. (T1, intervju, 11 maj 2016)  

Den implicita teorin förefaller sålunda vila på idén att genom utbildningsinsatser explicitgöra 

BK som teori. Detta för att tillämpare på alla nivåer i organisationen ska kunna tillämpa och 

integrera BK i de ordinarie verksamheterna. Citatet ovan kan också förstås på så sätt att de 

utbildningsinsatser som har genomförts stärker tillämpares faktiska möjlighet att påverka 

implementeringen. Dels genom att utbildningen fungerar som ett verktyg för tillämpare att 

själva identifiera de faktorer som påverkar implementeringen, dels genom att möjligheten för 

tillämpare att påverka avgörande faktorer ökar om initiativ inte möter motstånd utan 

uppmuntras både på den egna nivån och hos högre instanser.  

Genom att samverka över förvaltningsgränserna, utveckla metodstöd, samt inom 

respektive förvaltning etablerar subgrupper och aktiviteter för att främja implementeringen 

kan även det strategiska nätverket förstås som en betydande del av den grundläggande teorin 

på så sätt att de driver processen. För att implementera BK i kommunens beslutsfattande har 

nätverket exempelvis tagit fram ett dokument för att göra barnkonsekvensanalyser. Det prövas 

nu i de olika förvaltningarna. Tanken är att dessa dokument skall finnas med vid förslag till 

beslut som går till nämnd men dokumentet skall även kunna fungera som verktyg ute i 

verksamheterna vid frågor som kan komma att påverka barn (T1, intervju 11 maj 2016). 

Barnkonsekvensanalyserna kan därmed tolkas som ytterligare en möjlighet för tillämpare, 

exempelvis handläggare, att identifiera och påverka faktorer som berör barns rättigheter och 

på så sätt arbeta i riktning mot kommunens mål att implementera BK. 

Sammanfattningsvis görs tolkningen att kommunen saknar en explicit teori i form av 

en tydlig handlingsplan men har en implicit teori som bygger på samverkan, metod- och 

kunskapsutveckling. De faktorer som påverkar implementeringen görs explicita för tillämpare 
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genom utbildningsinsatser. Dock tolkas detta som en utmaning för kommunen då tillämpares 

möjlighet att medvetet identifiera och påverka de faktorer som bidrar till implementeringen 

står i proportion till i vad mån utbildningar erbjuds.  

5.1.3 Strukturering 

Då BK ska implementeras i hela organisationen är många aktörer, på alla nivåer i 

verksamheten, inblandade i processen. De utbildningsinsatser som beskrivits ovan kan förstås 

som ett sätt att försöka skapa en samsyn och en förståelse i hela organisationen. Arbetet 

samordnas genom barnrättsstrategens övergripande ansvar och det strategiska nätverket som 

träffas en gång per månad. Samverkan inom nätverket beskrivs som god då ”Det är 

tjänstemän som brinner för det här” (T1, intervju, 11 maj 2016). Citatet kan även förstås som 

att ansvaret givits till en funktion som prioriterar implementeringen. 

Även om antalet beslutspunkter ökar med antalet inblandade aktörer och kontinuerlig 

kommunikation, åt olika riktningar, i det strategiska nätverket så kan strukturen också förstås 

som delvis hierarkisk. Barnrättsstrategen är placerad på kommunledningskontoret och har 

ansvaret för att fullmäktigebeslut gällande barnrätt utförs. Ansvar fördelas nedåt till 

tjänstemän som är placerade på respektive förvaltning och som i sin tur för ut idéer där liksom 

kommunicerar tillbaks till barnrättsstrategen (T1, intervju, 11 maj 2016).  

Kommunen samverkar inte så mycket med civilsamhället. T1 är dock med i ett 

barnrättsnätverk genom SKL vilket upplevs som ett stöd och ett forum för att utbyta idéer och 

kunskap kommuner emellan. ”Och SKL smäller ju lite högt i politikers öron så att där kan 

man säga men SKL säger (.) och då säger de jajaja (.) så det är lite verkningsfullt” (T1, 

intervju, 11 maj 2016)  

När det gäller implementeringen av BK kan politiker förstås som både beslutsfattare 

och tillämpare.  Politiker beslutar att implementera BK samtidigt som BK implementeras 

genom att dess värdegrund och principer genomsyrar politiska beslut och prioriteringar i 

andra sakfrågor. Citatet ovan blir därmed intressant. Det kan tolkas på så sätt att SKL inte 

enbart kan bidra med stöd utan även fungerar som en extern aktör vars maktposition kan 

fungera som resurs för T1 för att få tillämpare i form av politiker att handla på ett sätt som 

bidrar till implementeringen av BK. 

När det gäller barns möjlighet att vara delaktiga i processen så arbetar kommunen med 

barnhearingar där barn får samtala med och ställa frågor till politiker. T1 (intervju, 11 maj 

2016) menar att politikerna har god hand i mötet med barnen men att det blir mycket politik 

varför svaren kan vara svåra för barnen att uppfatta. Det förefaller vara så att det finns en vilja 
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att ge barn inflytande och delaktighet i kommunen, men att metoderna och verktygen inte 

alltid resulterar i det som åsyftats. Det exemplifieras genom nedan citat, det första gällande 

barnhearingar och det andra gällande användningen av barnkonsekvensanalyser. 

