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Sammanfattning 

Denna studie belyser några svenska statliga myndigheters genomförande av FN:s konvention om 

barnets rättigheter. Ambitionen är att fördjupa förståelsen av och få ökad insikt om betydelsefulla 

förutsättningar vid ett implementeringsarbete sett ur ett systemteoretiskt perspektiv. Studien baseras på 

semistrukturerade intervjuer med myndighetsrepresentanter. Genom framställande av myndigheternas 

hierarkiska nivåer: ledarnivå, organisationsnivå och kontextnivå, skildras respektive nivås betydelse 

och medverkan under konkretiseringen av konventionen. Studien indikerar att en kombination av 

information, yttrande och förståelse mellan de olika nivåerna, är av central betydelse beträffande 

realiserande av Barnkonventionen.  
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Förord 

I äldre tiders skolsalar hängde det ofta nedtecknade minnesregler i salen för hur barn skulle bete sig på den 

tiden. Nedskrivna allmänna regler, men omfattade även regler i hemmet, regler i skolan och regler på gator 

och torg. Besöker man idag en skola händer det att man ser en affisch med barnets rättigheter enligt FN:s 

Barnkonvention. Vad säger detta egentligen? Innebär det att vuxenvärlden kan luta sig tillbaka i förvissning 

om att barns rättigheter idag blir tillgodosedda? Har regler bytts ut till rättigheter även utanför dessa 

skolplanscher och i så fall hur åskådliggörs dessa rättigheter? 

Anledningen till att ämnet barns rättigheter valts är att jag under större delen av mitt yrkesverksamma liv 

arbetat med barn och ungdomar, där frågan om barnets rättigheter funnits på agendan i den konkreta vardagen, 

inte bara som ett dokument i fjärran. Idag arbetar jag inom en myndighet där det uttalas att 

barnrättsperspektivet skall beaktas. Frågor som uppstår under arbetets gång är dock hur man som tjänsteman 

kan konkretisera Barnkonventionen på bästa sätt och vad egentligen konventionen har för betydelse när man 

arbetar med frågor som rör barn? 

Här, i detta sammanhang, vill jag passa på att belysa det namn som konventionen fått i Sverige: 

Barnkonventionen. Den engelska titeln av konventionen lyder: The Convention on the Rights of the Child.  

Den engelska titeln understryker att det handlar om en rättighetsbaserad konvention med ett individperspektiv, 

vilket den svenska inte gör på samma sätt. Är namnet på konventionen något som har betydelse för 

genomförandet av konventionen? Finns det en medvetenhet i Sverige om att Barnkonventionen är 

rättighetsbaserad, eller är det en namntolkning som försvårar kommunikationen kring konventionen? 

Jag vill passa på att uttrycka ett stort tack till de tjänstemän vid de olika myndigheterna som tog sig tid att 

svara på mina frågor. Det har varit otroligt intressant och givande att få intervjua dessa personer och alla har 

varit vänligt tillmötesgående.  

Ett stort tack även till min handledare Björn Sjöblom, som med engagemang och skicklighet stöttat mig under 

denna skrivprocess. Ditt kreativa stöd har bidragit till att uppsatsen utvecklats på ett sätt som den sannolikt inte 

gjort i annat fall.  

Det finns även anledning att rikta ett stort tack till både mina kolleger och mina chefer (särskilt Elisabeth 

Ringby och Mårten Petersson) som gett mig stöd och uppmuntran under hela utbildningen och under detta 

uppsatsarbete. Inte trodde jag, att jag någon gång skulle få tillfälle att skriva en mastersuppsats! 
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Inledning 

I år är det tjugotre år sedan Sveriges riksdag ratificerade Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets 

rättigheter 
1
, vilket betyder att Sverige har förbundit sig att genomföra den. Hur ser då arbetet utifrån denna 

konvention ut? Uppsatsen har som målsättning att belysa implementeringsarbete inom statliga myndigheter, 

vars arbete spelar en mycket viktig roll för att barns rättigheter skall stärkas och bättre tillgodoses i Sverige 

enligt Barnombudsmannen (2008). Som utgångspunkt finns artikel fyra, där staternas övergripande 

skyldigheter framställs gällande genomförandet av rättigheterna.  

Frågan hur det offentliga Sverige förverkligar Barnkonventionen är just nu särskilt aktuell tillföljd av att 

regeringen planerar utröna hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med 

Barnkonventionen. De har därför tillsatt en särskild utredare som ska analysera för- och nackdelar med att 

inkorporera Barnkonventionen i svensk lagstiftning, det vill säga om den ska gälla som svensk lag. Barn- och 

äldreminister Maria Larsson uttrycker att 

Barnets rättigheter behöver stärkas i vårt land. Även om vi tycker att vi gör mycket rätt enligt 

Barnkonventionen så finns det anledning att förstärka barnets rättigheter på flera områden (Regeringen, 

2013).  

Sedan Sverige tillträdde Barnkonventionen 1990 har frågan om inkorporering, att oförändrat föra in 

Barnkonventionen i svensk lag, förts fram från olika håll vid flertalet tillfällen (Regeringen, 2006). UNICEF 

(2013) menar att de argument som brukar anföras för en inkorporering är att konventionens bestämmelser då 

kan tillämpas direkt av svenska myndigheter och domstolar samt att rättigheterna enligt konventionen 

synliggörs. 

I egenskap av en motion föreslogs en översyn av hur statliga myndigheter kommuner och landsting 

förverkligar Barnkonventionen, vilken avslogs av regeringen (Riksdagen, 2013). En översyn om hur det 

offentliga Sverige lever upp till Barnkonventionen kanske skulle bidra med kunskap till den aktuella 

utredningen som barn- och äldreministern talar om.  

Denna studie belyser rådande förutsättningar för sju svenska statliga myndigheters genomförande av 

Barnkonventionen.  

 

  

                                                      
1 I studien kommer namnet på FN:s konvention om barnets rättigheter skifta mellan ”Barnkonventionen”, 

”konventionen om barnets rättigheter” och ”konventionen” för att variera språket.  
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Bakgrund 

Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) växte fram som en utökning av internationella 

åtaganden för mänskliga rättigheter (Fass, 2011). En historisk tillbakablick åskådliggör en linje från 

Genevedeklarationen från 1924, följt av deklarationen om mänskliga rättigheter 1948, där frågan om 

mänskliga rättigheter för barn återuppstod 1958 (Earls, 2011). I samband med FN:s barnår 1979, tog Polen 

initiativet till Barnkonventionen (Schirarzki, 2010).  

Barnkonventionens historia ligger i den komplexa och motsägelsefulla utvecklingen under 1900- talet, när 

förhöjda förväntningar beträffande barns välbefinnande mötte verkligheten i de två världskrigen där barns 

sårbarhet tydliggjordes och där de utsattes för akuta säkerhetsproblem. Inledningsvis såg Sverige sin roll att 

agera som begränsad, men mot bakgrund av sin tämligen lilla heroiska insats, skamfulla stöd till nazisterna, 

och för att kompensera nationens neutralitet blev den internationella arenan en allt mer framträdande del under 

efterkrigstiden. Goodwillinsatser för barn var särskilt önskvärda. Sverige blev härigenom och allteftersom mer 

identifierade med internationella organisationer som förespråkade insatser för barns räkning (Fass, 2011). 

Svenska barnrättsförespråkare, som Ellen Key (1911), blev under det tidiga 1900-talet ett internationellt känt 

namn för sin kamp för barnen rättigheter, men det tog fram till slutet av århundrandet innan en modell för 

internationell kontext för barns rättigheter skapades (Fass, 2011).  

Konventionen om barnets rättigheter antogs av Förenta Nationernas generalförsamling 1989 och är den mest 

ratificerade av alla FN:s rättighetsstadgar. Detta gör antagandet av Barnkonventionen till en historisk milstolpe 

för barns rättigheter (Grugel, 2013). I dagsläget är det 193 av de 195 medlemsländer av FN som anslutit sig till 

konventionen.  Barnkonventionen har blivit ett väsentligt redskap för att förbättra villkoren för barn runt om i 

världen och många länder har infört konventionens värderingar i nationella planer eller lagar för att säkerställa 

rättigheter, såsom skolgång och sjukvård (Earls, 2011). De stater som har ratificerat konventionen skall 

återrapportera till FN:s barnrättskommitté inom två år efter konventionens ikraftträdande och därefter vart 

femte år (UNICEF, 2008). I kommitténs regelbundna granskning av konventionsstaternas rapporter 

uppmärksammar kommittén särskilt vad den har kallat allmänna åtgärder (General Comment), för 

genomförandet (UNICEF, 2003). 

Med sina 54 artiklar är Barnkonventionen en omfattande konvention. Övervägande delen av konventionens 

artiklar består av uppräknande av barnets rättigheter (så kallade sakartiklar). Övriga innehåller 

implementeringsregler och administrativa bestämmelser (Shiratzki, 2010). 

Invernizzi & Williams (2011) menar att konventionen om barnets rättigheter har bidragit till en ny vision av 

barn som bärare av mänskliga rättigheter. Freeman (2011) argumenterar för vikten av mänskliga rättigheter, 

till följd av att de är universella och att de inte är beroende av varken ras, kön eller klasstillhörighet. 

Rättigheterna omfattar hela spektrumet av civila, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. 

Freeman menar vidare att acceptera rättigheterna är att respektera individens värde som medföljer 

rättigheterna. 
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Barnkonventionens Artikel 4 

Den artikel i Barnkonventionen som denna studie fokuserar kring är en av de så kallade 

implementeringsartiklarna. Artikel 4 lyder:  

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att 

genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, social och kulturella 

rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande av sina tillgängliga resurser och, 

där så behövs, inom ramen för internationellt samarbete.  

Ovanstående artikel framställer staternas övergripande skyldigheter att genomföra alla rättigheter i 

Barnkonventionen. FN:s barnrättskommitté antog 2003 en detaljerad allmän kommentar, General Comment 

No. 5 (UNICEF, 2003), vilken inbegriper konventionens artikel 4, 42 och 44, där åtgärder för genomförandet 

nedtecknats. Till följd av att en stat ratificerat konventionen har de också, enligt internationell rätt, skyldighet 

att genomföra den. Barnrättskommittén har identifierat en rad åtgärder för att genomförandet skall ske på ett 

effektivt sätt. De poängterar bland annat utbildning, övervakning, och särskilda strukturer och aktiviteter för 

regering, riksdag och rättsystem. Kommittén ser positivt på att staterna utvecklar en nationell strategi för barn 

som bygger på ramverket Barnkonventionen. De uppmärksammar att om strategin skall fungera som ett 

maktmedel bör den godkännas på regeringsnivå och när den har utarbetats bör den spridas genom alla styrande 

organ på olika nivåer och till allmänheten. Barnrättskommittén menar vidare att strategin bör innehålla 

arrangemang för ständig översyn, övervakning och för regelbunden uppdatering.  

Barnkonventionens implementeringshistoria i Sverige 

Sverige ratificerade konventionen 1990 efter ett beslut i riksdagen.  Konventionen är emellertid inte svensk 

lag, eftersom den inte är inkorporerad i svensk lagstiftning. Sverige har i stället valt att transformera 

bestämmelserna i konventionen, vilket innebär att delar av konventionen omarbetats till svensk författningstext 

(UNICEF, 2008).  

Genom ratificeringen av Barnkonventionen har den svenska staten åtagit sig en internationell folkrättslig 

förpliktelse att följa konventionen. Det åligger därmed riksdag och regering att anpassa den svenska 

normgivningen till konventionens innehåll (Shiratzki, 2010). 

Sedan Sveriges riksdag ratificerade Barnkonventionen har ett flertal implementeringsinsatser genomförts, som 

till exempel skapandet av myndigheten Barnombudsmannen. Genomförandeinsatser kommer inte att redovisas 

i denna studie mer än att kortfattat lyfta fram en del av regeringens antagna nationella strategi kring 

implementeringen av konventionen.  

FN:s barnrättskommitté tydliggör i punkt 28 i General Comment No. 5 (UNICEF, 2003), att om den statliga 

makten i sin helhet, och på alla nivåer skall respektera barnets rättigheter krävs det en nationell strategi 

förankrad i konventionen. En nationell strategi för förverkligande av Barnkonventionen antogs 1999, men 

Barnombudsmannen rapporterade vid upprepade tillfällen att myndigheterna inte levde upp till denna strategi 

(Barnombudsmannen, 2008). I december 2010 godkände regeringen en ny nationell strategi (Regeringen, 

2010) för att stärka barnets rättigheter i Sverige utifrån propositionen 2009/10:232. Avsikten är att denna 

strategi skall vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på kommunal och statlig nivå som i sina 

verksamheter skall säkerställa barnets rättigheter och syftar till att stärka barnets rättigheter i Sverige. Bland de 

principer som finns uppräknade i strategin betonas att ”beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha 

kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksameter”. FN:s barnrättskommitté 

skriver, under punkt nr 33 General Comment No 5 (UNICEF, 2003), att utvecklandet av en nationell strategi 

inte är någon engångsuppgift, utan måste innehålla processer för fortlöpande granskning och uppdatering. 
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Praktiska villkor i arbetet kring barnets bästa och mänskliga rättigheter 

En stor utmaning i att skydda barnets rättigheter är att samordna alla olika dimensioner av denna komplexa 

uppsättning frågor. För att uppfylla alla mål för konventionen krävs att ett brett utbud av statliga myndigheter 

och handlingsplaner och dessa måste vara skapade att fungera tillsammans (Peters, 2012). Enligt punkt 12 i 

FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer (UNICEF, 2003), är det nödvändigt att utveckla ett 

barnrättsperspektiv inom stadsförvaltning, parlament och rättsväsende för ett effektivt genomförande av hela 

konventionen.  

FN:s barnrättskommitté rekommenderade Sverige i de första återkopplingarna efter Sveriges rapportering till 

kommittén, att inrätta en övervakningsmekanism för att mäta framstegen i tillämpningen av konventionen. Till 

följd av detta bildades myndigheten Barnombudsmannen 1993 (UNICEF, 2008).  

