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Abstract

Sweden has a tradition of a strong social legislation regarding child protection. However at

the ratification of the Convention on the rights of the Child of 1990 there surfaced a need for

certain alterations in the Swedish social legislation. A decade later the BO (Children’s

ombudsman) felt that the change took place too slowly and also that the Convention was still

virtually unknown to the multitude. It was generally regarded as a document with fine words

and excellent declarations without realistic content.

By posing the questions “Who does what?”, “What possibilities exist?” and “What are the

obstacles?”, the writer attempts to identify and explain the reasons for this. The result of this

investigation points out the importance of leadership, knowledge and the time factor. I am

thereby attempting to increase the realization that the implementation of the Child Convention

in reality is a continuous work of social change.

This is a qualitative investigation with an interpretative exposition based on the interviews,

primarily with representatives from the local governments and also, to some extent, with

persons from other social authorities.
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FÖRORD

Det har varit spännande att skriva den här uppsatsen. Visserligen är det bara ett socialt
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motstycke, eftersom det ytterst handlar om det finaste vi har, nämligen våra barn!

Jag hoppas att du som läser detta vill följa med och åka i länsstyrelsens bil. Efter att först ha
tittat i backspegeln, bär det iväg med problembild och frågeställningar i bagaget. Från teorins
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1. Inledning

När detta skrivs har det gått 11 år sedan Sveriges riksdag beslutade att genomföra FN: s

konvention om barnets rättigheter. Under dessa år har ansträngningar gjorts på flera olika sätt

att förverkliga konventionens högt ställda målsättningar. Dessa berör samhället i sin helhet

och är en ständigt pågående process, som måste hållas levande. Arbetet med att förankra det

synsätt som konventionen vill förmedla är långsiktigt. Det räcker inte enbart med samhällets

direkta engagemang för barn- och ungdomar utan all samhällelig verksamhet skall

genomsyras av dess perspektiv. Det handlar om att ändra attityder, förhållnings- och arbetssätt

i olika verksamheter och på olika nivåer i samhället. I konventionens 4: e artikel står bl a att

”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra

åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention”. Därför krävs det

satsningar för att höja medvetenheten dels hos beslutsfattare och vuxna som direkt eller

indirekt arbetar med barn, men också hos barn och ungdomar själva.

1996 bildades på regeringens uppdrag en kommitté med uppdraget att analysera

Barnkonventionen, och göra en genomgång av hur dess anda och innebörd kommer till

uttryck i svensk lagstiftning och praxis. Resultatet av detta arbete mynnade så småningom ut i

ett omfattande betänkande kallat ”Barnets bästa i främsta rummet, FN: s konvention om

barnets rättigheter förverkligas i Sverige” (SOU 1997:116).

Mitt intresse för dessa frågor väcktes efter att jag i ett projektarbete här på Socialhögskolan

studerat detta betänkande. Jag tycker att saken inte blir mindre intressant om man dessutom

vet att under årens lopp har själva implementeringsarbetet stött på en del hinder. I studier av

kommunerna i Sverige visade Barnombudsmannen att konventionen inte hade fått något

större genomslag i kommunernas ledningsorgan. I studierna som var genomförda 1995, 1997

och 1999 kunde man utläsa att behovet av information och utbildning var stort; (På spaning

efter Barnkonventionen – En kommunstudie 1995; Spaningen efter Barnkonventionen går

vidare – En kommunstudie 1997; På god väg? – En studie av kommunernas arbete med

Barnkonventionen 1999). I 1999 års undersökning framkom att 74 % av kommunerna ville ha

mer kunskap om konventionen. Flertalet frågade också efter mer information om hur

barnkonventionen kunde förvekligas i det kommunala arbetet.
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Under åren är det många initiativ och beslut som tagits av regering, riksdag och BO. Det

har handlat om projekt, enkäter, undersökningar och utbildningssatsningar etc. Genom ett

riksdagsbeslut i mars 1999 (prop. 1997/98:182) fick BO en nyckelroll i det fortsatta