…då får man liksom vara på dem efteråt och säga att ’du är skyldig barnen ett svar 

här’, och då är de redan i nästa steg i politiken. Så det är lite en skendemokrati (.) Det 

blir lite såhär att det ska bevisas att vi gör. (T1, intervju, 11 maj 2016)  

Några har redan signalerat att de inte tar med barnen i den där, och det är ju 

jättekonstigt för en del av en barnkonsekvensanalys är ju att man faktiskt frågar barnen 

’vad tycker ni om det här’ och ’hur påverkar det här dig’. (T1, intervju, 11 maj 2016).  

Det finns sålunda intentioner och att involvera barn liksom man arbetar aktivt för att finna fler 

metoder för det. Huruvida barn får ett faktiskt inflytande och en reell möjlighet att vara 

delaktiga är dock svårt att uppfatta trots att barns delaktighet är en av grundpelarna i BK.  

T1 (intervju, 11 maj 2016) menar att det är en styrka att kommunen tillsatt tjänsten 

som barnrättsstrateg men ser samtidigt att implementeringen kräver mer aktivt arbete och 

bredare insatser, särskilt om BK blir lag. Ekonomiska, personella och tidsmässiga resurser 

upplevs som snäva. Enligt T1 (intervju, 11 maj 2016) kräver tjänsten som barnrättsstrateg mer 

än de 50 % av heltid den är tillsatt på. Kommunen har dock inte velat utöka tjänsten till heltid.  

…och ekonomiska resurser blir ju också för lite för det handlar ju om att de inte vill ge 

en halvtidstjänst till. Det är ju pengar (.) Det handlar ju inte om att behovet inte finns 

/…/ Hade man så att man kunde jobba heltid med det så såklart att man kan göra 

mycket bättre saker än mina två halvtidstjänster som egentligen är större än halvtider 

så att det är ju en svaghet att man tänker att man måste satsa på det men man kanske 

satsar på mark och exploatering och så istället. Det är de här mjuka frågorna som är 

lite svåra att få pengar till, gehör till (.) Tyvärr är det ju så. (T1, intervju, 11 maj 2016). 

Citatet tyder på att det finns en diskrepans mellan vad T1 och aktörer på högre instanser anser 

vara tillräckliga resurser. Sammanfattningsvis görs tolkningen att de utmaningar som 

framträder under detta förhållande gäller barns faktiska delaktighet samt tillgången på 

resurser. Trots att det förefaller finnas delade meningar om det senare inom kommunen tolkas 

det som en utmaning i förhållande till teorin. Tillräckliga resurser är en grundläggande 

förutsättning för att anställa ”rätt” personal samt möjliggöra för och motivera tillämpare att 

kunna och vilja handla på ett sätt som främjar implementeringen och målen (Mazmanian & 

Sabatier, 1983, s. 26-27). Utifrån detta görs tolkningen att resurser är en utmaning då den 

tjänsteman som ansvarar för implementeringen upplever den existerande resurstillgången 

begränsande i förhållande till kommunens behov och den tid som finns att tillgå. 
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5.1.4 Tjänstemäns engagemang, kompetens och möjlighet att driva processen  

Att Barnrättsstrategen vill utöka sin halvtidstjänst till heltid för att kunna arbeta mer aktivt 

med barnrättsfrågor samt att det sitter ”..tjänstemän som brinner för det här” (T1 intervju 11 

maj 2016) i det strategiska nätverket kan förstås som att det finns ett engagemang hos 

ansvariga tjänstemän. Barnrättsstrategen har bred erfarenhet av att arbeta med barn och 

barnrättsfrågor och de ansvariga tjänstemännen i nätverket har fått utbildning i BK (T1, 

intervju, 11 maj 2016). Följande citat visar att T1 upplever att hen och övriga, för frågan, 

ansvariga tjänstemän har en viss möjlighet att påverka implementeringen av BK inom 

organisationen: ”Vi kan påverka, det tycker jag, sen kan jag inte påverka till exempel att jag 

inte får heltid. Där går jag liksom bet. Så att till en viss gräns” (T1 intervju 11 maj 2016). 

Sammanfattningsvis görs tolkningen att ansvariga tjänstemän har engagemang och 

kompetens samt inom vissa ramar möjlighet att påverka och driva processen. I citatet ovan 

liksom i avsnitt 5.1.3 framgår dock att den omfattning tjänsten som barnrättsstrateg är tillsatt 

på uppfattas som snäv i förhållande till kommunens behov. Det tyder på att den faktiska 

möjligheten att driva och påverka processen mot den politiska målsättningen att implementera 

BK ändock kan förstås som begränsad. Någonting som här tolkas som en utmaning. 

5.1.5 Politiskt stöd 

Under intervjun blir det tydligt att det finns en politisk vilja att implementera BK men att 

implementeringen är tjänstemannadriven. 

Mycket av det här det efterfrågas inte av politiken. De vet att vi ska jobba med det 

och när jag säger någonting så ’ja absolut, det låter jättebra’ och så, men de frågar 

inte efter det. Det ska bara finnas liksom. (T1 intervju 11 maj 2016) 

Även om det politiska stödet i form av intentioner och visioner finns förefaller inte det aktiva 

engagemanget från politisk nivå vara utpräglat vad gäller hur implementeringen fortskrider. 

Som framgår under avsnitt 5.1.1 efterfrågas inte heller utvärderingar. Den politiska viljan blir 

dock tydlig genom att kommunen valt att satsa på barnrättsarbetet, exempelvis genom att anta 

en plan för implementeringen och tillsätta en barnrättsstrateg. Ändå förefaller den relativa 

prioriteringen vad gäller implementeringen av BK vara svag i förhållande till andra sakfrågor 

som hamnar på den politiska agendan.  