Barnombudsmannen (2013a) har uppdraget från regeringen att företräda barns och ungas rättigheter och 

intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnombudsmannen (BO) bevakar hur konventionen 

efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Enligt BO 

handlar införlivandet av Barnkonventionen på alla nivåer i samhället om politisk vilja, nytänkande och 

förändring. Staten har det yttersta ansvaret att tillämpa Barnkonventionen, men det är myndigheters ledning 

som ansvarar för att konventionen får genomslag i alla delar av sin verksamhet. BO har sammanfattat ett antal 

framgångsfaktorer de anser vara gynnsamma kring implementeringsarbetet: 

a) Ledningens entydiga stöd och engagemang 

b) Arbeta in perspektivet i centrala styrdokument 

c) Utbildning och information 

d) Utgå från befintliga arbetsprocesser 

e) Ekonomiska och personella resurser 

f) Dialog och erfarenhetsöverföring 

g) Uppföljning och utvärdering 

Flera statliga myndigheter har i sina regleringsbrev fått återrapporteringskrav som gäller deras arbete med 

Barnkonventionen, men det betyder inte att övriga myndigheter kan bortse från barnperspektivet. 

Barnkonventionens artiklar gäller alla frågor som rör barn, inte bara skola, barnomsorg och andra traditionella 

”barnverksamheter”. Detta betyder i sin tur att i stort sett alla myndigheter ska delta i arbetet med att 

förverkliga Barnkonventionen (Barnombudsmannen, 2013b).  

Statliga myndigheter 

Inledningsvis ges en övergripande beskrivning av statliga myndigheter, för att i studien betrakta dessa 

organisationers arbete utifrån Barnkonventionen. Genom intervjuer med myndighetsrepresentanter
2
 illustreras 

sedan implementeringen. Tjänstemännen i studien representerar Försäkringskassan, Handisam, 

Konsumentverket, Rikspolisstyrelsen, Skolinspektionen, Skolverket och Ungdomsstyrelsen. Mer information 

om dessa myndigheters uppdrag finns lättillgängligt, och regelbundet uppdaterat, på deras respektive hemsida. 

Regeringen beslutar om förutsättningarna för de enskilda myndigheternas verksamhet. Grundläggande 

styrdokumentet för varje myndighet är en instruktion, i form av en förordning som beslutas av regeringen. 

Regeringen kan även besluta om andra förordningar, eller fatta särskilda beslut, för att styra myndigheterna. 

Dessutom utnämner regeringen chefer för myndigheterna (Regeringen 2010b). Till varje departements 

ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och utföra 

                                                      
2 Myndighetsrepresentant kommer även att benämnas som tjänsteman 
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den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Utöver de generella regelverken om ekonomisk 

styrning och myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om förutsättningarna för den 

enskilda myndighetens verksamhet. Det sker dels i årliga så kallade regleringsbrev och dels genom 

förordningar (Regeringen, 2012).  

Det är i Regeringskansliet som det praktiska arbetet med att ta fram regleringsbrev och förordningar sker. I 

regleringsbreven står det bland annat vilka mål en myndighet ska uppnå med sin verksamhet, hur mycket 

pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan myndighetens olika 

verksamheter. I förordningarna finns olika generella administrativa bestämmelser för hur myndigheterna ska 

utföra sitt arbete. Myndigheternas verksamhet och resultat följs upp och utvärderas. Varje år lämnar 

myndigheterna en årsredovisning till regeringen, med information om bland annat kostnader, intäkter och 

resultat. Utifrån årsredovisningarna kan regeringen följa upp och utvärdera myndigheternas verksamhet 

(Regeringen, 2012). 

 

Syfte och frågeställning 

Inledande bakgrund ger en bild av den rådande situationen kring Barnkonventionen. Att sakförhållandena 

kring konventionen är extra intressanta just nu, återspeglas av regeringens initierade utredning, om 

konventionens eventuella inkorporering i svensk lagstiftning.  

Utifrån artikel 4 i Barnkonventionen har denna studie som syfte att belysa statliga myndigheters praktiska 

genomförande av konventionen. Genom intervjuer med myndighetsrepresentanter är ambitionen att få en ökad 

insikt om betydelsefulla faktorer vid en implementering med utgångspunkt i ett systemteoretiskt perspektiv. 

Frågeställningarna blir följaktligen 

På vilket sätt ger myndighetens ledning förutsättningar för organisationen att genomföra Barnkonventionen 

utifrån ett systemteoretiskt perspektiv? 

Vilka förutsättningar har tjänstemän, sett ur ett systemteoretiskt perspektiv, att omsätta myndighetens mål till 

handling beträffande Barnkonventionens verkställande? 

Vilka påverkansfaktorer uppmärksammas som betydande av myndighetensrepresentanterna i organisationens 

kontext gällande genomförandet av Barnkonventionen? 
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Tidigare forskning 

Studier om Barnkonventionen 

De stater som ratificerat Barnkonventionen har enligt Grugel (2013) hittills kunnat plocka de delar av 

konventionen som passar dem bra och ignorera resten av den. Påtryckningarna att staterna ska ta barns 

rättigheter på allvar är marginella, eftersom moraliska påståenden som rättigheter inte ger stark resonans i 

politiken, varken på nationell- eller internationell nivå. Stater har visat på välmenande initiativ, vilka 

sedermera visat sig tomma på innehåll då det börjar handla om ekonomi. Klyftan mellan den politiska 

retoriken och sakförhållanden i realiteten finns som en påminnelse menar Grugel. 

Forskningsfältet gällande Barnkonventionen koncentreras många gånger kring en specifik sakartikel i 

konventionen. Det vill säga en av artiklarna som innehåller uppräknande av barnets rättigheter. Gällande 

genomförandeartiklarna, implementeringsreglerna, är dessa inte studerade i samma omfattning. Vissa studier 

utgår från en viss målgrupp av barn och undersöker hur Barnkonventionen appliceras inom denna målgrupps 

område. I tidskriften International journal of childrens rights har det publicerats flertalet studier och ett 

exempel bland dessa artiklar är Implementation of the United Nations convention on the rights of the child 

1989 in the care and protection of unaccompanied asylum seeking children (Shamseldin, 2012) som 

undersöker vilka hinder som finns för en implementering av Barnkonventinen vid migration. Jane Williams 

(2012) skriver i en annan artikel om hur en inkorporering i nationell lag kan bidra till genomförandet av 

Barnkonventionen. 

UNICEF Innocenti Research Centre i Florens, Italien, skapades för att stärka forskningskapaciteten vid FN:s 

barnfond (UNICEF) och stödja dess opinionsbildning för barn i hela världen. Dess främsta mål är att förbättra 

internationell förståelse av frågor som rör barns rättigheter och bidra till att underlätta det fullständiga 

genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter i alla länder. Centrets publikationer bidrar till en 

global debatt om barns rättigheter och omfattar ett brett spektrum av åsikter (UNICEF, 2004). Innocenti 

Research Centre tog redan 1993 fram en implementeringsstrategi för att garantera ett effektivare 

genomförande av konventionen (Himes, 1993). Denna strategi utgörs av fyra steg: 

1) Situationsanalys: För att utveckla en strategi för genomförandet av barnets rättigheter, är det viktigt att 

kartlägga den rådande situationen, avseende varje enskild rättighet, för att tydligare identifiera de 

problem som behöver åtgärdas.  

2) Mål och normgivning: Effektiv planering för åtgärder inom fältet mänskliga rättigheter kräver 

fastställda normer och kontrollerbara mål som kan uppnås inom förutbestämd tidsram.  

3) Planer och åtgärdsprogram: Utveckla konkreta planer och program för att uppnå överenskomna mål. 

Länder som utvecklat starka nationella program av åtgärder har en god grund för genomförandet 

bestämmelserna i konventionen.  

4) Övervakning av efterlevnad och verkställighet: En blandning av officiella och icke- statliga 

kontrollmekanismer är viktigt för att säkerställa att mål är uppnådda och juridiska rättigheter och 

skyldigheter för alla berörda parter erkända, förstådda och förstärkta.  
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Implementeringsstudier  

Att implementera kan översättas med termer som att genomföra, införa, eller förverkliga. Det traditionella 

sättet att se på implementering är att beslutsfattarna styr och tjänstemänen verkställer. Implementerings-

processen är med andra ord den process varigenom ett beslut omsätts i handlande och där förvaltningen 

fungerar som ett instrument för beslutsfattarna (Sannerstedt, 2001). Howlett & Ramesh (2003) menar att 

studier visat att implementering är mer än bara verkställande av beslut. Centralt vid detta förhållningssätt är att 

implementeringen är en process som formas av politiska faktorer relaterade till statens kapacitet och 

subsystemens komplexitet. En implementeringspolicy kan endast förstås och utvärderas med kunskap om 

institutionerna och aktörerna som grund. 

Den klassiska implementeringsforskningen hade sina glansdagar i slutet av 70-talet och en bit in på 80-talet. 

På slutet av 80-talet blir implementeringsstudier inom förvaltningsforskning omoderna. Enligt den norske 

organisationsforskaren Harald Sætren (2005) kan man identifiera både akademiskt interna och samhälleligt 

externa faktorer som bidragande till det som blir implementeringsforskningens kris. Löfgren (2012) menar 

dock att snarare än att avvisa studier av implementering handlar det om att ge upp tankarna på fulländade 

teorier omkring hur implementering av politiska beslut går till praktiskt. En tolkning av Löfgens uttalande är 

att denna studie eventuellt kan bidra med centrala faktorer vid en implementering, istället för en förespråka en 

modell.  

Den perfekta implementeringen och föreställningen om att man strategiskt kan planera sig till ett perfekt 

genomförande av ett politiskt beslut är och förblir en myt menar Löfgren (2012) . Att det finns anledning att 

förhålla sig något kritisk till en övertro på processtänkandet, framförallt det linjära tänkandet vid 

implementering. Lövgren förtydligar att en implementeringsmodell i vid utsträckning är en idealtyp av hur 

processer går till. Det vill säga en tankekonstruktion som inte existerar i verkligheten, men som kan under-

stödja vår förmåga att förstå och förklara reella fenomen. Sabatier (1993) menar att eftersom 

implementeringsmodeller är en idealtyp ska man vara medveten om att den har vissa begränsningar och att 

beslutsprocesser inte slaviskt följer idealtypen. Dessutom är det vanskligt att utforska framtiden utifrån 

utgångspunkten att ett politiskt beslut kommer att följa vissa faser i enlighet med något rationellt mönster  

Michael Lipskys (1980) teori om närbyråkrater (street- level bureaucrats), vars huvudtes är att närbyråkraterna 

har så stor handlingsfrihet i sina verksamheter att det blir de som utformar innehållet inom sitt område, inte 

politikerna. Lipsky menar att det viktiga är att handlingsstegen för politikens utformningsbeslut tas på 

organisationens lägsta nivå för att besluten skall få genomslag. För beslutsfattande politiker blir detta inte bara 

ett problem, utan samtidigt en tillgång, när det gäller politikerområden som innebär professionellt arbete med 

människor, enligt Lipsky.  

I den vetenskapliga litteraturen möter man distinktionen mellan två olika perspektiv på implementering 

benämnda top-down respektive bottom up. Skillnaden mellan dessa kan beskrivas som att top-down tar sin 

utgångspunkt i beslutsfattarnas avsikter, och bottom- up utgår från tjänstemännens handlande. Lipskys teori 

om närbyråkrater representerar ett bottom- up perspektiv då tjänstemännen själva tagit initiativ till och drivit 

igenom det som skall implementeras (Sannerstedt, 2001). 

Mycket av den existerande policyprocesslitteraturen tenderar att fokusera på politiken kring policyskapandet, 

med antagande att implementering i huvudsak är en top-down administration med en hierarkisk följdprocess. 

Policys formulerade och legitimerade på toppen av pyramiden tillgängliggörs till det administrativa systemet 

för att verkställa översättning till instruktioner på väg ner i hierarkin mot botten av pyramiden där utförandet 

sker (Barret, 2004). Trots att uppifrån och ner-perspektivet kan uppfattas som orealistiskt, och inom forsknin-

http://www.synonymer.se/?query=genomföra
http://www.synonymer.se/?query=införa
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gen uppfattas som något förlegat, så fortsätter uppfattningen troligen att prägla många beslutsfattares, och 

troligen även en del statsvetares och journalisters, bild av politisk styrning (Löfgren, 2012). 

När det gäller de rent empiriska argumenten emot föreställningen att en övergripande implementeringsmodell 

skulle kunna avspegla verkligheten kan man lätt konstatera avvikelser i förhållande till den svenska politiska 

verkligheten. Den svenska förvaltningen utmärker sig av en ”dualism” i sättet att styra förvaltningen genom att 

det finns en tydlig gräns mellan den politiska och den administrativa nivån. Den utmärks bland annat av 

förbudet i grundlagen mot ministerstyre, och även de självständiga ämbetsverken som i vid utsträckning 

opererar oavhängigt i förhållande till departementen och det ansvariga statsrådet (Premfors, Ehn, Haldén, & 

Sundström, 2003). 

Policyprocessen beskrivs ofta av både beslutsfattare och tillämpare som en rationell process, där besluten styr 

tillämpningen. Den här bilden av verkligheten är ibland falsk, men denna myt skapar ordning och 

överensstämmer med våra demokratiska ideal (Sannerstedt, 2001). Enligt Barret (2004) bör implementering 

betraktas som en integrerad och fortsatta del av den politiska policyprocessen i stället för en administrativ 

uppföljning. Det är en process av ömsesidig (dialektisk) förhandling mellan dem som avser sätta politiken i 

kraft och de som skall utföra den där man är beroende av varandra. Förhandlingsperspektivet förskjuter 

uppmärksamhetens fokus från det formella organisationstänkandet kring hierarkiskt uppbyggda system. Istället 

betonas maktstrukturer och relationer mellan aktörerna och interaktionen som tar plats i processen som 

nyckelfaktorer som formar implementeringens resultat. Barett menar också att finns ett behov av förnyad 

forskning med ett tvärvetenskapligt perspektiv kring implementeringsstudier. 