strategiarbetet. Den nationella strategin innebär att barnkonventionen skall vara ett aktivt

instrument och genomsyra allt statligt beslutsfattande som rör barn. Kunskap och

medvetenhet om barnkonventionen måste öka för att den skall förverkligas. I ett gemensamt

projekt med benämningen ”Dags för barnkonventionen” har stat, kommuner, landsting och

frivilligorganisationer gått samman. I ”Barnkonventionen i praktiken” (BO 2000) visade det

sig att kunskapsnivån om konventionen och om informations- och förändringsarbete var starkt

varierande och generellt sett för låg, inte minst inom frivilligorganisationerna. År 2000

satsade staten, inom ramen för den nationella strategin, på utbildning och nya handböcker för

myndigheter, kommuner och landsting. Frivilligorganisationernas informationsarbete har

finansierats bl a genom medel ur Allmänna Arvsfonden. År 1990 anslogs 30 miljoner kr, och

1996 anslogs 25 miljoner kr ur denna fond till projektet Dags för barnkonventionen.

1.1   Problemformulering

Konventionen lägger alltså stor vikt vid själva genomförandet av dess innehåll. Men här har

det uppstått problem. Trots att det när detta skrivs har gått mer än 10 år sedan regeringens

beslut (juni 1990), har Sverige inte lyckats med att göra konventionen tillräckligt känd. Den är

enligt förra Barnombudsmannen Louise Sylwander för många alltjämt okänd (augusti 2000),

och betraktas av många som ännu ett dokument med vackra ord och tjusiga deklarationer utan

reell innebörd (förordet till Barnkonventionen i praktiken – BO 2000).

1.2   Syfte och frågeställningar

Det har visat sig att det är en mycket lång och tidskrävande väg från beslut till måluppfyllelse

via genomförandeprocessen. Men man kan naturligtvis ändå tycka att det har tagit alldeles för

lång tid att komma dit där vi befinner oss när detta skrivs våren 2001. Därför vill jag

identifiera och beskriva implementeringsstrukturerna. Jag vill öka min och läsarens förståelse

för att implementeringen av barnkonventionen i praktiken är ett socialt förändringsarbete. Jag

ställer frågorna: Vem gör vad? Vilka möjligheter finns? Vad hindrar?
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2. Metod

Från första början var min avsikt med undersökningen att helt rikta den mot socialtjänstens

individ- och familjeomsorgsverksamhet, och jag övervägde att vända mig till ett antal IFO-

chefer och intervjua dem. Under planeringsarbetet till denna uppsats rekommenderade min

handledare mig att kontakta även en socialkonsulent. Då var tanken att det skulle hjälpa mig

att hitta en bra struktur och få lämpliga uppslag till intervjufrågor o dyl. Alltså hade jag i

uppsatsens inledningsskede kontakt med en socialkonsulent verksam på annat håll i landet.

Vid det samtalet, som introducerade mig i ämnet, väcktes nya tankar och idéer och uppslag till

den undersökningsmodell som jag här presenterar. Den har blivit annorlunda än som var

avsett från början.

2.1   Datakällor och urval

Eftersom länsstyrelserna har uppdraget att utöva myndighetstillsyn över den kommunala

socialtjänsten, ansåg jag att det skulle vara lämpligt att med mina frågor vända mig till några

av deras socialkonsulenter. Deras position befann sig, tyckte jag, någonstans mitt på

vägsträckan mellan beslut och resultat. Kunde det synas något implementeringsproblem från

det perspektivet, eftersom de politiska besluten inte alltid genomförts så som beslutsfattarna

avsett? Då skulle jag kanske därifrån kunna få något svar på frågan, eller i alla fall någon

antydan om vad problemen berodde på. När det gäller deras arbetsriktning neråt, har jag i alla

fall i den mån det varit möjligt, försökt begränsa mig till den verksamhet som har med

socialtjänsternas individ- och familjeomsorg att göra.