De brottas ju med större frågor /…/ Nu tog Kommunstyrelsen beslut om 33 Mkr till 

Fröslunda och Lagersberg och det här. Och då tänker jag ja men 7-8 åringar som inte 

mår så bra satsa där så slipper man ta dem när de är 18 och bränner bilar. Vi har ju 

jättemånga barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer /…/ och på något vis är det ju 

där man ska lägga resurserna, men vi hinner aldrig dit för nu måste vi lägga pengar på 
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tonåringar som härjar i Fröslunda. Och jag tror ju att politikerna inser det här men på 

något sätt måste det ju vara politiskt korrekt också. Det skulle ju inte smälla något om 

de säger att nu ska vi satsa på de mindre barnen (.) Jag tycker vi har en jättebra 

majoritet, de är jättekloka och de lyssnar på oss (.) De frågar inte efter så mycket. Det 

är mer vi som säger nu ser vi det här, ja sen för de det liksom vidare.  

                                                                                                            (T1, intervju, 11 maj 2016)  

Utifrån ovanstående görs den sammanfattande tolkningen att det finns ett politiskt stöd för 

frågan i form av intentioner och politisk vilja men att det saknas ett aktivt politiskt 

engagemang i form av tillsyn över implementeringsprocessen. Vidare görs tolkningen att den 

relativa prioriteringen för implementeringen av BK är beroende av andra sakfrågor som 

kommer upp på agendan. Dessa förhållanden tolkas som en utmaning för implementeringen. 

 

5.2 Västerås stad  
Kommunen Västerås stad ligger i Västmanlands län. År 2015 uppgick folkmängden till 

145 218 personer varav 20,6 % barn (SCB). Kommunen har sedan 2004, tillsammans med 9 

andra kommuner, medverkat i ett partnerskap för BK:s genomförande. Partnerskapet syftar 

bland annat till att kommunerna skall stödja och granska varandra samt finna metoder för att 

implementera BK i respektive kommun. En förtroendevalt och en tjänsteman representerar 

respektive kommun i partnerskapet (Västerås stad, 2015a). Senast 2013 granskades Västerås 

kollegialt av partnerskapet. Kommunen ansågs då ligga i framkant. Återrapportering av 

synpunkter till barn och unga sågs dock som en utmaning. Likaså att finna strategier för att 

den barnchecklista kommunen beslutat att nyttja vid politiska beslut skulle användas mer 

konsekvent (Västerås stad, 2014a). Vid stadsledningskontoret är en mångfalldsstrateg 

ansvarig för implementeringen. Till denne finns en arbetsgrupp för BK:s genomförande 

knuten med representanter på varje förvaltning. De dokument som styr arbetet är den 

nationella strategin (Prop. 2009/10:232), kommunens budget (från år 2016 kallad årsplan) 

samt Västerås stads Barn- och ungdomsprogram. Programmet bygger på BK och beslutades i 

fullmäktige under 1990 talet men har senare reviderats. Kommunstyrelsen har även sökt styra 

implementeringen genom utmaningar till nämnderna (T2, intervju, 10 maj 2016)  

5.2.1 Klara och entydiga mål 

Genom att Barn- och ungdomsprogrammet beslutades om i fullmäktige under 1990 talet slogs 

målet fast att ”Allt arbete som görs i Västerås ska bygga på Barnkonventionens intentioner” 

(Västerås stad, Barn- och ungdomsprogram). Att kommunstyrelsen beslutat om deltagande i 

partnerskapet för BK:s genomförande förtydligar målet ytterligare. I kommunens 
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budget/årsplaner 2014-2016 finns flera skrivningar och mål som anknyter till BK men där BK 

eller barns rättigheter inte nämns explicit. Exempelvis att ”I Västerås stad ska alla barn och 

ungdomar ha goda uppväxtvillkor” (Västerås stad, 2013, s. 22; Västerås stad, 2014b, s. 15). I 

kommunens budget för år 2015 nämns dock BK. Förskolenämndens budgetram utökades för 

att uppmärksamma och stärka barns rättigheter då BK firade 25 år (Västerås stad, 2014b, s. 

25). Likaså inför år 2016 slogs fast att ”För att stärka arbetet med barn och ungas inflytande 

över politiken läggs den verksamhet som kallas Ungdomsdialog in i kommunstyrelsens 

budget som utökas med 1 mnkr. I budgetanslaget ingår också arbetet med barnkonventionen i 

Västerås stad” (Västerås stad, 2015b, s.29). Utifrån detta görs tolkningen att målen där BK 

och barns rättigheter nämns är få men detaljerade och preciserade på det sätt som följer av 

kommunens styrsystem. Kommunfullmäktige beslutar främst om övergripande mål och 

riktlinjer (se Västerås stad, 2014b, s. 4). Dock har kommunstyrelsen även givit utmaningar till 

nämnderna som beskriver konkreta åtgärder för implementeringen. Exempelvis att beakta BK 

vid beslut som rör barn, använda en barnchecklista samt erbjuda utbildning i BK till politiker 

och tjänstemän (Västerås stad, Utmaningar för stadens arbete med barnkonventionen). 