Teoretiskt perspektiv 

Valet av att låta denna studie belysas utifrån det systemteoretiska perspektivet, är till följd av teorins möjlighet 

att studera processer och helhet i ett system. Det finns en mängd olika systemteorier, vilka används 

tvärvetenskapligt. Kärnan är dock gemensam: att tänka i helheter och processer, vilket är överförbart på olika 

system. 

Systemteori är ingen enkel enhetlig teori med tydliga gränser och fixerade antaganden utan snarare en process 

i sig själv med pendlingar mellan del och helhet, vilket medför att systemteori kan vara svår att inrymma i 

vetenskapliga paradigm (Storfors, 2005). Nedan följer en beskrivning och tolkning av systemteori vilken 

kommer ligga till grund i den här uppsatsen. Den kommer således vara begränsad utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

Systemteori 

Översikt  

Den tyske filosofen Immanuel Kant var den förste att presentera begreppet system år 1790, på det sätt det 

används idag. Kant menade att Newtons reduktionistiska sätt att tänka var övertygande för död materia, men 

menade själv att man kunde tänka på en organism som om den vore ett system. Begreppet system var alltså en 

hypotes där organismen var en helhet av delarna som interagerar på ett självorganiserande sätt (Stacey, 2013).  
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Ludwig von Bertalanffy brukar kallas systemteorins fader. Han var biolog och vetenskapsman och betonade 

helhetens betydelse, liksom organisation och dynamisk interaktion (Ahrenfelt, 2001). På 1940- talet lade han 

grunden för vad som kom att kallas Generell systemteori (GST) genom att visa hur olika delar ömsesidigt – 

dialektiskt – påverkar varandra inom system av de mest skilda slag (Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth & 

Holmberg, 2010).  Ett system kan utgöras av en enda cell, en människa, ett företag eller organisation, ett 

samhälle eller en galax (Bertalanffy, 1951). Det är med andra ord iakttagaren som definierar det observerade 

systemet och därigenom dess avgränsningar (Ahrenfelt, 2001). Hall& Fagen (1956) har definierat system som 

en uppsättning objekt med relationer mellan objekten och deras attribut. Objekten är systemets beståndsdelar, 

attributen är delarnas egenskaper, och relationerna håller systemet samman. Det är alltså relationerna som ger 

helheten en kvalitativt annan dimension än summan av beståndsdelarna. von Bertalanffy (1968) menade att 

system alltid är uppbyggda utifrån en hierarkisk struktur. 

Utifrån denna historiska återblick kan förstås att systemteori är allmänt tillämpbar på vitt skilda system men då 

den här studien fokuserar kring dagens myndighetsorganisationer kan det vara av fördel att återgå till modern 

tid. 

Den generella systemteorin kan tillämpas på system av helhet, organisation och interaktion (Ahrenfelt, 2001). 

Bruzelius & Skärvad (1995) menar att enligt systemteoretiskt perspektiv betraktas organisationer som helheter, 

relationer, funktioner, sammanhang och mönster. Öquist (2008) beskriver att systemtänkande handlar om att 

undvika linjär kausalitet och istället uppmärksamma ömsesidiga beroenden, tillstånd och förändring. Denna 

form av tänkande kan ses som spiralformat, eller cirkulärt. En viktig poäng med systemtänkande är tonvikten 

på det ömsesidiga beroendet mellan individ och omvärld samt att ha fokus på ”här och nu”, snarare än som ett 

linjärt tänkande, där man följer ett beteende bakåt för att söka efter dess orsak.  

Niklas Luhmanns teori om sociala system har under några decennier varit inflytelserik i tysktalande länder, 

men det är först under senare år som Luhmanns arbete har attraherat den internationella arenan. Hans samlade 

verk, som omfattar fler än 50 boktitlar och flera hundra artiklar, har blivit utförligt debatterade och har 

stimulerat forskare inom vitt skilda akademiska områden, så som teologi, media, pedagogik och juridik. 

Luhmann utvecklade också en organisationsteori baserad på sin systemteoretiska approach och hans egna 

empiriska studier av offentlig administration (Saidl & Becker, 2006). Enligt Besio & Pronzini (2011) har 

organisationsstudier under senare år uppvisat ett växande intresse för Luhmanns systemteori. Men denna 

allmänna bekräftelse av teorins konceptuella potential har (än så länge) inte gått hand i hand med en åtföljande 

ökning av empirisk forskning från samma tillvägagångssätt. 

Systemteori och kommunikation 

Enligt Abrahamsson & Andersen (2005)  inriktar sig det systemteoretiska perspektivet på deltagande, 

individuella initiativ och kreativitet. Öquist (2008) förklarar att kommunikation är ett resonansfenomen enligt 

systemteorin, där sändarens uppgift är att vara katalysator men det är hos mottagaren som det viktiga sker, 

vilket kan beskrivas som att ny information måste lämnas till motagaren att förfoga över. En målande 

beskrivning av detta är när regisören Ingmar Bergman fick frågan om hur han bär sig åt för att nå så stora 

framgångar, då han svarade kort; ”Det är mycket enkelt, det gäller att få ensemblen att gnistra och spraka” 

(Öquist, 2008, s.20). 

Det var med utgångspunkt från Generell systemteori som Niklas Luhmann utvecklade sin teori för sociala 

system. Han presenterade sin idé om självreproducerande kommunikationssystem, vilka var applicerbara på 

olika typer av sociala system (Saidl & Becker, 2006). Luhmann (2012) hänvisade till kopplingen mellan 

systemteori och Darwins evolutionsteori, vilket han menade även kan efterlikas sociala system. Saidl & 

Becker (2006) beskriver att Luhmann vidareutvecklade sin teori där han fokuserade på olika typer av sociala 
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system; samhälle, interaktion och organisation. Luhmanns senare teoridesign fokuseras kring distinktion och 

cirkulära självreproducerande- (autopoietic) system. Han intellektualiserar det sociala systemet som ett system 

som reproducerar sig själv genom kommunikation. Luhmann skriver: 

Social system use communications as their particular mode of autopoietic reproduction (Luhmann, 1986, 

s.174). 

Enligt Luhmanns består kommunikation av de tre komponenterna; information, yttrande och förståelse. 

Information definieras som en selektion av möjliga repertoarer. Varje kommunikation är ett urval av 

möjligheter av vad som kan kommuniceras. Med yttrande hänvisar Luhmann till formen och anledningen för 

kommunikation, alltså hur och varför något blir sagt. Förståelse är den begreppsmässiga distinktionen mellan 

information och yttrande. För att det kommunicerade skall bli förstått måste informationen vara skild från 

yttrandet (Saidl & Becker, 2006). Att tolka information som ett yttrande, tillexempel att någon som bär en röd 

slips är ett yttrade att vara socialist, eller att inte tolka en röd slips som ett yttrande för socialism, är olika 

tolkningar (i detta fall förståelse) av kommunikationen.  

Detta leder till poängen beträffande produktionen av kommunikation. I överensstämmelse med idéen med 

autopoiesis, så existerar kommunikatörer genom relationer med andra kommunikatörer. Ord och ljud finns 

runt om oss, men deras status som kommunikation uppstår först vid relationer mellan aktörer. Man kan 

uttrycka det som att det är nätverket av kommunikatörer som producerar kommunikation (Saidl & Becker, 

2006). 

Organisationer som system 

Enligt Hoverstadt (2010) är organisationer svåra att både bygga och driva, vilket innebär att det krävs 

betydelsefulla anledningar för deras existens. Huvudargumentet för detta är att organisationer förmår göra 

saker som inte en individ klarar till följd av komplexiteten i uppgiften.  

En av de stora organisationsteoretikerna, Chris Argyris, inspirerades av von Bertalanffys systemteori. När 

sedan Argyris definierade organisation menade han att en organisation karaktäriseras av ett arrangemang av 

delar som formerar en helhet vars återkoppling försörjer och underhåller delarna.  Argyris beskrev tre 

grundläggande aktiviteter som varje organisation har: att uppnå mål, att hålla den inre stukturen intakt och att 

anpassa sig till den yttre miljön (Ahrenfelt, 2001). Att närma sig organisationer från ett systemteoretiskt 

perspektiv menas att analysera dem som sociala system. I systemteori är organisationer definierade som 

autonoma system som skiljer ut sig från omgivningen (Luhmann, 2000).  

Martins (2006) beskriver att Luhmann bestämt uttrycker att han varken vill åskådliggöra en normativ modell 

för bästa organisationsstruktur eller ge en empirisk beskrivning av de viktigaste formerna av organisation. Han 

uttrycker däremot tydlig sitt intresse av den kognitiva strukturen av organisationer, där han menar att det är i 

dessa som organisationen producerar det karakteristiskt kännetecknande för organisationer.  

Enligt Galliers, Mingers & Jackson (1997), finns det anledning till ett flerdisciplinärt samarbete, baserat på 

organisationsteoretiker och systemteoretiker som partnerskap. De menar att det finns mycket att vinna från 

denna kombination av perspektiv. Mayrhofer (2007) menar att systemteori skapar nya impulser till 

organisationsteorin och en ny vinkling för välkända problem inom organisationer.  

Beslut i organisationer 

Organisationen skiljer ut sig från omgivningen genom att producera specifika beståndsdelar: beslut. 

Produktionen av resursrelaterade beslut skapar sammanhållningen av organisationen (Luhmann, 2000). Andra 

kännetecken för en organisation, som formell struktur, är sekundärt och skulle inte existera utan den 
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betydelsefulla ramen för organisationen på basis av beslut (Besio & Pronzini, 2011). Kommunikation inom en 

organisation grundas och reproduceras utifrån beslut, menar Luhmann (2000). Det är detta han sedan grundar 

sin organisationsteori utifrån. Hans definition av beslut är val, alltså att ett beslut har något att göra med urval 

av olika alternativ. Beslut är inte först tagna och sedan kommunicerade, utan beslut är kommunikation. Saidl 

& Becker (2006) beskriver att Luhmann menar att en organisationsprocess är processen av att ett beslut 

kopplas samman med ett annat beslut. En sammanfattning av Luhmanns organisationsaspekt är att 

organisationen är en specifik typ av socialt system karaktäriserad av ett särskilt kännetecken – beslutet. En 

organisation är ett med andra ord ett beslutssystem (Saidl & Becker, 2006). 

I alla kommunikativa system, som organisationer, skapar beslut specifika problem. Alla beslut innehåller en 

mängd alternativ och därav eventuella möjligheter. Detta innebär att beslut ofta öppnar upp för ytterligare 

debatt för medlemmarna inom en organisation då ett beslut är taget och inte förankrat inom en organisation. 

Under dessa omständigheter är ett system bara funktionsdugligt när strukturer som hierarkier eller 

organisationskulturer utvecklats och stabiliserar verksamheten. Strukturen begränsar på detta sätt uppsättingen 

av möjliga beslut till följd av möjliga relationer mellan kommunikatörer. Alla beslut öppnar upp en bredd av 

kommunikativa möjligheter. Men om för många möjligheter existerar har det efterföljande beslutet en enormt 

stor mängd information att förhålla sig till. Konsekvensen av detta är att det blir näst intill omöjligt att besluta 

(Besio & Pronzini, 2011). 

Öppna system 

Ett av de grundläggande begreppen inom systemteori är nivåer, oavsett om det gäller att förstå hur 

organisationer är uppbyggda, hur kommunikationen mellan människor fungerar eller hur inlärning går till. 

(Öquist, 2008). Luhmann (2006) beskriver att ett öppet system är baserat på relationer mellan systemet och 

omgivningen och att dessa relationer inte är statiska utan dynamiska. Utifrån denna grundtanke är det 

uppenbart, menar Luhmann, att inget system kan fungera utan en omvärld och att systemet egentligen är 

skillnaden mellan systemet och omgivningen.  

Enligt Ahrenfelt (2001) är relationsnivåer grunden till förståelsen för skillnaderna mellan det slutna och det 

öppna systemet. Dessa tre olika relationsnivåer benämns:  

Ledarnivån – där fokus är på organisationens inre dynamik, alltså hur ledaren/ledarna samarbetar med sina 

medarbetare.  

Organisationsnivån - som belyser de inomorganisatoriska relationerna som finns mellan individer, avdelningar 

eller instanser.  

Kontextnivån – där idéer, händelser, information och materiella förutsättningar för organisationen betraktas, 

alltså omgivande marknad och relationer utanför organisationen.  

Ahrenfelt betonar vikten av att förstå gränsytan mellan nivåerna, där dynamiken i samspelet sker. Utifrån 

dessa nivåer tar det empiriska materialet i studien sin utgångspunkt.  

Systemteori och förändring  

I den västerlänska kulturen finns en idé om att världen kan bemästras bara man har de rätta redskapen. För att 

omfatta ett systemtänkande måste man göra sig kvitt föreställningen om att det måste till någon slags kraft 

eller fysisk energi för att en förändring skall komma till stånd och att det går att utveckla en i förväg uppgjord 

plan. Systemteori har lämnat energitänkandet och arbetar istället med information som grundmetafor för 

förändring (Öquist, 2008).  
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Organisationer, i detta fall myndigheter, utsätts regelbundet för förändringar. I denna studie betraktas 

myndigheternas förverkligande av Barnkonventionen, vilket innebär att någon form av process skall ske inom 

respektive system. Det finns ingen enda, allomfattande teori när det gäller organisationsutveckling men enligt 

Warner Burke (2008) ligger ”öppen systemteori” närmast, där man ser organisationen metaforiskt, som en 

levande organism, där input, throughput, output and feedback utgör de bärande begreppen. En tolkning av 

dessa begrepp är att ett system består både av konstans och variation och att systemet pendlar mellan 

stabiliserande och destabiliserande processer. Systemtänkande innebär att se världen i ständig förändring där 

inre och/eller yttre påverkan (input) av organisationen ger någon form av intern respons (feedback). Processen 

inom organisationen (throughput) medför sedermera någon form av resultat (output) för organisationens 

målgrupp, som eventuellt responderar (feedback). En organisation ur ett systemteoretiskt perspektiv kan med 

andra ord förklaras som en levande organism där organismen reagerar av både yttre och inre påverkan.  