Jag har först och främst besökt och samtalat med två socialkonsulenter, en i Kronobergs- och

en i Skåne län. De tjänstgör i län som är olika till sin karaktär, men som tillsammans rymmer

mycket av det som får anses vara representativt för Sverige. Jag tänker inte minst på

samhällsstrukturen. Här finns alla variationer från glest befolkade lands- och skogsbygder till

en tätbefolkad storstadsregion.  Jag har också haft två mindre telefonintervjuer, dels med en

representant för Barnombudsmannen, som arbetar med utbildningsfrågor, och dels med en

jurist på Socialstyrelsen.
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Förutom dessa källor har jag hämtat hem data från berörda myndigheters hemsidor,

SOU-betänkande och propositioner från Rixlex, BO: s rapporter, föreläsningsanteckningar

och kurslitteratur.

2.2   Tillvägagångssätt

Undersökningen är gjord i samtalsform, dels genom personliga möten, dels per telefon. Vid

samtalen har jag använt mig av en samtalsguide, ett formulär som skulle styra samtalen i lika

riktningar, och på så sätt eventuellt ge svar på några specifika frågor (se bilaga 2). Samtalen

skiljer sig åt i karaktär, socialkonsulenterna besökte jag på deras respektive arbetsplats, och

representanterna för BO och Socialstyrelsen talade jag med per telefon. Eftersom det är

länsstyrelserna och deras socialkonsulenter som är huvudrespondenter är frågeformulären till

dessa av större omfattning. Frågorna riktade till ”telefonrespondenterna” är formulerade efter

dessa samtal, och har formats med hänsyn till det.

Det är en kvalitativ undersökning. I kvalitativ forskning skall man beskriva helheter, d.v.s.

hela och konkreta miljöer och hela personer, inte bara isolerade variabler (Repstad 1993 s.

97). I det systematiska arbetet med kvalitativa data har jag delat upp materialet genom

kategoriseringar och kodningar. Viktiga teman måste klassificeras och kodas. Vid själva

intervjuanalyserna har jag å ena sidan gått väldigt systematiskt tillväga. Efter transkriberingen

bröt jag stegvis ner intervjutexterna i olika kategorier. Detta gjordes i fyra steg och mynnade

så småningom ut i ett antal kontentor, som det sedan gick att reflektera över. Å andra sidan

har jag försökt värna om helheten, d.v.s. inte låta själva andemeningen i samtalet gå förlorad.

En mening hänvisar ofta till en annan mening, och dessutom kan man ibland läsa mellan

raderna, sådant som är underförstått. Det kan t o m vara respondentens avsikt, att skicka

budskap den vägen. Men givetvis gäller det att vara vaken över lyhördhetens risker. Denna

undersökning vill endast se efter om det funnits/finns hinder, och i så fall vad det kan ha

varit/kan vara för något. Något annat gör jag inte anspråk på, eftersom detta tillvägagångssätt

har sina begränsningar.

För att kunna genomföra denna undersökning på ett vetenskapligt och etiskt riktigt sätt

behövde jag komma väl förberedd. Min föresats var att intervjun skulle ske i form av ett

ganska fritt samtal kring intervjufrågorna. Jag måste veta min roll, vem jag själv var, såväl

under samtalet som vid utvärderandet och skrivandet. Det fick inte bli så att jag klampade in

på en länsstyrelse och där upplevdes som en felsökare. Min avsikt var att med respektive
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respondent få till stånd ett förtroendefullt samtal, där själva öppenheten utgjorde vägen till för

mig nya insikter. Om jag lyckades med det, då var det också min självklara vilja att på ett

respektfullt sätt hantera detta förtroende. Det betyder emellertid inte att jag i uppsatsen skulle

bli förhindrad att sätta fingret på eventuella misshälligheter. Då skulle jag ju omöjliggöra

syftet i uppsatsen genom att bakbinda mig själv. Jag är alltså tvungen att skilja på sak och

person, och vill då i stället försöka att från deras plattform se eventuella hinder i ett

vetenskapligt perspektiv.