Även om kommunen arbetar med enkäter, exempelvis barn- och elevenkäter, där man 

kan utläsa delar av hur BK har implementerats så finns inga metoder eller indikatorer för att 

på ett samlat sätt följa upp och utvärdera måluppfyllelse och utveckling i frågan (T2, intervju, 

10 maj 2016). Någonting som upplevts problematiskt, inte enbart i Västerås, varför en del av 

partnerskapet sökt utveckla indikatorer för ”att mäta det omätbara” (T2, intervju, 10 maj 

2016). Det finns en viss efterfrågan politiskt i kommunen efter uppföljningar men är i nuläget 

främst tjänstemännen som fokuserar på frågan (T2, intervju, 10 maj 2016). Att BK inte i bred 

utsträckning nämns i kommunens budget upplevs dock inte som problematiskt i förhållande 

till måluppfyllelse. Det finns enligt T2 (intervju, 10 maj 2016) en risk i att separera frågor 

som BK, jämställdhet och hbtq. Då exempelvis BK innefattar jämställdhet och jämställdhet 

innefattar BK faller delar av den ena frågan bort om den separeras från den andra. Genom att 

samla frågorna under det bredare paraplybegreppet hållbar utveckling menar T2 att risken att 

tillämpare fokuserar enbart på vissa frågor blir mindre. Tanken uttrycks i nedanstående citat  

Allting som står i budgeten följer vi ju inte upp, men det som vi följer upp, det man 

vet från början att det här kommer vi att få redovisa (.) Det blir gjort också. Så visst 

hade det haft betydelse. Men då blir det också såhär att effekten av det kan vara att du 

gör det som fokuseras på i budgeten, och det man följer upp det gör du, och så gör du 

inte det andra /…/ och då blir det att ’vi kan inte jobba med det där nu för vi jobbar 

med det här’. (T2, intervju, 10 maj 2016) 
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Trots den hållbarhet som finns i T2:s resonemang så finns en annan mening i citatet som ur 

den här uppsatsens perspektiv tolkas som en utmaning vad gäller implementeringen. Citatet 

tydliggör att det som följs upp och efterfrågas från politisk nivå utförs av tillämpare. Därmed 

görs den sammanfattande tolkningen att det finns en utmaning för implementeringen på så sätt 

att det saknas metoder för att mäta måluppfyllelse och utveckling i frågan. En utmaning som 

blir tydlig då uppföljningar och efterfrågan från politisk nivå bidrar till motivation hos 

tillämpare att arbeta mot de målsättningar som finns. Någonting som inte utesluter att andra 

frågor kan integreras i utvärderingar om mätbara mål och metoder för uppföljning utvecklas.   

5.2.2 Grundläggande teori 

En del av kommunens grundläggande teori finns uttryckt i Västerås stads Barn- och 

ungdomsprogram genom 22 stycken ”Västerås stad ska…”. Den strategiska arbetsgruppen för 

BK:s genomförande i kommunen har en egen handlingsplan. Det finns dock ingen centralt 

antagen handlingsplan för hur övrig verksamhet skall arbeta med BK (T2, intervju, 10 maj 

2016). Barn- och ungdomsprogrammet pekar främst ut breda principer som staden ska verka 

efter. Det står också tydligt ”Att omsätta programmets inriktning i konkret arbete görs bäst av 

alla engagerade medarbetare ute i förskoleverksamheten, förskola, familjedaghem…” 

(Västerås stad, Barn- och ungdomsprogram). Därmed görs här tolkningen att kommunen inte 

sökt göra teorin och de faktorer som påverkar implementeringen explicit för tillämpare genom 

programmet. Det kan snarare förstås som en politisk vision. Kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning förefaller dock vara en betydande del av kommunens grundläggande teori:  

Det kom sig av att man ville stärka medarbetare i barnkonvention, och också den här 

anmälningsplikten som man har, att om man upptäcker att ett barn far illa så ska du 

anmäla till socialtjänsten. Det har varit en väldigt svår sak för medarbetare att 

hantera /…/ Så att man utbildade personer i barnkonvention och det här tänket att 

man anmäler sin oro för att man värnar barns rätt. (T2, intervju, 10 maj 2016) 

Citatet gäller att kommunen utbildat 900 barnpiloter som finns ute i verksamheterna, även om 

alla inte är kvar på sin position nu (T2, intervju, 10 maj 2016). Liksom för Eskilstuna 

kommun görs därför tolkningen att Västerås stad sökt göra BK som teori explicit för 

tillämpare på alla nivåer i den kommunala förvaltningen så att dessa själva kan identifiera 

faktorer som bidrar till implementeringen och påverka dessa. Tolkningen motiveras även av 

att ett flertal större föreläsningar om BK genomförts liksom politiker och tjänstemän har 

erbjudits utbildning, om än inte alla nya förtroendevalda efter valet år 2014 (T2, intervju 10 

maj 2016). 



30 

 

I verksamheter och beslutsfattande finns tillgång till verktyg till hjälp för tillämpare att 

identifiera och påverka faktorer som bidrar till implementeringen. En barnchecklista används 

vid beredning av ärenden och skall bifogas vid beslut som kan komma att påverka barn. Den 

används av ett flertal nämnder. Dock i begränsad utsträckning av kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige (T2, intervju, 10 maj 2016). Att få handläggare att beakta BK under hela 

utredningsarbetet förefaller dock uppfattas som en svårighet. T2 (intervju, 10 maj 2016) tror 

att det kommer bli mer legitimt att avsätta tid till checklistan om BK blir lag. De tekniska 

nämnderna har en egen checklista där även andra frågor beaktas. Socialtjänsten använder ett 

verktyg för sätta barns behov i centrum. Inom förskolan har man börjat genomföra 

barnkonsekvensanalyser (T2, intervju, 10 maj 2016). 