Enligt Ahrenfelt (2001) & Lundsbye mfl. (2010) är verkligheten sällan så okomplicerad att A är orsaken till B. 

Samma utfall kan ha en mängd olika ”orsaker”, och samma bakomliggande orsaker (input) kan ge många olika 

effekter (output). Detta fenomen uttrycks inom systemteorin och kallas ekvifinalitet. Ett annat sätt att uttrycka 

fenomenet är att samma finala tillstånd kan uppnås trots olika initialtillstånd. Olikheter i starten, betyder inte 

att man hamnat fel eller inte kan uppnå samma mål. Inom systemteori talar man om ekvifinalitet vid tillväxt- 

och utvecklingsarbete. 

Kurt Lewin (1947) socialpsykologisk forskare, utvecklade en fältteori om vad som främjar nyinläring, som på 

flera sätt är systemisk. Den räknar med hela sammanhanget runt människan och Lewin slår fast tre 

förutsättningar som alla har med gruppens betydelse att göra. Den första är att gruppens påverkan betyder 

mycket om nyinlärning ska komma till stånd. Den andra är att statliga direktiv, eller ledningsgrupper betyder 

mindre för åsiktsbildingen än informella grupper eller det egna nätverket. Den tredje är att ju angelägnare man 

är att tillhöra en viss grupp, desto mer beroende och påverkbar är man av de åsikter gruppen för fram. 

Kritik mot systemteori 

Öquist (2008) beskriver att en kritik som ibland framförs mot systemteorin är att den står för en harmonisyn, 

att allt går an och att man förbigår konflikter. Men skillnaden mellan ett mer rationalistiskt sätt att tänka, finns 

snarare i synen på lösningarna. Det vill säga att man med hjälp av ett vidare synsätt på problemet, så uppstår 

nya perspektiv och handlingsalternativ.  

Enligt Besio & Pronzini (2011) kan Luhmanns systemteori beaktas och användas som en passande ram för 

studier av organisationer. De poängterar dock att mycket av metodologiska feltolkningar resultaterar från 

översättningen av olämpliga kriterier och förväntningar av vad systemteorin kan erbjuda. Man kan inte låtsas 

att approachen i frågan innehåller metoder som uppfyller regler av klassisk metod när det är samma 

kunskapsteoretiska grundnormer som systemteori förnekar. Problem börjar uppstå särskilt när metodologisk 

konsekvens av systemteori mäts mot metoder grundade i grundläggande antaganden som subjekt/objekt 

skillnaden och som försöker upprätta en korrespondens mellan vetenskapliga uttalanden och verklighet. 

Efter denna presentation av systemteorins ledande idéer, är tanken att lite tydligare sammankoppla systemet 

som organisation, med förändringen som respektive myndighet stått inför gälladen införandet av 

Barnkonventionen. Eftersom studien betraktar statliga myndigheters arbete kring detta ändamål, betonas de 

olika organisationsnivåernas delaktighet i en implementeringsprocess.  
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Metod  

Val av metod 

Organisationer, som i detta fall myndigheter, förändras ständigt och reagerar kontinuerligt på både interna och 

externa förändringar. När man betraktar komplexa organisationer kan det vara meningsfullt att ta 

utgångspunkten i själva organisationen och se på den i ett samspel med dess omgivning. Det är utifrån detta 

som det systemteoretiska perspektivet valts, där fokus enligt Öquist (2008) koncentreras på hur något sker.  

För att söka kunskap kring denna fråga har jag valt att angripa den utifrån kvalitativ forskningsförankring. 

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med tjänstemän vid sju olika myndigheter. Enligt Besio & 

Pronzini (2011) är intervjuer passande metodologiska procedurer för att undersöka hur olika organisationer 

hanterar sin beslutsprocess ur ett systemteoretiskt perspektiv.  

I en kvalitativ forskningsintervju produceras enligt Kvale och Brinkmann (2009) kunskap i ett socialt samspel 

mellan intervjuaren och intervjupersonen. Produktionen av data går utöver det mekaniska följandet av regler 

och bygger på intervjuarens färdigheter och personligt omdöme när det gäller ställande av frågor.   

Urval  

De myndigheter som medverkat i denna studie är alla delaktiga i ett nätverk: Myndighetsnätverket för barn- 

och ungdomsfrågor. Detta forum består av ett tjugotal statliga myndigheter, där Barnkonventionen ligger till 

grund och har som syfte att samordna insatser som berör barn och unga. Nätverket är uppbyggt kring 

samordningsforum, beredningsgrupp och ämnesgrupper utifrån den praktiska verksamheten med 

utgångspunkt i de uppdrag som respektive myndighet har att förhålla sig till (Konsumentverket, 2013).  

Sju av myndigheterna, som deltar i detta nätverk, utsågs med avseende att täcka in så bred målgrupp av barn 

och ungdomar som möjligt. Dessa myndigheter blev sedermera tillfrågade att delta i studien och alla sju 

responderade positivt. Myndighetsrepresentanterna i studien är tjänstemän vid Försäkringskassan, Handisam, 

Konsumentverket, Rikspolisstyrelsen, Skolinspektionen, Skolverket och Ungdomsstyrelsen.  

Genomförande 

Vid insamlande av det empiriska materialet för denna studie togs en första kontakt med respektive myndighet 

via telefon. Vid denna första kontakt fördes samtal med en tjänsteman, som av myndigheten bedömdes ha 

kunskap om Barnkonventionen. Efter ett kort telefonsamtal med tjänstemannen skickades därpå ett mejl till 

vederbörande med mer utförlig information om studien och därefter bokades tid för intervju.  

Vid vissa myndigheter skickades mejlet vidare till någon annan tjänsteman inom myndigheten, då 

bedömningen var att denne skulle vara bättre lämpad för uppgiften. Vid någon myndighetet togs frågan upp 

internt i samråd innan det beslutades vem som skulle åta sig uppdraget. En myndighet valde att ha två 

representanter närvarade under intervjun. Tjänstemännens position inom myndigheterna varierade, tillika 

profession, vilket jag utifrån intervjuguiden inte tagit hänsyn till, utan följt mallen.  

Intervjuerna ägde rum på respektive tjänstemans myndighetskontor och pågick en timme där även 

ljudupptagning skedde.  
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Då valet av insamlingsteknik för denna studie fallit på semistrukturerade intervjuer, med tjänstemän på olika 

myndigheter, medförde det en relativt övergripande sammansättning av frågorna. I konstruktionen av 

intervjufrågorna var utgångspunkten tre huvudfrågor för att betrakta myndigheternas: förutsättningar, internt 

arbete och avslutningsvis externa arbetet kring konkretiseringen av Barnkonventionen. Respektive huvudfråga 

förtydligades sedermera med mer riktade frågor.  

Databearbetning och analysmetod 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades till en löpande textmassa. Som Kvale & Brinkmann (2009) 

beskriver, analyserades dessa intervjuer därpå med hjälp av meningskoncentrering, vilket innebär att 

intervjupersonernas yttranden dras samman i kortare formuleringar, där huvudinnebörden lyfts fram. Denna 

typ av analys omfattar flera steg från genomläsning av hela intervjun, för känsla av helhet, följt av 

fastställande av meningsenheterna i texten. Det tredje steget består av tematisering utifrån uttalandena och 

därefter ställda frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens syfte. Under bearbetningsfasen vid denna 

studie växte ovan nämnda huvudfrågor vid intervjuerna (förutsättningar, internt arbete och externa arbetet) 

till ett mönster, som väl föll in i systemteorins relationsnivåer inom en organisation: ledarnivå, 

organisationsnivå och kontextnivå. Valet att sedan sortera bland citaten från intervjuerna har baserats utifrån 

skillnader och ibland även likheter mellan de olika tjänstemännens svar och varierande tema. Den vidare 

bearbetningsprocessen handlade om att pussla och sortera i materialet för att bygga vidare utifrån mönstret 

med indelningen av nivåer och tema som stöd.  

Forskningsetiska aspekter  

De forskningsetiska principerna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning enligt Vetenskapsrådet 

(2011) har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och uppgiftslämnare. Dessa grundläggande 

individskyddskrav för uppgiftslämnare kan konkretiseras i fyra huvudkrav på forskningen vilka benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I informationsbrevet till 

deltagande myndigheter redovisades vilken typ av studie som avsågs. De fyra principer har kortfattat 

presenterars för respektive uppgiftslämnare innan påbörjad intervju då jag redogjorde för hur jag planerat 

lägga upp och presentera studien.   

Innan intervjuerna informerades även tjänstemännen om att deltagarnas integritet skulle skyddas genom 

avidentifiering. Detta genom att inte namnge respektive tjänstemans myndighet i resultat och analysdelen. 

Denna form av redovisning kan enligt min åsikt påvisas anonymiserat och jag eftersträvar heller inte att hänga 

ut någon myndighet som bättre eller sämre än någon annan att leva upp till genomförandet av konventionen. 

Alla tjänstemän samtyckte till överenskommelsen.  

Metoddiskussion 

Sannolikt är att intervjuerna utfördes med tjänstemän som har ett uttalat intresse av barns rättigheter. Valet att 

inför intervjuerna efterfråga en person med kunskap om konventionen speglas därav i studiens innehåll. 

Kanske även valet av de specifikt utvalda myndigheterna påverkade resultatet. Bedömningen är att alternativet 

till dessa val, skulle vara en lottning eller liknande, som då kanske inte skulle åskådliggöra likartad omfattning 

av exempel på konkretisering av Barnkonventionen och heller inte belysa organisationers arbete utifrån 

konventionen lika utförligt.  
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Det bör påpekas att det förekom att intervjupersoner i denna studie även var representanter inom det 

gemensamma myndighetsnätverket kring barn- och ungdomsfrågor. Detta var dock ingen regel utan snarare ett 

undantag.  

Flera av tjänstemännen berättade att de under intervjuerna växlade mellan att svara utifrån sin roll som 

tjänsteman eller i egenskap av privatperson. Detta är dock inget som särskiljs eller uppmärksammas vidare i 

studien. Det bör dock uppmärksammas att då en tjänsteman skall företräda en myndighet, kan det innebära val 

av att uttrycka sig på ett visst sätt, till följd av sitt myndighetsrepresenterande uppdrag.  

Vid flera intervjutillfällen uttryckte tjänstemän förslag, som de under intervjun kommit på, som de trodde 

skulle vara positivt bidragande för implementeringen av Barnkonventionen inom sin egen myndighet.  

En fördel i rollen som intervjuare vid denna studie, var troligen min egen roll som tjänsteman vid en annan 

myndighet, som inte ingår i denna studie. Att dessa båda roller upprätthölls separerade tydliggjordes under 

intervjuerna, men bedömningen är ändå att detta medförde en tillit som annars kan upplevas som en svårighet 

vid intervjuer. En annan sida av myntet är hur min bakgrund och mitt syfte med studien kan ha påverkat de 

svar som tjänstemännen valde att ge mig.  

Noggrannhet under studien har varit en utgångspunkt, såväl vid hantering av data, som refererad litteratur. 

Genomgående har det även eftersträvats att fånga syftet i studien i både teori och empiridelarna.  
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Resultat och analys 

Uppsatsens analytiska avsnitt är uppbyggt kring modellen av en organisation som är nivåindelad (se rubriken 

Öppna system) där respektive myndighet betraktas som enskilt system. Genom att illustrera organisationernas 

inre och yttre påverkansfaktorer på respektive nivå; ledarnivå, organisationsnivå och kontextnivå gestaltas 

delarna av myndigheternas implementeringsarbete avseende Barnkonventionen. Denna kategorisering av 

nivåer används för att åskådliggöra organisationens helhet på ett lättöverskådligt sätt, och samtidigt återspegla 

det hierarkiskt uppbyggda system som organisationer framställs som av systemteorin. Systemteorins idé är att 

de olika nivåerna i en organisation samverkar och att det är vid gränserna, mellan de olika nivåerna, som 

mycket av det betydelsefulla sker. Under intervjuerna utkrisalliserades några genomgående teman som särskilt 

kommer att lyftas fram inom de olika nivåerna.  

Det kan vara av intresse att återigen namnge de myndigheter som medverkat vid denna studie, vilka uppräknas 

alfabetiskt. Försäkringskassan, Handisam, Konsumentverket Rikspolisstyrelsen, Skolinspektionen, Skolverket 

och Ungdomsstyrelsen. Tjänstemännens numrerade citat är dock omkastade, vilket bidrar till önskad 

avidentifiering, men tydliggör ändå att det är olika tjänstemäns uttalande.  

För att åskådliggöra dessa myndigheters arbete i fråga om Barnkonventionen ur ett systemteoretiskt 

perspektiv, hänvisas till Luhmanns utgångspunkt att en organisation, är en specifik typ av socialt system som 

karaktäriseras av beslut. En organisation är ett med andra ord ett beslutssystem (Saidl & Becker, 2006), 

bestående av en begränsad sammansättning av resursrelaterad kommunikation och aktivitet. Organisationers 

sociala karaktär betonas i modellen av autopoiesis eller självreproducerande system (Martens, 2006). 