En lyckad intervju skiljer sig inte särskilt mycket från vanliga lugna, stödjande och förstående

samtal till vardags. Det finns dock en viktig skillnad mellan en kvalitativ intervju och ett

vardagligt samtal. I ett allmänt samtal är parterna vanligtvis så taktfulla att de respekterar

varandras signaler om att vilja undvika vissa obehagliga samtalsämnen. I en kvalitativ intervju

kan sådana signaler tvärtom stå för en uppmaning till intervjuaren att gå mer på djupet. Men

precis som i arkeologi är det viktigt hur man använder spaden!(Repstad 1993 s. 66). I

samtalen har jag alltså använt mig av en intervjuguide. På så vis gick det lättare att styra

samtalen i lika riktningar och kanske också få några svar på enstaka, men intressanta frågor.
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3. Bakgrund

3.1 En återblick

Egentligen vet vi ganska lite om hur barn- och ungdomar haft det genom historien, detta pga

att de inte har varit synliga. Det är först från 1800-talets socialrealism som vi börjar kunna se

lite glimtar om hur barnen i Sverige hade det. Man kan emellertid konstatera att utvecklingen

i stort har gått på rätt håll. Vi har vårt ursprung från tider i historien då människan inte låtit

barnen vara just barn, utan i stället som ett förskott tvingat fram en brådmogen vuxen och lagt

överlevnadens villkor på dennes axlar.

Alva Myrdal lade märke till detta och har uttryckt det så här: ”Vår tids kanske största, om

också förunderligt föga observerade revolution i fråga om tänkesätten är övergången från

moraliserande till psykologiserande, från dömande till förstående människouppfattning. Ännu

är denna övergång mycket ofullständig, men då den en gång hinner arbeta sig igenom är det

troligt att den kommer att stå som det som karaktäriserar vårt skede i historien, i samma

bemärkelse som ”upplysning” och ” romantik” fått prägla sina skeden.”

(Myrdal, 1945, s. 114).

3.2 Barnkonventionen

Barnkonventionen är ett internationellt åtagande som formulerar barns och ungas behov i

termer av mänskliga rättigheter. Den slår fast att barn inte enbart är en angelägenhet för sin

familj, utan också ett ansvar för samhället i stort. Barnkonventionen ställer vissa krav som

måste uppfyllas av alla som på ett eller annat sätt har ansvar för barn och unga. Den innebär

att ett medvetet barnperspektiv skall föras in i alla beslutsprocesser och i alla verksamheter

inom alla samhällssektorer. Det är första gången barns egna rättigheter formuleras i ett

internationellt bindande avtal som uttrycker världssamfundets samlade syn på barn och

därmed ger alla länder ett gemensamt språk och en gemensam riktning mot ett högt ställt mål.

Konventionen tillerkänner barn grundläggande medborgerliga, politiska, ekonomiska och

sociala rättigheter. Den bygger på fyra viktiga principer: att barnet har rätt till likvärdiga
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villkor, att barnets bästa skall beaktas vid alla beslut, barnets rätt till liv och utveckling,

samt att barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad (UD info; 1999).

Det är endast USA och Somalia av FN: s medlemsstater som ännu motsätter sig en anslutning.

För övrigt har samtliga stater skrivit under konventionen, och det ligger en stor politisk

betydelse i att en konvention om mänskliga rättigheter har fått en sådan uppslutning. I Sverige

trädde den i kraft den 2 sept. 1990. Sverige har transformerat den, vilket innebär att den inte

är direkt tillämpbar som lag. Däremot måste svensk lag utformas och tolkas efter den.

3.3   Barnets bästa

Enligt Barnkonventionen skall alla omyndiga barn runt hela vårt jordklot utan undantag från

första början äga följande rättigheter: rätt till en trygg uppväxt, rätt till båda sina föräldrar, rätt

till egna åsikter, rätt att bli lyssnad till, rätt att bli respekterad. Barnets bästa skall alltid

villkorslöst komma i främsta rummet. Det enda villkoret för dessa rättigheter är att man är ett

barn, och det är man från första början och så länge man är omyndig under de första 18 åren.