Sammanfattningsvis görs här tolkningen att kommunen inte gör sin egen teori om 

faktorer som påverkar implementeringen explicit för tillämpare utan att man söker göra BK 

explicit för att tillämpare genom att tillhandahålla verktyg och erbjuda utbildningar. 

Därigenom ges tillämpare möjlighet att identifiera faktorer samt påverka på ett sätt som bidrar 

till implementeringen. Om utbildningar inte sker kontinuerligt kan dock inte tillämpares 

kunskap om BK säkerställas och därmed inte heller tillämpares möjlighet att på ett medvetet 

sätt använda verktyg, identifiera och påverka faktorer i riktning mot den politiska ambitionen 

att ”Allt arbete som görs i Västerås stad ska bygga på Barnkonventionens intentioner 

(Västerås stad, Barn- och ungdomsprogram). Förhållandet tolkas därför här som en utmaning. 

5.2.3 Strukturering 

Ett flertal aktörer är inblandade i arbetet med att implementera BK. Kommunens arbetsgrupp 

för BK:s genomförande har representanter på de flesta av stadens förvaltningar. Gruppen 

träffas minst fyra gånger per år för att planera framtida verksamheter. I praktiken samarbetar 

dock förvaltningarna mer än så (T2, intervju, 10 maj 2016). Därmed torde även besluts-

punkterna öka och så även risken att skiljda perspektiv och prioriteringar hos förvaltningarna 

påverkar förutsättningarna för att implementera BK. En tolkning utifrån nedanstående citat är 

dock att man sökt stärka den hierarkiska strukturen och kontrollen för att motverka detta.  

Från början var det pedagogiska nämndernas stab som var ansvariga för barnrätts-

arbetet. Men det är alltid väldigt svårt att jobba utifrån en facknämnd ut mot resten 

av en kommun /…/ Och även om det fanns mandat från Kommunstyrelsen att göra 

det så var det svårt i alla fall. Svårt att få igenom barnchecklista, svårt att försöka 

peka med hela handen åt andra nämnder /…/ Så ansvaret för de här frågorna de 

ligger nu centralt på kommunstyrelsen, i stadsledningen. (T2, intervju, 10 maj 2016) 
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Det förefaller sålunda vara så att samordning och kontroll har förstärkts genom en mer 

hierarkisk struktur. T2 (intervju, 10 maj 2016) lyfter dock återkommande att legitimiteten 

kring och trycket på att arbeta med och följa upp arbetet kring BK kommer förstärkas 

ytterligare om BK blir lag. Dels vad gäller prioritet i alla förvaltningar men även vad gäller 

resurser samt mätbarhet och att kunna peka på hur man arbetar efter BK. 

Kommunen har stöd från externa aktörer, bland andra Västmanlands kommuner och 

landsting och Länsstyrelsen. Rädda barnen har engagerats för utbildningsstöd (T2, intervju, 

10 maj 2016). De kollegiala granskningarna genom Nätverket för barnkonventionen i 

praktiken har upplevts som givande för att få en bild av hur man klarar implementeringen (T2, 

intervju, 10 maj 2016). Därmed görs här tolkningen att det finns stöd från externa aktörer och 

även utvärderingar från vad som i viss mån kan förstås som oberoende aktörer. 

Vad gäller barns delaktighet har kommunen arbetar på flera sätt för att skapa kanaler, 

bland annat ungdomsdialoger och sms-paneler (T2, intervju, 10 maj 2016). Dessa metoder 

kan förstås som sätt att göra barn delaktiga i de beslut som rör dem varför det här tolkas som 

att det finns en öppenhet för att låta barn få delaktighet i processen. Dock påtalar T2 (intervju, 

10 maj 2016) att enkäter visar att barn inte upplever att de har möjlighet att påverka, få 

inflytande och vara delaktiga. Frågan huruvida barn görs delaktiga eller inte i processen reellt 

sett tolkas därför som en utmaning för kommunen.  

Resurser framstår under intervjun inte som ett brett problem. Ekonomiska och 

personella resurser är ingenting som upprepat förs på tal. Vid den direkta frågan uppfattar T2 

(intervju, 10 maj 2016) personella resurser som lagom och ekonomiska och tidsmässiga 

resurser som för snäva. Någonting som också kopplas till att tid kostar pengar. Det är också 

tidsmässiga resurser som ett flertal gånger under intervjun förs på tal.  Två citat är intressanta, 

det ena gällande utbildningar, det andra i vad mån tillämpare använder barnchecklista. 

Vi skulle absolut behöva mer tid för det här med utbildningsdelen tänker jag också. 

Allting sånt där kostar. Det är så (.) Inte bara att ta hit föreläsare för det kan vi klara 

själva men också kring att det kostar tid för medarbetare, sådana saker är också en 

prioriteringsfråga hela tiden. (T2, intervju, 10 maj 2016) 

…för det tar tid, det tar jättemycket mera tid naturligtvis om du skall inhämta alla de 

här synpunkterna och prata med barn och ungdomar men det kommer bli mycket mer 

legitimt att kräva mer tid när det blir lag (.) faktiskt. (T2, intervju, 10 maj 2016) 

Efter tolkningen i avsnitt 5.2.2, att kommunens grundläggande teori bygger på 

kunskapsspridning, tolkas här det första citatet ovan som att det finns en utmaning för 

kommunen vad gäller resurser. Teorins hållbarhet bygger på att kontinuerliga 
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utbildningsinsatser genomförs. Det förutsätter ekonomiska och tidsmässiga resurser. Även det 

andra citatet tolkas som att det finns en utmaning vad gäller resurser. Då ansvaret för att 

identifiera faktorer som bidrar till implementeringen vilar på tillämpare är en förutsättning för 

genomförandet att det finns tidsmässiga resurser att tillgå för dessa. Sammanfattningsvis görs 

här därför tolkningen att det i fråga om barns faktiska delaktighet i processen samt tillgången 

på resurser finns utmaningar för kommunen när det gäller implementeringen. 