Ledarnivå 

Inledningsvis betraktas ledarnivån inom de olika myndigheterna när det gäller hur Barnkonventionen 

konkretisteras i systemet. För att åskådliggöra implementeringsarbetet inom dessa myndigheter betraktas de 

som hierarkiskt uppbyggda organisationer ut ett systemteoretiskt perspektiv med ledaren i toppen och 

medarbetarna längre ner. Den hierarkiska modellen handlar om makt, om vem som har makten inom ett 

system att ta beslut, med antagandet att högre upp i hierarkin innebär bättre rustad för beslut. Enligt Hoverstadt 

(2010) är dock organisationers hierarki ofta en illusion och exemplifierar med ett till synes extremt hierarkiskt 

system såsom fängelser, som han menar skulle falla samman om fångarna beslutade att inte delta i ”spelet”. 

De teman som uppmärksammas under denna nivå är Ledningens stöd, visioner värderingar och mål, och 

kommunikation.  

Ledningens stöd 

Under intervjuerna blev intervjupersonerna tillfrågade om ledningens stöd kring implementeringsarbetet av 

Barnkonventionen. Enligt Barnombudsmannen (2013a) är det myndigheters ledning som ansvarar för att 

Barnkonventionen får genomslag i alla delar av sin verksamhet.   

Tjänsteman 1 beskriver ledningens stöd gällande arbetet med Barnkonventionen: 

Det är klart att vi har ledningens stöd, bara att det inte är något tydligt uppdrag. Jag ser gärna att det skulle 

finnas någon strategi eller handlingsplan, riktlinjer eller policydokument för just Barnkonventionen.  

Tjänstemannen vid denna myndighet är tydligt positivt inställd till att få ytterligare stöd för att 

implementeringsarbetet av Barnkonventionen skall få större genomslagskraft. Utöver det stöd som getts 
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efterfrågas skriftliga instruktioner. Man kan fråga sig om detta enkom gäller dokument som produceras inom 

respektive organisation, eller om man till följd av att det är en statlig myndighet även kan tänka sig tydligare 

föreskrifter i instruktion och regleringsbrev.   

Något som flertalet tjänstemän uppmärksammade var prioriteringen av uppdrag. Ett exempel på detta följer 

nedan genom tjänsteman 2.  

Får vi inget tydligt regeringsuppdrag, så blir det svårt, då vi prioriterar dessa. 

Tjänstemannen på denna myndighet ger uttryck för att arbetsbelastningen skapar en prioritering bland 

uppgifterna. Detta leder tankarna vidare till regeringens stöd till myndigheterna i frågan. Regeringen har 

utifrån FN:s barnrättskommittés inrådan formulerat den strategi som syftar till att stärka barnets rättigheter i 

Sverige (Regeringen, 2010a). Denna strategi skall fungera som utgångspunkt för offentliga aktörer på 

kommunal och statlig nivå och som i sina verksamheter skall säkerställa barnets rättigheter. Citatet ovan 

konstaterar att strategins betydelse vägs i förhållande mot regeringsuppdragen, vilket man kan fråga sig om 

detta är vad som avsetts, av regeringen.  

Gällande ledningsstödet uttrycker sig tjänsteman 3 på följande sätt. 

Jag anser att det är viktigt att få ett implementeringsbeslut förankrat på chefsnivå, för att det är de som äger 

verksamhetsplaneringsprocessen och även att avdelningen jobbar mot vissa mål. Ska du implementera 

Barnkonventionens artiklar i verksamheten, eller ska du titta på vad verksamheten har till uppgift att 

prestera och se hur Barnkonventionen blandas in i det. Det är två olika ingångar. 

Även denna intervjuperson ser fördelar med chefsstöd, och ser en positiv koppling mellan ledningsstödet och 

implementering. Vidare följer intervjupersonens reflektioner kring myndighetens utgångspunkt 

inställningsmässigt för ett implementeringsarbete. Detta överensstämmer med Howlett & Ramesh (2003) som 

menar att implementering är mer än att verkställande av beslut och endast kan förstås med kunskap om 

institutionerna och aktörerna som grund. Den problematiseringen av frågan som ovanstående tjänsteman 

uppmärksammar, kring myndighetens utgångspunkt för ett implementeringsarbete, kan ge intrycket av att 

beslutet inte är förankrat i organisationen. Besio & Pronzini (2011) skriver att utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv är ett beslut ett val bland olika alternativ och eventuella möjligheter. Detta innebär att beslut ofta 

öppnar upp för ytterligare debatt för medlemmarna inom en organisation, då ett beslut är taget och inte 

förankrat inom organisationen. Systemteorins tanke är att mycket av det viktiga som sker i en organisation 

sker vid gränserna mellan de olika nivåerna (Öquist, 2008) och nämnda tjänstemannan pekar på den viktiga 

kopplingen mellan lednings- och organisationsnivå, där beslutet av implementeringen skall förstås för att 

sedan genomsyra hela organisationen. 

Att det måste det finnas länkar mellan systemets delar, kan även relateras till vad systemteorin uttrycker 

gällande att en organisation skall kunna utföra ett arbete mot ett mål.  

Visioner, värderingar och mål 

Att som myndighet arbeta utifrån styrdokumentet innebär att organisationen har att utgå från den politiska 

styrningen. Eriksen (1997) menar att ledarskapets viktigaste uppgifter är att formulera och sätta upp 

organisationens mål. Enligt Öquist (2008) fokuserar ledarnivån på organisationens inre dynamik, hur ledaren 

samarbetar med sina medarbetare, det vill säga relationen mellan ledaren och de som skall ledas. Parterna har 

ett beroendeförhållande av dialektisk, ömsesidig, karaktär. Ett systemiskt sätt att se på förhållandet mellan 

ledare och ledda kan karaktäriseras som gemensam utforskning, där man prövar en repertoar av möjliga 

handlingsvägar.  Tufvesson (2008)  redogör för att man idag pratar om att styra organisationer med visioner, 

värderingar och mål, vilket tidigare uttrycktes genom order, regler och detaljer. Detta skapar ett större behov 
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av gemensamma tolkningar av vad olika termer betyder för en specifik organisation vilket är något som kräver 

genomtänkt kommunikation. Gällande mål och visioner uttrycker sig tjänsteman 4 som följer:   

Det står inskrivet i vår målbild att alla bedömningar skall utgå ifrån barnets bästa och barns behov, så vi har 

ju tänket med oss. Att barnet kommer i främsta rummet i varje beslut och bedömning, mer konkret 

Barnkonvention tycker inte jag att det kan bli utifrån de förutsättningar vi har att jobba med/…/ Vi har en 

generaldirektör som är tydlig med målbilden, vad vi har för mål på myndigheten och hur barnet kommer i 

främsta rummet. Både internt och externt har generaldirektören tydligt barnfokus/…/ Alla nya medarbetare 

träffar generaldirektören i en introduktionsutbildning om vårt mål och syfte, så att det genomsyras uppifrån 

och utåt. Men det är också en växelverkan då vi träffar barn, och, eller vuxna utanför myndigheten.  

Citatet ovan visar att myndighetens generaldirektör underlättar för sina medarbetare genom att vara tydlig med 

myndighetens mål. Länken mellan ledning och tjänstemän uppmärksammas och anses betydelsefull gällande 

det gemensamma målet. I citaten nämns även växelverkan, där tjänstemannen uppmärksammar att påverkan 

och uppfattningar om ”tydligt barnfokus” dels kommer från ledningen, men även från kontextnivån, alltså 

utanför myndighetens ramar.  Detta kan hänvisas till distinktionen mellan två olika perspektiv på 

implementering, benämnda som top-down, respektive bottom up (Sannerstedt, 2001). Enligt Öquist (2008) är 

en viktig poäng med systemtänkande just tonvikten på det ömsesidiga beroendet mellan individ och omvärld. 

Utifrån tjänstemannens perspektiv är alltså ledningsens stöd en av faktorerna av betydelse, men även 

omvärldens påverkan, för att omvandla mål till handling.  

Enligt systemtänkandet är ett bra sätt att få genomslag vid förändring, att proklamera en ny anda, linje eller 

profil, där ledarens uppgift sedan blir att hjälpa medarbetarna att utveckla en bild av verkligheten som 

uppmuntrar kreativitet. När medarbetarna i en organisation har samma känsla för uppdraget förenas de, då de 

är medvetna om hur allt hänger ihop i en helhet och att de själva aktivt medverkar till att målet ska uppnås 

(Öquist, 2008). Myndighetsrepresentant 5 formulerar: 

Vi har en generaldirektör som uttrycker väldigt tydligt att barn och unga är en prioriterad målgrupp vilket 

överensstämmer med vad Barnombudsmannen uttrycker vara en framgångsfaktor för implementeringen av 

Barnkonventionen. Detta stöd en förutsättning. Men bara för att man har mandat från generaldirektören är 

det inte säkert att enhetschefer tycker det är lika viktigt.  

Tjänstemannen ovan berör en viktig del av implementeringsprocessen i sitt uttalande om stöd från 

generaldirektören, och uppmärksammar samtidigt att enhetschefernas tankar även spelar in i frågan. I 

alla system finner vi en hierarkisk uppbyggnad (von Bertalanffy, 1968) och återigen uppmärksammas 

gränserna mellan de olika nivåerna i systemet som viktiga. De är de olika delarna i ett system som 

skapar helheten (Hall& Fagen, 1956) och utifrån denna tanke kompliceras genomförandeprocessen av 

Barnkonventionen då alla inom organisationen inte delar samma mål. Caldwell (2012) menar att för att 

bygga en allmän vision inom en organisation utifrån systemtänkandet, krävs att en gemensam känsla av 

mening och riktning utvecklas inom organisationen. 

Detta kan kopplas samman med hur kommunikationen mellan nivåerna i en organisation fungerar och just 

kommunikation är något som Niklas Luhmann fokuserar kring (Saidl & Becker, 2006).  

Kommunikation  

I enlighet med Luhmanns teori om sociala system består organisationer av kommunikatörer, eller som i fallet 

med formaliserade organisationer, beslut (Mayrhofer, 2007). Beslut är inte först tagna och sedan 

kommunicerade, utan beslut är kommunikation, enligt Luhmann då han framställer att kommunikation består 

av de tre komponenterna information, yttrande och förståelse. Dessa tre termer fångar tjänsteman 3 med 

följande uttalande: 
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Förutsättningarna för att implementeringen skall fungera är att det ska vara sanktionerat på ledningsnivå 

och uttalat prioriterat område. Att arbetet följs upp och att det avsätts resurser. Det behöver vara någon som 

är ansvarig och kan frågorna och som kan jobba som rådgivare ut mot de olika delarna i organisationen. 

Kanske en handlingsplan där det konkretiseras vad Barnkonventionen innebär för vår myndighet i alla olika 

nivåer, hur man skall hantera konventionen utifrån olika delar av organinsationen, till exempel hur en 

tjänsteman skall säkerställa barnets perspektiv inom sina arbetsuppgifter.  

En tolkning av vad tjänstemannen tydliggör är vikten av tydlig kommunikation, innehållande information, 

yttrande och förståelse inom och mellan de olika nivåerna inom myndigheten för att implementeringen skall få 

genomslag i hela organisationen. Enligt Luhmann grundas och reproduceras en organisation på 

kommunikation genom beslut (Saidl & Becker, 2006) vilket ovan blir tydligt då man efterfrågar tydlighet från 

ledningsnivåns yttrande om prioriterat område. Systemteori arbetar med information som grundmetafor för 

förändring. Man menar att kommunikation är ett resonansfenomen, där sändarens uppgift är att vara 

katalysator men det är hos mottagaren som det viktiga sker, vilket kan beskrivas som att ny information måste 

lämnas till mottagaren att förfoga över (Öquist, 2008). I citatet ovan efterfrågar även tjänstemannen stöd 

genom information för att få ökad kännedom och förståelse i frågan för att omsätta kunskapen i handling i de 

olika delarna av myndigheten.  

Något som tydligt framkom under intervjuerna, gällande yttrande och förståelse, var att begrepp användes på 

olika sätt, fast man ibland menade samma saker. Tjänsteman 4 beskrev det hela med:  

Barnperspektivet är ett vidare begrepp än barnrättsperspektivet, och jag tänker att om man har tagit med 

begreppet barnperspektiv, så har man tagit med barnrätt också /…/ I vår kommunikation nämner vi inte 

Barnkonventionen, utan man lyfter barnperspektivet, barnets bästa, barnets rätt att höras.  

Citatet ovan visar på olika utgångspunkter som kan bli tydligt vid kommunikation. Tjänstemannen berättar att 

inom myndigheten talar man om barnperspektivet framför barnrättsperspektivet men nämner samtidigt 

”barnets bästa” och ”barnets rätt att höras”, vilka är två av Barnkonventionens allmänna principer (Artikel 3 

och artikel 12).  Enligt Rönnström (2006) är kommunikation alltid förknippat med risken att inte bli förstådd, 

eller att inte förstå. Denna kommunikativa risk ökar ju mer vi förutsätter att vi talar gemensamt språk. Ett 

exempel i detta sammanhang är att den svenska titeln som konventionen fått i Sverige; Barnkonventionen. Den 

engelska titeln, The Convention on the Rights of the Child, betonar att det handlar om en rättighetsbaserad 

konvention, vilket den svenska inte lika påtagligt gör. Invernizzi & Williams (2011) menar att konventionen 

om barnets rättigheter har bidragit till en ny vision av barn som bärare av mänskliga rättigheter. En fundering 

som följer är om konventionens svenska titel försvårar koppling till en rättighetsbaserad konvention.  

Tjänsteman 5 yttrar: 

I instruktionen står det uttryckt om mänskliga rättigheter, vilket jag ser som paraplyet för allt.  

Rönnström (2006) menar att det är en vanlig uppfattning att människor som deltar i en viss yrkespraktik talar 

samma språk, men att det förekommer ofta att två människor tolkat saker väldigt olika då de ändå hört eller 

upplevt samma sak. Under en intervju förklarar tjänsteman 6 

Olika yrkesgrupper är skolade på olika sätt, och har olika utgångspunkt, och de... alltså man har olika 

utgångspunkt för sina tankar och sitt sätt att se på världen och sitt sätt att se på de människor som man ska 

möta i sitt jobb. Om man är en myndighet så har man ju ett allmänt uppdrag på något sätt, och då är det helt 

beroende på vad det är som man liksom är skolad inom. 