Helt naturligt får det olika konsekvenser för det enskilda barnet beroende på var på klotet det

bor, i vilken kultur och miljö det hör hemma. Även om konsekvenserna idag skiljer sig

kollosalt mycket mellan de fattigare och de rikare delarna av världen, bör konventionen kunna

tjäna sina högt ställda mål och sitt syfte. Grundtanken är att alla barn skall ha fullt och lika

människovärde och bli behandlade därefter. Till ett fullt människovärde hör då också att så

långt det någonsin är möjligt klarlägga och beakta barnets egen inställning och vilja. Hänsyn

skall tas till barnets ålder och mognad. Detta är självklart något oerhört svårt. Ju mer

medveten man som förälder är om att man vill sitt barns bästa, desto svårare tycker man det

är. Hur kan man veta vad som verkligen är barnets bästa? I alla fall upplever man det så. Detta

bekymmer som många föräldrar bär på har alltså genom lagstiftning lagts på samhällets alla

nivåer.

I barnets bästa i främsta rummet, SOU 1997:116 kap 6.2 försöker man fånga in och beskriva

begreppen ”barnets bästa” och ”barnperspektivet”. En svårighet som kan uppstå är följderna

av att det i 3: e artikeln samtidigt talas om barn både i pluralis och i singularis, ”vid alla

åtgärder som rör barn --- skall barnets bästa komma i främsta rummet”. Här kan det bli

konflikt mellan det ena och det andra barnets bästa! Det kan också bli konflikt mellan det

enskilda barnets och gruppens bästa, mellan kvantitet och kvalitet. I sådana här fall uppmanar

FN-kommittén att se till helheten, d.v.s. att tolka de grundläggande principerna i relation till

konventionens sakartiklar. Vid bedömningen av barnets bästa skall särskild hänsyn tas till
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icke-diskrimineringsprincipen, barnets rätt till utveckling och barnets rätt att komma till

tals. Observera här kopplingen till den senaste forskningen! Man skall tala med barnen!

3.4   Den nya barnforskningen

På 1960 – 70-talet kom en växande kritik mot vetenskapen om barn. Både inifrån och utifrån.

T ex uppmärksammades barnmisshandeln som ett fenomen. Forskningen upptäckte att de

behövde utveckla nya och bättre metoder. Det fanns inget empiriskt underlag att gå efter,

ingen statistik om barnen i sig. De fanns inom familjen och utgjorde ingen egen grupp. Man

började ställa frågor om hur vi vuxna egentligen ser på barn. Vilket perspektiv använder vi?

Egentligen är barnperspektivet en självklar definition, men vi vuxna har alltid präglat bilden.

Barndomen har varit en social (vuxen-) konstruktion, men barnet måste ju själv veta bäst om

sin verklighet. I alla fall måste vi vuxna lyssna mer direkt efter vad barnet självt säger (Tiller

1991, Anderson & Hollander s.93). T ex: hur uppfattar barnen själva sin miljö och omgivning

hemma, i skolan, i bostadsområdet etc.

Detta talar Alan Prout och Allison James om i sin forskning och vill ge oss en ny syn på barn

inom sociologin. De uttrycker viss kritik mot både sociologin och psykologin, som bara talar

om och inte med barn. Visserligen har det tidigare funnits en del vetenskapliga studier på

barn, men det är laboratoriestudier. De menar att detta är fel forskningsmetoder eftersom

barnen då blir objekt och tagna ur sitt sammanhang. Vi måste ändra vår syn på barn, de är

fullvärdiga medskapare och inte någon sorts mottagare av välgörenhet. Prout och James vill

här introducera ett nytt tankemönster, ett paradigm som i själva verket innebär en stor och

långvarig förändringsprocedur. Barndomen är en mångfasetterad social konstruktion, som

borde vara helt oberoende av t ex klass, kön, ras eller härkomst. Barnen är aktiva medskapare

och inte några passiva subjekt i de sociala strukturerna och processerna. För att hitta rätt

måste vi lyssna in oss i deras egen miljö och lära oss att känna igen och förstå den. (Prout &