5.2.4 Tjänstemäns engagemang, kompetens och möjlighet att driva processen  

Det förefaller finnas ett engagemang och en kompetens bland ansvariga tjänstemännen i 

arbetsgruppen för BK:s genomförande. Västerås stad är inte remissinstans för 

Barnrättsutredningens förslag till inkorporeringen av BK i svensk lag. Arbetsgruppen har 

dock ändå tagit beslutat att samlas för att sammanställa och skicka in ett yttrande (T2, 

intervju, 10 maj 2016). Det tolkats här som engagemang. Likaså har tjänstemännen fått 

utbildning i BK, liksom en del även utbildar övriga anställda och politiker (T2, intervju, 10 

maj 2016). Någonting här tolkats som kompetens. Vad gäller möjligheten att påverka och 

driva processen menar T2 (intervju, 10 maj 2016) att det finns en möjlighet, även om den inte 

är lika framträdande i de ”hårda” förvaltningarna utan att det där kan krävas mer arbete. Den 

sammanfattande tolkningen är därför att det inom detta förhållande inte finns någon 

framträdande utmaning vad gäller implementeringen av BK.  

5.2.5 Politiskt stöd 

Det är tydligt under intervjun att det finns ett stöd från på politisk nivå att implementera BK, 

även om frågan förefaller vara driven av tjänstemän. Exempelvis då tjänstemän undervisar 

politiker i frågan. Nedanstående citat tydliggör: 

Jag tycker att våra politiker är jätteengagerade i barnkonventionen. Och likadant när 

man är ute och gör utbildningar för nämnder, man avsätter tid, ibland inte tillräckligt 

jag skulle vilja ha mer tid för utbildningarna, men man avsätter tid och man är väldigt 

intresserad och man är väldigt angelägen från politiskt håll att leva upp till 

barnkonventionen, att lyssna in och alla de här delarna. (T2, intervju, 10 maj 2016) 

Citatet tolkas som att det politiska stödet uppfattas som brett. Under avsnitt 5.2.2 ovan 

framgick också att det finns en viss politisk efterfrågan på uppföljningar och utvärderingar av 

implementeringen i kommunen. Dock genomförs inte uppföljningar och utvärderingar då 

kommunen saknar metoder för detta. Sammanfattningsvis görs därför tolkningen att det finns 

en utmaning vad gäller politisk tillsyn över processen.  
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6 Diskussion och Slutsatser 
Den här uppsatsens syfte var att identifiera och beskriva vilka utmaningar som finns för 

implementeringen av BK i två kommuner. Syftet var även att avgöra i vad mån utmaningarna 

kan påverkas genom att från politisk nivå strukturera implementeringsprocessen. Det här är 

uppsatsens sista kapitel och här presenteras dess slutsatser. Det görs nedan genom att besvara 

uppsatsens två frågeställningar. Därefter följer en kort avslutande diskussion. 

6.1 Slutsatser 

Uppsatsens slutsatser presenteras nedan genom att besvara de två frågeställningar som ställdes 

inledningsvis. Frågeställningarna besvaras samlat för de två kommunerna.  

På vad sätt finns utmaningar för implementeringen av BK i de två kommunerna? 

Undersökningen visar att de utmaningar som finns i de två kommunerna i bred utsträckning är 

likartade. En gemensam utmaning för kommunerna är att det saknar mätbara mål och metoder 

för att följa upp och utvärdera måluppfyllelse i frågan. Att konkret peka på 

utvecklingsområden och styrkor vad gäller hur arbetet fortlöper är därmed svårt. Då 

uppföljningar saknas fungerar de i sig inte heller som en drivkraft och motivation för 

tillämpare att arbeta mot målet att implementera BK. Avsaknaden av metoder för att utvärdera 

och följa upp frågan bidrar även till att den politiska kontrollen i form av tillsyn över 

implementeringens utveckling minskar. Båda kommunerna har valt att söka göra BK som 

teori explicit för tillämpare genom utbildnings insatser istället för att utveckla en formell 

handlingsplan för BK-arbetet. Om tillämpare får kunskap om BK och dess artiklar har de 

möjlighet att identifiera vilka faktorer som påverkar barns rättigheter och kan därmed arbeta 

för att implementera BK. Om de har kunskap om BK och dess artiklar kan de även nyttja de 

verktyg som finns för att implementera BK i kommunernas beslutsfattande. Möjligheten till 

detta står dock i proportion till i vad mån utbildningar erbjuds. Härvidlag finns en utmaning 

som även förstärks då de resurser som finns avsatta för arbetet med BK av ansvariga 

tjänstemän upplevs som snäva i förhållande till kommunernas behov. Det är en utmaning 

visavi kommunernas grundläggande teori för hur implementeringen skall genomföras och 

tryggas. Detta då teorin är hållbar i den mån det avsätts resurser till utbildningar samt skapas 

legitimitet i verksamheterna vad gäller att prioritera och avsätta tid för implementeringen. I 

båda kommunerna finns även en utmaning vad gäller att tillförsäkra barn en faktisk 

delaktighet i processen och i de frågor som rör dem. Ovanstående utmaningar är 

gemensamma för kommunerna. Undersökningen visar dock att det i Eskilstuna kommun finns 
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ytterligare tre utmaningar. Kommunens barnrättsstrateg är ansvarig för att driva BK-arbetet. 