Enligt Heide et al. (2005) handlar en ledares kommunikativa uppdrag idag om att sålla, förklara och förädla 

information, samt skapa dialoger. Då det inom en myndighet ofta förekommer olika yrkesprofessioner kan 

antagandet göras att ledarens kommunikativa förmåga är av betydande värde.  Saidl & Becker (2006) menar 
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att kommunikation uppstår först vid relationer mellan aktörer, och att det är nätverk av kommunikatörer som 

producerar kommunikation.  

I följande citat finns tankar krig hur myndigheten själv kan utöva inflytande på sina uppdrag från regeringen 

genom kommunikation. Tjänsteman 5 uttrycker under intervjun en idé om ökad informationsöverföring mellan 

regering och myndighet för att stärka barnrättsperspektivet inom den egna myndigheten.  

Man skulle kanske på ett mer starkt sätt belysa, genom barnkonsekvensanalyser i våra remissvar, för att 

upplysa uppdragsgivaren om hur vi ser på saken själva innan vi får själva uppdraget.  

Citatet ovan åskådliggör vad Barret (2004) anser att implementering bör betraktas som. Att det är en process 

av dialektisk förhandling, mellan dem som avser sätta politiken i kraft och de som skall utföra den, där man är 

beroende av varandra. Tjänsteman 2 skildrar behovet av tydligare riktlinjer kring arbetet med 

Barnkonventionen samtidigt som kontrasten återspeglas i hur man se på sina uppdrag när ett 

återrapporteringskrav finns.  

Det finns inte uttalat i våra riktlinjer. Det vore bra om ledningen verkade för att få barnperspektivet 

inskrivet i instruktionen. Vi har det dock inskrivet i verksamhetsplaneringen. Om det skulle vara ett 

regeringsuppdrag, då släpper man allt annat, för att man skall rapportera det.   

De två ovanstående citaten uppmärksammar tjänstemännens förhoppningar på både ledning och politiker, för 

att på ett tydligare sätt få förutsättningar att genomföra konventionen inom myndigheten. Ett gemensamt drag 

för alla organisationer enligt Heide, Johansson och Simonsson (2005), är att kommunikation är den mest 

dominerande aktiviteten och även en förutsättning för att organisationer dels skall existera men även utvecklas. 

Eftersom ledare inom organisationer har ett ansvar för att de mål som sätts också skall nås, blir därmed också 

kommunikation en viktig ledningsfråga.  

Öquist (2008) menar att om en chef vill genomföra en förändring och nytänkande hos personalen, kommer 

hans/hennes val av ledarskap bestämma utfallet. Med hjälp av order, direktiv och dokument kommer 

chanserna att avta med antalet led i hierarkin som hon/han vill skall omfattas av förändringen. Öquist 

formulerar även att villkoret för att medarbetarna ska ansluta sig till en gemensam vision, behöver de känna 

entusiasm och engagemang för målet, samt kunna göra en egen bedömning. 

Organisationsnivå 

Inom organisationsnivån belyses de inomorganisatoriska relationerna som finns mellan individer, avdelningar 

eller instanser.  Howlett &Ramesh (2003) skildrar tanken att olika typer av aktörer påverkar policyprocesser 

och dess utfall. Aktörerna interagerar med varandra för att föra fram sina intressen. Aktörerna är dock inte 

oberoende och självbestämmande, eftersom de agerar inom en uppsättning av sociala relationer och en kontext 

som begränsar aktörernas beteende. Nedan följer några exempel på hur aktörer, i detta fall tjänstemän, kan 

påverka processer inom en myndighet.  

Intern påverkan  

En av de intervjuade tjänstemännen (3) beskriver inledningen av deras arbete med konventionen om barnets 

rättigheter på följande sätt. 

Vi var nya på myndigheten och många sprang på olika bollar... den ena handen visste inte vad den andra 

gjorde och då så sa vi: ska vi inte ha ett internt barn- och unganätverk med representanter från de olika 

enheterna, så blir det ett forum för information egentligen. Syftet var inte att vi skulle vara produktiva i 

projektet tillsammans utan för att ha lite mer intern kompetensökning/…/ Vi började som ett embryo, och 
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jag presenterade detta för ledningsgruppen, att barn- och unganätverket skulle kunna vara en nod och vi såg 

att vi behövde stärka upp med forskarkontakter. Vi såg att genom att samman oss bättre skulle vi få bättre 

output, så att säga /…/ så höll vi inom nätverket sedan en grundutbildning inom de olika enheterna, för 

resten av medarbetarna. Det tog sig ganska olika uttryck. På vissa enheter jätteuppskattat och spännande, 

och på andra kände man: var är falluckan. Det var lite självmord att göra detta/…/Ibland kan människor 

känna sig trängda av att få ett perspektiv till vilket kan göra att man ibland kan känna sig obekväm i rollen 

som ansvarig för implementering internt. 

Ovanstående myndighet hade ingen skrivning i instruktionen om att arbeta utifrån Barnkonventionen. 

Tjänstemännen tog ett eget initiativ, då de såg en möjlig vinst av att öka den interna kunskapen för att få 

”bättre output” som tjänstemannen uttryckte sig. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv enligt Warner Burke 

(2008) kan man se organisationen som en levande organism, där input, throughput, output and feedback utgör 

bärande begrepp, vilket med ovanstående citat överensstämmer med denna utgångspunkt. Tjänstemännen 

presenterade förslag (input) till ledningen och ledningsgruppen gensvar var positivt (feedback). 

Forskarkontakter fungerade även som extern kunskapspåfyllnad (input). Myndighetens interna barn- och 

unganätverk fungerade sedermera som en genomström (throughput) i organisationen, vilket i sin tur medförde 

en bättre utdelning (output) för organisationens målgrupp. Myndigheten utvecklade sin kompetens i frågan, 

vilket kan refereras till Luhmanns teoridesign (Saidl & Becker, 2006) som kännetecknas av ett 

självreproducerande- (autopoietic) system, ett system som reproducerar sig själv genom kommunikation. 

Tjänstemännens enskilda initiativ gav upphov till fortsatt utbredning av processen som inkluderade fler 

tjänstemän i förhållningssättet att arbeta utifrån Barnkonventionen inom organisationen. Tjänstemannen ovan 

såg sin del i påverkansarbetet som både möjlig och viktigt gällande implementeringsarbetet.  

När man betraktar hur implementeringen av Barnkonventionen skett inom de olika myndigheterna synliggörs 

både likheter och skillnader.  Inom systemteori talar man om ekvifinalitet vid tillväxt- och utvecklingsarbete 

(Ahrenfelt, 2001; Lundsbye mfl., 2010), där man menar att samma finala tillstånd kan uppnås trots varierande 

initialtillstånd. Exempel på ekvifinalitet i detta sammanhang är en jämförelse mellan citatet ovan, där 

tjänstemän själva initierade införandet av Barnkonventionen, och nedanstående citat från tjänstemän (2 och 5) 

då de redogör för respektive myndigheters introducering av Barnkonventionen.   

Alla på myndigheten har fått en grundutbildning av Barnombudsmannen, men vi saknar verktyg. Några kan 

mer, andra mindre, men jag tror inte den är högre på ledningsnivå än tjänstemannanivå. 

På vårt Intranät beskrivs Barnkonventionen och länkar vidare. Det finns även en webbutbildning med 

diskussionsmaterial och vägledning framtaget om mänskliga rättigheter där Barnkonventionen är en del/…/ 

Det finns en policy och åtgärdsplan framtagen men den är inte genomförd/…/ Vi använder ingen checklista 

utan mer en kort sammanfattning av Barnkonventionen, att barn har rätt att komma till tals, om barnets 

delaktighet och utgår från barnets bästa. En gissning är att den generella kunskapen om Barnkonventionen 

är rätt dålig. På vissa ställen har man säkert väldigt god kunskap och stark vilja, och på andra ställen är det 

kanske ett vitt område.  

De två senast citerade tjänstemännen har på ledningens initiativ erhållit information om Barnkonventionen, av 

olika karaktär, vilket i båda fall, utifrån ett övergripande perspektiv, lett till att kunskapen om konventinen 

ökat men varierar samtidigt mellan olika tjänstemän. Öquist (2008) beskriver att ekvifinalitetsprincipen gör det 

tveksamt att i allt för hög grad lita till i förväg uppgjorda planer, då alternativa handlingsalternativ bör finnas 

om en väg skulle visa sig vara icke genomförbar.  

Enligt systemteorin utmärks alla system av en viss tröghet inför förändring och verkar sträva mot ett visst 

jämviktsläge. System är alltså relativt stabila, men är samtidigt i ständig rörelse och förändring genom den 

dialektiska processen med cirkulära orsakssamband och även genom ömsesidig interaktion med andra system 
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(se vidare under Kontextnivå).  Detta kan förenklat beskrivas som en spiral där organisationen påverkar och 

påverkas av miljön vilket är en ständigt pågående process (Lundsbye mfl. 2010). När man betraktar 

organisationen som ett levande system, inser man att man går från ett instabilt tillstånd till ett annat. För att 

beskriva komplexa mönster och processer fokuserar systemteorin på rörelse, interaktion och dynamik. Detta är 

ett viktigt hjälpmedel vid förändrings- och utvecklingsarbete (Ahrenfelt, 2001). Myndigheter kan illusteras 

som ett klassiskt levande system genom sin interna och externa påverkan. Tjänsteman 7 beskriver detta på 

följande sätt: 

Beroende av i vilket sammanhang, vilket projekt man jobbar kan man som tjänsteman agera i frågan. Det är 

en rätt stor frihetsgrad i projektuppläggen, men det är ju tidsfrågan och ekonomifrågan som styr förstås och 

så mycket man mäktar med.  

Tjänsteman 1 formulerar: 

Att få frågan prioriterad inom sin myndighet är en kombination av tjänstemannens enskilda intresse att 

driva frågor, kontakt med andra myndigheter och även departementet, där vi ställs till svars för: vad gör ni i 

de här frågorna? 

Tjänstemännen ovan poängterar deras del i sammanhanget, men är även tydliga med omgivningsfaktorer som 

är väsentliga i arbetet utifrån Barnkonventionen. Med de systemteoretiska glasögonen kan den dialektiska 

(ömsesidiga) processen skönjas där tjänstemännen påverkar och påverkas av myndighetens inre och yttre 

miljö.  

Till miljön hör även den arbetsgrupp som tjänstemännen tillhör.  Detta leder vidare till Kurt Lewins (1947) 

systemtankar. Som forskare inom socialpsykologi har Lewin utvecklat en fältteori och gjort otaliga experiment 

om vad som främjar nyinläring, som på flera sätt är systemisk. Den räknar med hela sammanhanget runt 

människan och Lewin slår fast tre förutsättningar som alla har med gruppens betydelse att göra. Den första är 

att gruppens påverkan betyder mycket om nyinlärnig ska komma till stånd. Den andra är att statliga direktiv, 

eller ledningsgrupper betyder mindre för åsiktsbildingen än informella grupper eller det egna nätverket. Den 

tredje är att ju angelägnare man är att tillhöra en viss grupp, desto mer beroende och påverkbar är man av de 

åsikter gruppen för fram. I detta sammanhang kan Lewins tankar åskådliggöras genom nedstående citat där två 

olika tjänstemännen funderar kring ansvarsfördelningen för Barnkonventionen. Tjänsteman 6 uttrycker: 

Tror att egentligen behöver det vara en grupp som har ansvar för Barnkonventionen och påminna hela 

tiden, istället för en person som försöker få in det. Det handlar om att alla på tjänstemannanivån måste vara 

bärare.  

Tjänsteman 3 berättar: 

Ja, det är en officiellt utsedd person för uppdraget nu [Barnkonventionen] men har varit en grupp tidigare. 

Den personen måste dock ha ett nätverk inom organisationen, särskilt om den är stor. Det finns en liten risk 

med att det är en person, då det ofta är avhängigt på vem som är satt till uppdraget. Det är nog så inom det 

mesta inom en arbetsplats, pendlar mellan minimum och mer, och det är ofta avhängt på vem som är satt att 

göra det. Samtidigt hänger det ihop med den verksamhetsutvecklings roll jag har och då jobbar jag över 

hela myndigheten, men särskilt på avdelningen där jag är placerad.  

Den egna påverkansfaktorn inom olika myndigheter upplevs vara en viktig faktor, men båda citaten ovan 

speglar gruppens betydelse i sammanhanget. Den enskilda tjänstemannens betydelse uppmärksammar även 

tjänsteman 1:  

Enskilda individers engagemang i frågorna, det är ju det som påverkar, verkligen. Det är jättetydligt och det 

märkte jag direkt när jag började jobba här/…/ Just engagemang för barn och ungas rättigheter är ju en 
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grundförutsättning att man rör sig hit. Många har det när man kommer hit redan. Speciellt som det 

utvecklas som en kultur/…/ Jag tror absolut att det går att påverka på tjänstemannanivå. Påminna min chef 

tillexempel att myndigheten inte har någon tydlig strategi för hur vi jobbar med Barnkonventionen.   

Ett annat tema som framkom under intervjuerna under organisationsnivån var hur tjänstemännen 

översätter myndigheternas mål till handling. Detta berörs nedan.  

Översätta mål till handling 

Enligt Heide et al. (2005) är kommunikation grundförutsättningen för att samtliga medlemmar i en 

organisation skall få kunskap, förstå och acceptera organisationens mål och därefter översätta dessa mål till 

handling. Ur ett individperspektiv ger alltså kommunikation bättre förutsättningar att arbeta för 

organisationens gemensamma mål. Tjänsteman 7 ger uttryck för en viss frustration gällande en av 

portalparagraferna i Barnkonventionens formulering, artikel 3, som skapat funderingar inom myndigheten.  