Undersökningen visar dock att möjligheten att driva arbetet uppfattas som begränsad i 

förhållande till de behov som finns. En utmaning som även kan knytas till resurser. Trots att 

det i Eskilstuna kommun finns en politisk vilja att implementera BK kan det konstateras att 

den relativa prioriteringen av frågan är beroende av andra sakfrågor, delvis utanför politisk 

kontroll, som hamnar på den politiska agendan. Det påverkar dock vilka prioriteringar som 

görs vad gäller resurser och därmed vilka resurser som investeras i implementeringen av BK.   

 

I vad mån kan utmaningarna vad gäller implementeringen av BK påverkas från politisk 

nivå i kommunerna? 

Undersökningen visar att merparten av de utmaningar som identifierats teoretiskt sett kan 

påverkas från politisk nivå i kommunerna genom att strukturera implementeringsprocessen. 

Det står också klart att utmaningar finns inom alla de tre förhållanden som kan påverkas från 

politisk nivå. Dessa utmaningar är också gemensamma för de två kommunerna. Det gäller 

avsaknaden av mätbara mål, uppföljningar och utvärderingar. Trots att kommunerna i nuläget 

saknar metoder för att utvärdera och följa upp implementeringen så visar undersökningen att 

tjänstemännen i både Eskilstuna kommun och Västerås stad anser att en politisk efterfrågan på 

uppföljningar skulle kunna driva på implementeringen. Även utmaningen vad gäller att 

säkerställa att det finns kunskap hos tillämpare för att medvetet implementera BK kan 

påverkas från politisk nivå. Utmaningen regleras av politiska prioriteringar att investera i 

utbildningsinsatser. Barns faktiska delaktighet i processen kan påverkas från politisk nivå 

beroende på i vad mån barn görs delaktiga i policybeslut som rör dem. Det är härvidlag även 

en politisk fråga att från central nivå skapa legitimitet för tillämpare i förvaltningen att avsätta 

tid för att inhämta barns synpunkter. Även tillgången på resurser är en identifierad utmaning 

som kan inverka på kommunernas förutsättningar att nå upp till sina målsättningar och som 

kan påverkas från politisk nivå. I Eskilstuna kommun kan dock politiska beslutsfattares 

möjlighet att påverka och strukturera implementeringsprocessen genom att styra resurser 

förstås som delvis begränsad av andra sakfrågor som hamnar på den politiska agendan. 

6.2 Avslutande diskussion 
I slutsatserna ovan konstateras att de två kommunerna har ett flertal utmaningar vad gäller 

implementeringen samt att merparten av dessa kan kopplas till faktorer som kan påverkas från 

politisk nivå. Uppsatsen visar på utmaningar vad gäller politisk styrning av implementeringen. 

Det är tydligt att implementeringen av BK är tjänstemannadriven och att ansvaret för att 



35 

 

avgöra vad som berör barns rättigheter och hur barns rättigheter skall tryggas i bred 

utsträckning vilar på tillämpare ute i verksamheterna, det vill säga de som Lipsky (1980) 

benämner frontlinjebyråkrater. I enighet med frontlinjebyråkratiteorin visar undersökningen 

att tillämpare besitter en hög grad av handlingsutrymme vad gäller implementeringen. Det 

regelverk tillämpare har att förhålla sig till blir tydligt endast om de erbjuds utbildning i BK. 

Politiska beslutsfattare i kommunerna söker inte heller styra genom lokala regelverk och 

styrsignaler, exempelvis i form av mätbara mål, handlingsplaner, uppföljningar och 

återrapportering till politisk nivå. Liksom Englundh (2008) och Spång (2009) visar därför 

resultaten att tillämpares kunskap om BK är avgörande för implementeringen. Sabatier och 

Mazmanians (1979; 1980; Mazmanian och Sabatier, 1983) teori handlar om att begränsa 

tillämpares handlingsutrymme och genom implementeringsprocessens strukturering skapa 

förutsättningar för att kontrollera och säkerställa att implementeringen sker i enighet med 

intentionen bakom beslutet. I förhållande till teorin visar uppsatsen på utmaningar för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vad gäller att kontrollera och säkerställa att BK 

implementeras i enighet med dess egen värdegrund och den kommunala politiska intentionen 

att förverkliga BK. Regeringen bär det yttersta ansvaret för att BK efterlevs i Sverige (Prop. 

2009/10:232, s.8). Samtidigt är det staten Sverige som helhet som förbundit sig att 

implementera BK och förverkliga barns rättigheter. Den nationella barnrättspolitiken har 

genom strategin för att stärka barns rättigheter i Sverige (Prop. 2009/10:232) sökt skapa 

förutsättningar för en samordnad implementering i hela samhällsförvaltningen. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bär dock ansvaret för att på kommunal nivå 

säkerställa att BK efterlevs. Om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen även i andra 

kommuner än de två som studeras i uppsatsen inte kan kontrollera implementeringen och följa 

upp hur dess bestämmelser beaktas och tryggas i kommunerna föreligger en problematik. Dels 

innebär det svårigheter för staten Sverige att garantera att BK efterlevs. Dels innebär det att 

implementeringsprocessen inte kan modifieras, anpassas, och utvecklas efter faktiska behov 

och hur arbetet utvecklas. Det senare skulle delvis kunna vara en förklaring till varför kritiken 

från FN:s barnrättskommitté kvarstår, vad gäller den faktiska implementeringen av BK i 

Sveriges kommuner, trots att det finns en politisk vilja i kommunerna att implementera BK. 

Då undersökningen visar att kommunerna saknar metoder för att på ett konkret sätt följa upp 

implementeringen är det ett område relevant för fortsatt forskning. Det vore även intressant att 

studera på vad sätt tillämpare i kommunerna gör anspråk på sitt handlingsutrymme för att på 

så sätt studera hur den faktiska BK-policy som möter barn skapas.  
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Respondentens namn: 

Respondentens titel: 

Förvaltningstillhörighet: 
 

Datum: 

Tid: 
 

 

Inledande frågor 

 Berätta kort om dig och om vad din roll i kommunens arbete med barnkonventionen 

innebär. 

 

 Hur länge har du arbetat med barnrättsfrågor i kommunen (respektive ev. tidigare)?  

 

 Om du jobbar med andra frågor parallellt, hur stor del av din tjänstgöringstid (ca %) är 

avsatt för arbetet med barnrättsfrågor?   

 

 Sedan vilket år har din kommun arbetat med barnkonventionen? 

 

 Har kommunfullmäktige i din kommun tagit något/några formella beslut om 

barnkonventionens genomförande/ implementering i kommunens verksamheter och 

beslutsfattande? Om ja, vet du när dessa beslut togs? Vet du hur beslutet initierades? 

 

 Finns det mål och riktlinjer för kommunens arbete utifrån barnkonventionen i något/några 

av kommunens styrdokument? Om ja, vilka är de viktigaste styrdokumenten? 

Mål, medel och uppföljning 

 Hur skulle du beskriva att kommunen arbetar för att implementera barnkonventionen i 

kommunens verksamheter och beslutsfattande? 

 

 Har kommunen någon strategi och något/några operativa mål som syftar till att 

implementera barnkonventionen i kommunens verksamheter och beslutsfattande? Om ja, 

vilka är dessa? Upplever du att målen är övergripande eller detaljerade? 

 

 Kan du nämna några åtgärder som kommunen sökt genomföra för att implementera 

barnkonventionen i dess verksamheter och beslutsfattande?  

 

 Upplever du att dessa åtgärder bidragit till implementeringen? I sådana fall, på vilket 

sätt? Om inte, varför tror du det är så? 
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 Upplever du att det finns tillgång till verktyg för att arbeta med/utifrån barnkonventionen 

i kommunens verksamheter och beslutsfattande? I sådana fall, vet du vilka dessa verktyg 

är och upplever du att de används? Om ja, varför? Om inte, varför? 

 

 Är det möjligt att utvärdera och följa upp arbetet med barnkonventionens implementering 

och de mål som finns? Om ja, hur görs i sådana fall uppföljningar? Om nej, vad tror du 

det beror på? 

 

 Hur skulle du beskriva din roll och dina möjligheter att påverka och bidra i arbetet med 

implementeringen?  

Organisering  

 Hur skulle du beskriva det sätt på vilket arbetet med, och ansvaret för, implementeringen 

av barnkonventionen i kommunernas verksamheter och beslutsfattande är organiserat? 

 

 Finns det någon funktion och/eller förvaltning/nämnd som har ett mer övergripande 

ansvar för arbetet med barnkonventionen? Om ja, varför tror du att ansvaret gavs till just 

den förvaltningen/nämnden? 

 

 Sker det något samarbete mellan t.ex. olika förvaltningar eller med privata aktörer när det 

gäller arbetet med att implementera barnkonventionen i kommunens verksamheter? Om 

ja, skulle du säga att det sker regelbundet eller mer sällan?  

 

 Hur skulle du beskriva samordningen när det gäller arbetet med barnkonventionen, mål 

och medel?  

Samverkan, inflytande och delaktighet  

 Samverkar kommunen med utomstående aktörer/intressegrupper när det gäller arbetet 

med barnkonventionen? I sådana fall, på vilket sätt sker samverkan? 

 

 Finns det möjlighet för barn och ungdomar att vara delaktiga och ha inflytande i 

processen? Om ja, på vilket sätt?  

Kompetens, resurser och förhållningssätt 

 Upplever du att det finns kompetens och kunskap hos tjänstemän, politiker och personal 

om barnkonventionen och hur den kan tillämpas i verksamheterna? 

 

 Hur upplever du att lednig och politiker generellt förhåller sig till och prioriterar arbetet 

med barnkonventionen?  
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 Hur skulle du beskriva tillgången på tidsmässiga, personella och ekonomiska resurser för 

att genomföra implementeringen av barnkonvention? 

Tidsmässiga Personella Ekonomiska 

a) För lite 

b) Lagom 

c) Mer än nog 

a) För lite 

b) Lagom 

c) Mer än nog 

a) För lite 

b) Lagom 

c) Mer än nog 

 

Avslutningsvis 

 Vad ser du som kommunens styrkor respektive hinder/utmaningar när det gäller att 

implementera barnkonventionen i verksamheter och beslutsfattande? 

 



 

 

 