Man kan ju slänga sig med uttrycket ”barnets bästa”, men vad är ”barnets bästa”? Jag tror denna fråga är en 

svårighet för alla som jobbar med barn. Är det till exempel ”barnets bästa” att höras när man är fyra år, eller 

är det ”barnets bästa” att vänta till man [barnet] är tio år? Vi funderar på vad som är ”barnets bästa”, hur vi 

skall tolka det. Det ligger ett uppdrag på en särskild avdelning inom myndigheten där man skall titta 

närmare på just ”barnets bästa” och hur vi kan jobba med det mer konkret. 

Tjänstemannen visar på en av svårigheterna med att konkretisera Barnkonventionen i verksamheten. Att 

översätta organisationens mål till handling är enligt Heide et al. (2005) en grundförutsättning för vidare 

kommunikation. Myndigheten ovan har som avsikt att nå målet genom att en avdelning skall konkretisera 

begreppet ”barnets bästa” för att på detta vis förstå och bidra med kunskap till organisationen, för att 

understödja översättningen av målet till handling. Citatet nedan illusterar ännu en av myndigheternas arbete att 

översätta mål till handling när tjänsteman 6 förklarar:  

Det [arbetet] har tagit både organisatoriska och metodmässiga former för att man ska utgå från barnet. Det 

finns inbyggt i strategier och metoder att det är Barnkonventionen som ligger till grund för dom här 

tankarna/…/ Sen tror jag inte det är så många som kan rabbla upp Barnkonventionen/…/ Jag skulle vilja 

säga att det är upp till kunskapen hos varje beslutsfattare [tjänsteman] … alltså man måste ha ganska 

mycket kunskap hos varje beslutsfattare på ganska låg nivå för att verkligen kunna ha en bra 

implementeringsprocess.  

Tjänstemannen ovan illustrerar att medlemmarnas kunskap och förståelse behöver vara stor för att 

möjliggöra förloppet. För att underlätta för enskild tjänsteman har organisationen utvecklat strategier 

och metoder i arbetet. Återigen speglas tjänstmännens ansvar, samtidigt som gränsen mellan ledarnivå 

och organisationsnivå är central i frågan, då det är i kommunikationen mellan nivåerna som arbetet görs 

genomförbart.  

Den omgivande nivån i en hierarkisk uppbyggd organisation benämns i detta sammanhang kontextnivå vilken 

blir den avslutande delen. 

Kontextnivå 

På kontextnivån betraktas idéer, händelser och information som är relevanta för organisationen. Kontextnivån 

är den omgivning som organisationen agerar i och har relation med (Öquist, 2008). Det är uppenbart att inget 

system kan existera utan en omgivning, men det är viktigt att göra en distinktion mellan systemet och 
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omgivningen. Distinktionen är det som konstruerar systemet, samtidigt som distinktionen mellan systemet och 

omgivningen skapas av systemet självt (Luhmann, 2012). 

Den omgivande kontexten där myndigheterna agerar i ser lite olika ut utifrån respektive myndighetsuppdrag. 

Det blir ändå tydligt att kontexten där påverkan och informationsinhämtande blir en viktig del för helheten av 

organisationen. Inledningsvis berörs delar av påverkan som tjänstemännen uppgett. 

Externt initierad påverkan 

När man eftersträvar förståelse för den egna organisationen behöver man ta hänsyn till en allt mer komplex 

omvärld utanför den egna organisationen. Begränsningar av kontexten bestäms av organisationens faktiska, 

önskvärda och tänkbara relationer som tillsammans skapar ett nätverk (Ahrenfelt, 2001). Tjänsteman 7 

konstaterar följande:  

Hade inte Barnkonventionen funnits som ett stöd och en grund, så hade frågorna inte kommit upp på 

agendan i samma utstäckning inom myndigheten. Om barnet är delaktigt så blir det lättare att ställa den 

förväntan senare i livet och ta makten över sitt ärende [liv].  

Denna tjänsteman uppmärksammar fördelen med Barnkonvention för det enskilda barnet och menar att barnets 

delaktighet i myndighetens arbete skulle kunna vara gynnsamt även i ett längre perspektiv. Tjänstemannen ser 

att den yttre påverkan på systemet bidrar positivt till arbetet utifrån Barnkonventionen som sker inom 

myndigheten. Tjänsteman 3 efterfrågar påtryckningar från kontexten för att Barnkonventionen skall få 

genomslagskraft inom myndigheten. 

Ytterst ska det vara krav eller påtryckningar utifrån, från regeringshåll, media, andra myndigheter och 

intresseorganisationer. Risken är annars att det inte blir lika prioriterat för att det inte är någon som kräver 

något.  

Tjänstemännen ovan ser med andra ord inte krav utifrån som något annat än positivt i denna fråga. Utifrån ett 

systemiskt perspektiv uttrycker Ahrenfelt (2001) att organisationen påverkas kontinuerligt av den egna 

livsvärlden, alltifrån till följd av medarbetare eller på grund av politiska beslut. Luhmann (2012) och Lundsbye 

mfl. (2010)  beskriver att ett systems relationer till omvärlden ligger på en skala mellan öppenhet och slutenhet 

beroende på om gränserna är flexibla eller stela. Öppna system har ett kontinuerligt utbyte av innehåll och 

energi med omgivningen och befinner sig i större utveckling och förändring. Utifrån systemteorin kan 

tolkningen av ovanstående tjänstemans uttalande ge en bild av att myndigheten är en relativt öppen 

organisation när det efterfrågas påtryckningar utifrån. Ahrenfelt (2001) menar att ett öppet system kan 

beskrivas med att det sker en ömsesidig interaktion, det vill säga aktivitet och dynamik mellan de olika 

nivåerna i systemet.   

Man kan fråga sig om det finns en ömsesidig interaktion, en dynamik, mellan myndigheterna och regeringen 

gällande frågan om Barnkonventionen. De statliga myndigheterna är politiskt styrda organisationer och får 

regeringsuppdrag att utföra. Statens har det övergripande ansvaret gällande Barnkonventionen och har gett 

ansvaret till myndigheterna att ”omsätta denna kunskap i berörda verksameter” som det uttrycks i regeringens 

strategi (Socialdepartementet, 2010). Citatet nedan påvisar lite av komplexiteten då en myndighet får uppdrag 

från regeringen när tjänsteman 5 uttrycker: 

Vi drivs egentligen nästan bara av regeringsuppdrag och väldigt stor del av det vi gör har med barn och 

unga att göra. Någonstans i detta måste hänsyn tas till barns bästa, vilket så att säga blir en förgrundsfråga 

även om det är ett dilemma därför att vissa uppdrag är så preciserade att utrymmet för att diskutera hur det 

påverkar barns bästa kan ju bli en politisk fråga i vissa lägen.  
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En tolkning av ovanstående tjänstemans uttalande är att regeringen kan försvåra implementeringsarbetet av 

Barnkonventionen snarare än underlätta då de formulerar regeringsuppdragen. Här lyfter även tjänstemannen 

in den politiska intentionen. Återigen väcks funderingar kring kommunikationen mellan myndigheter och 

regering. Kommunikation är enligt systemteorin bestående av de tre komponenterna; information, yttrande och 

förståelse (Saidl & Becker, 2006) . Utifrån tjänstemannens uttalande kan man anta att det behövs utökad 

kommunikation, innehållande de tre nämnda komponenterna, för att implementeringen skall få större 

genomslagskraft. Avgörande för lyckosamma implementeringsprocesser enligt Löfgren (2012) är att man har 

ett någorlunda klart formulerat mål med sin politik. 

Öquist (2008) menar att de högre nivåerna i hierarkin alltid är överordnade i den meningen att de inriktar 

verksamheterna på de lägre nivåerna. Ju högre upp i hierarkin man befinner sig, desto vidare område täcks av 

respektive kalibrering. Rent praktiskt betyder detta att ju större räckvidd ett beslut har, desto mer abstrakt är 

den information som ligger till grund för beslutet. Där måste besluten grunda sig på vad hela systemet behöver 

och kunskapen är mer generell och abstrakt.   

Enligt Barret (2004) bör implementering betraktas som en integrerad och fortsatta del av den politiska 

policyprocessen i stället för en administrativ uppföljning. Det är en process av ömsesidig (dialektisk) 

förhandling mellan dem som avser sätta politiken i kraft och de som skall utföra den där man är beroende av 

varandra. Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv visar ovanstående reflektion hur delar i ett system påverkar 

och påverkas ömsesidigt av varandra och av strukturen som helhet vilket överensstämmer med Lundsbye mfl. 

(2010) tankar.  

Då myndighetsrepresentanterna under intervjuerna tillfrågades om regeringens implementeringsstrategi 

(Socialdepartementet, 2010) av Barnkonventionen, blev inte svaren så utförliga. Ett urval av kommentarerna 

följer nedan från tjänstemännen 1, 5 och 7. 

Kollegorna diskuterade regeringens strategi när den kom, men det inte är givet att tjänstemän läser en sådan 

strategi. 

Det blev ett omtag kring Barnkonventionen [inom myndigheten], vilket nog var i samband med regeringens 

strategi. 

Vi hänvisar till regeringens strategi på vår webbplats och den har säkert legat till grund för vår 

webbutbildning. Nu har vi påbörjat ett arbete kring barnperspektivet och då tittar vi på den.  

Citaten ovan visar på att viss kännedom om strategin finns inom myndigheterna, men en tolkning i 

sammanhanget är ändå att de genomgående korta svaren på frågan är att det fortfarande finns delar att 

utveckla. Utifrån ovanstående citat kan politikerna inte luta sig tillbaka till följd av att de har formulerat en 

strategi som stöd för myndigheterna i denna fråga. 

Internt initierad inhämtning  

De olika myndigheterna beskriver på olika sätt att de hämtar information till deras organisation utifrån. Detta 

kan enligt systemteorin hänvisas till Luhmann, som menar att omgivningen räknas, att ett system samspelar 

med sin omgivning. Distinktionen blir sedan systemet/omgivningen och process/observation (Besio & 

Pronzini, 2011). Flertalet av tjänstemännen nämner Barnombudsmannen som en del i informationsinhämtandet 

gällande implementeringen av barnkonventionen, men även kontakten med andra myndigheter 

uppmärksammas.  

 

 



27 

 

Tjänsteman 1 förklarar: 

Vi har ju nära kontakt med Barnombudsmannen i många av våra arbeten, bland annat ett 

myndighetsnätverk för barn och ungas rättigheter/…/ med 20- tal myndigheter. Där har vi tydlig kontakt 

med Barnombudsmannen och där blir det som en överföring mellan olika myndigheter om hur man jobbar 

med Barnkonventionen och barnets rättigheter. Men sen har vi ju alltid… vi sitter i jättemånga referens- 

och nätverksgrupper och där är ju Barnombudsmannen nästan alltid med också. Vi har en nära kontakt med 

just Barnombudsmannen.  

Myndighetsrepresentant 2 berättar om sin kontakt med Barnombudsmannen:   

Vi gjorde ett försök och tog hit Barnombudsmannen, men det blev inte så konkret, men det var bra, alla fick 

en grundutbildning, men det vi saknar är verktyg/…/Jag var med på den första myndighetskonferensen och 

det var intressant att många av myndigheterna som inte har någon direktkontakt med barn, men ändå jobbar 

väldigt bra med Barnkonventionen och andra myndigheter som har direktkontakt, som inte alls jobbar med 

Barnkonventionen.  

Tjänsteman 4 beskriver:  

När vi går ut och samarbetar med andra har vi barnets bästa framför ögonen. Det är en grupp med 

myndigheter och en grupp med intresseorganisationer som har gemensamma intressen i barnen, som har det 

arbetsfältet. Det ger gemensamt kunskapsutbyte och man läser även varandras rapporter.  

Det blir tydligt ovan att myndigheter som organisation ser omgivningen som värdefull för 

implementeringsarbetet. Peters (2012) menar att en stor utmaning i att skydda barnets rättigheter är att 

samordna alla olika dimensioner av denna komplexa uppsättning frågor. För att uppfylla alla målen för 

konventionen krävs att ett brett utbud av statliga myndigheter och handlingsplaner och dessa måste vara 

skapade att fungera tillsammans. Enligt Öquist (2008) erbjuder det öppna systemet alltid tillfällen att pröva 

egna föreställningar och förgivettaganden genom tillförsel av ny och frisk information utifrån. Att som 

organisation inhämta kunskap och idéer utanför systemet, innebar inte bara att de intervjuade myndigheterna 

gjorde detta från vuxenvärlden. Följande citat från tjänsteman 1 exemplifierar att några myndigheter även tar 

in barns- och ungas perspektiv.   

Vi tar fram kunskap om barn och unga och där arbetar man utifrån Barnkonventionens artiklar, tillexempel 

när man skriver rapporter så intervjuar vi unga och låter de komma till tals och att unga är delaktiga när vi 

gör filmer och berätta om sin vardag och sitt liv, så vi har sätt vi arbetar utifrån Barnkonventionen, men 

finns inte en övergripande strategi från ledningens sida. Vet inte hur det kommer sig egentligen att vi jobbar 

på detta sätt /…/ att ungdomar är en resurs, kopplat till Barnkonventionens skydd och kompetens, för att 

höja kunskapen om ungas villkor för beslutsfattare och tjänstemän.  

I intervjun med tjänsteman 7 skildras följande i myndighetens motivation att ta in ny och frisk information 

utifrån.  

Vi har använt oss av fokusgrupper representerade av ungdomar för att illustrera olika frågor. Vi ville ha 

med barn som referenser, men valde ungdomar med erfarenhet av det vi önskade belysa, då det kan vara 

känsligt att ha med barn som är mitt uppe i något känslofyllt.  

Tjänstemannen ovan beskriver att myndigheten i sitt arbete eftersträvar att fånga in ett barns perspektiv, 

men att de bedömt att inte utsätta det enskilda barnet i pågående situation. De hittade en lösning till 

dilemmat de upplevde befinna sig igenom att intervjua ungdomar som upplevt liknande situation som de 

barns situation de hade som mål att åskådliggöra. Myndighetsrepresentant 4 visar på ytterligare en av 

svårigheterna som man kan ställas för då man eftersträvar att ta in de ungas perspektiv:  
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Vi gör attitydundersökningar vart tredje år där vi lyssnar in barns uppfattningar. Det är en svårighet med 

barns röster, därför att barn har så många olika röster och uppfattningar som speglas. Barn är ju ingen 

homogen massa utan en mycket heterogen grupp.  

Ytterligare ett exempel på att myndigheternas arbete är komplext gällande att få input in i 

organisationen återspeglar tjänsteman 2 med dessa ord. 

Vi måste ha metoder för att även kunna lyssna in de barn som har lite svårt med kommunikationen också. 

Vi måste hitta nya vägar. Det är klart att det är lite svårare. Vi behöver tänka på hur vi uttrycker [oss], hur 

vi skriver [och] hur vi frågar.  

Öquist (2008) menar att inom systemteorin utgår man från att information fungerar som grundmetafor för att 

förändring skall ske. Utifrån detta perspektiv kan slutsatsen dras att den informationsinhämtning som 

respektive myndighet inhämtar i kontexten, från både barn och vuxna, kan bidra till den förändring som 

implementeringen av Barnkonventionen innebär. Det blir även tydligt att gränserna mellan nivåerna i systemet 

spelar en viktig roll, för att generera och möjliggöra arbetet utifrån Barnkonventionen. Enligt Ahrenfelt (2001) 

utnyttjas helhetsegenskaperna av ett system genom att låta alla delar i systemet samverka.  

Avslutningsvis följer ett längre citat där tjänsteman 7 problematiserar flera delar gällande att myndigheterna 

skall införliva Barnkonventionen i sina verksamheter.   

Vi skulle ju kunna jobba mycket mer med det [barns rättigheter] kan jag ju känna.//……// Det är så mycket 

områden inom myndigheten och det yttersta är ju just och tillämpa lagarna. Så stödet har vi, viljan finns, 

men sen är det att det också skall prioriteras i slutänden i jämförelse med allt annat.//….// Men sen är det ju 

inte helt lätt fråga det här med barns rätt komma till tals. Vi har diskuterat rätt mycket//…// och fastnat lite 

vad är barnets bästa i det här. Det har varit knepigt för oss att förhålla oss till. Det finns en vilja, men det är 

en utmaning att möta och mycket okunskap tror jag. Bara om man tittar på information, så borde vi ju, eller 

det skulle kunna vara mycket bättre att informera barnen.//……// Men jag tror inte vi har tänkt det spåret 

fullt ut tidigare, och så lite okunskap, att då krävs det lite mer. Ja, men hur ska man ta fram det materialet. 

Hur ska det utformas. Jag förstår det här med delaktighet, men just här i våran verksamhet, hur ska vi 

konkretisera det och hur ska vi göra för att det faller rätt så att det inte blir motsatt effekt. 

Tjänstemannen reflekterar dels över prioriteringarna som måste göras, då det även tydliggörs att 

konventionen inte är lagstadgad och därmed inte får samma prioritet inom myndigheten. Detta trots stöd 

från ledningen och att viljan att tillämpa Barnkonventionen finns. Att göra barn delaktiga är också något 

som tjänstemannen funderar över. Omsätta Barnkonventionen i handling ”kräver lite mer”, som 

tjänstemannen uttrycker och menar att det finns utmaningar att möta i detta arbete. Att applicera ett 

systemteoretiskt perspektiv här, skulle innebära att se organisationens olika nivåer samverka för att nå 

det förväntade målet för implementeringen av Barnkonventionen.  
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att belysa förutsättningar för genomförande av konventionen om barnets 

rättigheter inom svenska statliga myndigheter. Genom att använda systemteorins synsätt på organisationer, 

avsågs ge fördjupad förståelse för ett implementeringsarbete och en annan typ av kunskap än de traditionella 

implementeringsteorierna erbjuder. Det systemteoretiska perspektivet inriktas på deltagande, individuella 

initiativ och kreativitet, vilket studien illustrerar genom tjänstemännens vilja och uppfattningar om att kunna 

påverka systemet. Systemteorin uppmärksammar även att olika delar av ett system dialektiskt påverkar 

varandra och att det är relationerna som ger helheten en kvalitativt annan dimension än summan av 

beståndsdelarna. Studien påvisar hur de hierarkiska nivåerna influerar varandra gällande genomförandet av 

konventionen och interaktionen mellan nivåerna kan vara en av aspekterna som påverkar kvalitén av 

implementeringen. 

Interaktion bygger på kommunikation och utifrån det empiriska materialet, utkristalliserades en tydligt 

genomgående röd tråd. Mellan ledarnivån, organisationsnivån och kontextnivån var just kommunikationen en 

central omständighet gällande implementeringen. Även under respektive nivåers indelade teman, från 

ledningens stöd till internt initierad inhämtning, återspeglades kommunikation som betydelsefullt.  

Gällande begreppet kommunikation menas den betydelse, vilken Niklas Luhmann (Saidl & Becker, 2006) 

beskriver bestå av tre komponenter: information, yttrande och förståelse. Luhmanns idéer är allmänt kända 

som svåra att förstå, vilket la Cour, Vallentin, Höjlund, Thyssen & Rennison (2007) poängterar, men studien 

är ändå ett försök att realisera hans tankar. Utifrån Luhmanns konkretisering av kommunikation och det 

empiriska materialets innehåll, följer frågan om det behövs utökad kommunikation för att implementeringen 

skall få större genomlagskraft.  

Staten har det yttersta ansvaret att tillämpa Barnkonventionen, men är det så att klyftan mellan den politiska 

retoriken, och sakförhållanden i realiteten, är stor? Enligt Luhmann (2000) innebär kommunikation ett urval av 

möjligheter av vad som kan kommuniceras. Utifrån Luhmans tanke är regeringens Strategi för att stärka 

barnets rättigheter i Sverige (Regeringen, 2010a) och tillsättandet av myndigheten Barnombudsmannen den 

kommunikation som valts i frågan. Den genomslagskraft som Strategin haft inom de statliga myndigheterna 

och insatserna som Barnombudsmannen genomfört, påvisar om detta val av kommunikation är tillräcklig, eller 

om det krävs ytterligare kommunikation mellan ansvariga politiker och myndigheter i denna fråga.  

Med utgångspunkt att kommunikation omfattas av information, yttrande och förståelse, hur ser då 

kommunikationen kring Strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige ut? Enligt studiens tjänstemän 

vägs Strategins betydelse i förhållande till regeringsuppdrag, och frågan är om detta är vad regeringen avsett? 

Vilken tyngd har denna Strategi i förhållande till instruktion, regleringsbrev och regeringsuppdrag, och 

fungera den som ett stöd och utgångspunkt i respektive myndighet? Behöver kommunikationen mellan 

regering och myndigheter utvecklas, även då myndighetsuppdrag formuleras, för att förutsättningar för 

genomförande av Barnkonventionen skall understödjas?  

Tjänstemännen i studien efterfrågar tydligare stöd för implementeringen av Barnkonventionen. Behöver 

myndigheterna få ytterligare stöd från Barnombudsmannen i denna fråga? Följdfrågan blir om tydligare 

föreskrifter i instruktion och regleringsbrev kring barnrättsperspektivet skulle vara positivt bidragande för 

ändamålet? Några tjänstemän reflekterar över prioriteringarna som måste göras inom myndighetens 

arbetsområden och tydliggör att konventionen inte är lagstadgad och därmed inte får samma prioritet inom 
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myndigheten. Skulle en inkorporering av Barnkonventionen i svensk lag, vara än mer betydelsefull för 

genomförande av konventionen, eller skulle detta få motsatt effekt? 

Det är myndigheternas ledning som ansvarar för att konventionen får genomslag i alla delar av sin verksamhet. 

Utifrån det systemteoretiska perspektivet är kommunikationen ett resonansfenomen (Öquist, 2008) med 

sändare och mottagare vilket kan hänvisas till att regeringen formulerar myndigheters uppdrag, som sedan 

ledningen i respektive myndighet skall tolka. Ledningen skall därefter understödja tjänstemännen i att 

verkställa myndighetsmålen. Hur ser då kommunikationen ut mellan ledning och tjänstemän i arbetet att 

överföra implementeringsmålen kring Barnkonventionen till handling? Studien visar att målbilden inom vissa 

myndigheter är tydlig och inom andra mer osäker, men genomgående efterfrågar tjänstemännen ett vidare stöd 

från mål till handling.  

I det empiriska materialet framkommer också att förutsättningarna för att implementeringen skall vara 

gynnsam, är att den ska vara sanktionerad på ledningsnivå och även ett uttalat prioriterat område. Det 

uppmärksammas också i studien, att mandat från generaldirektören inte med självklarhet innebär enhetschefers 

stöd. En tolkning av tjänstemännens redogörelser är att man efterfrågar de tre olika 

kommunikationskomponenterna, vilka Luhmann beskriver, för att därmed främja implementeringen. I studien 

nämns även att arbetet utifrån Barnkonventionen behöver följas upp, och att det behövs avsättas resurser för 

sakfrågan. Någon ansvarig för den specifika frågan, som kan fungera som rådgivare ut mot de olika delarna i 

organisationen, anser vissa tjänstemän skulle främja implementeringen, medan andra uttrycker andra 

lösningar.  

Med utgångspunkt från kommunikation, kanske ledningen både behöver förtydliga myndighetens mål utifrån 

konventionen, men även skapa förutsättningar för organisationen att utveckla verktyg för genomförandet. En 

tjänsteman förtydligar att medlemmarna behöver bli klara över om myndigheten skall implementera 

Barnkonventionens artiklar i verksamheten, eller om organisationen utifrån sin verksamhet skall förverkliga 

konventionen. Kanske kan en systemteoretisk approach bidra till fördjupad förståelse för hur viktigt 

ledningens kommunikativa uppdrag gentemot tjänstemännen är, som sändare och mottagare i den dialektiska 

processen mellan nivåerna.   

På organisationsnivån skall mål omsättas till handling av tjänstemän. Inom denna nivå är det vanligt, vilket 

framkommer i studien, att olika yrkesprofessioner möts och har olika utgångspunkt för sina tankar och sitt sätt 

att se på människor de möter i sitt yrke. Detta kan bidra till ett vidgat perspektiv och samtidigt komplicera 

kommunikationen. I detta sammanhang blir kommunikation framför allt viktig, när organisationen skall 

konkretisera Barnkonventionen i respektive verksamhet. Exempel på detta, utifrån det empiriska materialet, är 

uttrycket ”barnets bästa” och vad det egentligen är, vilket förmodligen är en relativt vanlig fråga när man 

jobbar med och/eller för barn.  

Studiens data pekar också på vikten av den enskilde tjänstemannens roll i sammanhanget, såväl dennes 

intresse av att driva frågan och alla tjänstemäns ansvar att vara bärare av Barnkonventionen. Flera tjänstemän i 

studien menade också att de hade möjlighet att till viss del påverka utfallet av implementeringen gällande 

konventionen i sin myndighet.  

Utifrån Luhmanns beskrivning av kommunikationens tre beståndsdelar, kan antas att information och 

förståelse bidrar till genomtänkta yttranden. Vilken typ av, eller val av kommunikation som myndigheten 

sänder ut genom sina respektive tjänstemän, utgår med andra ord ifrån tjänstemännens kunskap att 

kommunicera kring barns rättigheter och även omsätta kommunikation i handling.  

 



31 

 

Studien visar att utbildning inom konventionsområdet varierar mellan myndigheterna, men ytterligare verktyg 

för att omsätta kunskapen i handling efterfrågas.  Flera av de intervjuade tjänstemännen framförde exempel på 

hur myndigheten inhämtade barns röster. Kring detta efterfrågades stöd och metoder, vilket upplevdes saknas 

för detta ändamål. Samverkan och kommunikation kring Barnkonventionen mellan myndigheterna upplevde 

flera tjänstemän som positivt, liksom påtryckningar utifrån, från regeringshåll, media och 

intresseorganisationer. 

Slutsats 

Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv pekar studien på regeringens och Barnombudsmannen betydelse för 

konventionen förverkligande och genomslagskraft i statliga myndigheter. Ytterligare en utmärkande del är att 

respektive myndigheters ledning ger organisationen förutsättningar för genomförande av Barnkonventionen. 

De förutsättningar som tjänstemännen inom myndigheterna får, att omsätta mål till handling, är även en 

avgörande faktor för verkställande av konventionen. 

Studien visar på betydelsen av kommunikation mellan de olika nivåerna ledning, organisation och kontext, 

inom de studerade myndigheterna. För att främja barnrättsperspektivet inom myndigheter och i slutänden det 

enskilda barnets rätt, behöver förutsättningar till kommunikation, bestående av information, yttrande och 

förståelse utvecklas inom de olika nivåerna. Kanske kan studiens skildring av kommunikation inom 

myndigheter understryka vikten av respektive tjänstemans/politikers ansvar och del i en genomförandeprocess 

av Barnkonventionen som avgörande.  

 

Vidare forskning 

Med utgångspunkt i genomförd studie uppmuntras förnyad forskning utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv 

kring implementeringsstudier. Detta för att ytterligare fördjupa förståelsen, och därmed skapa förutsättningar 

för ett framgångsrikt implementeringsarbete i organisationer av Barnkonventionen.  

Systemteori skapar nya impulser till organisationsteorin menar Mayrhofer (2007) då perspektivet bidrar med 

en ny vinkling för välkända problem inom organisationer. Enligt Galliers, m.fl. (1997), finns det mycket att 

vinna från en kombination av flerdisciplinärt samarbete mellan organisationsteoretiker och systemteoretiker. 

Barett (2004) menar också att finns ett behov av förnyad forskning med ett tvärvetenskapligt perspektiv kring 

implementeringsstudier. 
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