James 1990 s.8)

I Sverige påbörjas varje år mer än 5000 sociala utredningar med fokus på barn i fara (SCB

1994). Barn omhändertas inte och placeras i familjehem på grund av ställningstaganden om

deras känslomässiga relation till föräldrarna utan på grund av ställningstaganden om

föräldrarnas omsorgsförmåga och sociala missförhållanden i hemmet. Den vanligaste

anledningen till att barn hamnar inom samhällsvården är att föräldrarna missbrukar



13

(Andersson 1996 s. 88; 1995 s.195-196). Just genom att barnens innersta känslor är svåra

att känna igen, kan man lätt förledas att tro att de inte finns där. För varje omhändertaget barn

gäller: att barnet har känslomässiga band till den eller de vuxna som är dess förälder/föräldrar,

att barnet har tvingats att skiljas från denna förälder/dessa föräldrar, att skilsmässan innebär

smärta för barnet; att barnet behöver hjälp att bearbeta denna smärta, att barnet behöver hjälp

att få klarhet om sin nya situation (Lindén 1982 s. 105). Barn har behov av goda relationer till

syskon, kamrater och andra vuxna, som i ett livslopp kan vara nog så viktiga som föräldrarna.

Goda och kontinuerliga relationer bör också ses som behov, om man med behov menar sådant

som barn behöver för överlevnad, utveckling och välbefinnande (Andersson 1996 s. 89).

I sin forskning kring barn boende i familjehem har Gunvor Andersson, inspirerad av detta nya

tankemönster, försökt att se ur barnens synvinkel, få deras beskrivning och förstå deras

perspektiv. I en artikel i Nordisk Psykologi 1998 (1) Barnintervju som forskningsmetod, delar

hon med sig av sina upplevelser och erfarenheter från detta arbete. I början av artikeln lämnar

hon en bakgrundbeskrivning till det som idag kallas ”barnperspektivet”. Eftersom där uttrycks

det som jag här vill beskriva, tar jag mig friheten att i koncentratform återge dess innehåll.

Barnperspektivet är ett begrepp som:

– blir allt vanligare inom barnforskningen och andra verksamheter som rör barn,

– hör ihop med en ny syn på barn och barns rättigheter,

– betonar barns rätt att komma till tals och förmedla sitt perspektiv,

– innebär en ökad insikt om att barn är aktiva subjekt,

– och därmed har egna värdefulla erfarenheter och kunskaper.

Dessa insikter har visat sig i en ny forskningsstrategi, där barnet ses som en sakkunnig

informant om hur världen ser ut för barn. Det är vad barnen ser, hör, upplever och känner,

som är deras verklighet. Tidigare har forskningens kunskap om barn hämtats från personer i

deras nätverk, eller genom information från olika journaler och akter från t ex sjukvård,

socialtjänst, men sällan från barnen själva.

Här gör artikelförfattaren en koppling till FN: s arbete för Konventionen om barnets

rättigheter, och pekar på att vår tids politiska genombrott för intresset av barn och ungdom till

stor del är ett resultat av det arbetet. Men det finns en annan anledning också, och det är



14

kvinnans frigörelseprocess från vår uråldriga patriarkaliska kultur, där samtidigt barnen

trätt fram och blivit synliga.

Tidigare har psykologin bortsett från den kulturella bakgrunden, etnisk tillhörighet, kön eller

klass och generaliserat barnens utveckling, vilket det nu riktats kritik mot. Här pågår idag en

förändring mot en större medvetenhet och hänsynstagande till barnets sammanhang och

kontext, men ändå blir barnet alltför ofta undersökningens objekt i stället för subjekt.

Sociologin har liksom psykologin sett barndomen som en förberedelsetid till en senare tid.

Inom välfärsforskningen ses barnen främst som mottagare av familjens och samhällets

resurser.

Gunvor Andersson avslutar sitt kapitel med att koppla in Allison James och Alan Prout (1990)

och deras forskning. De menar att …

… ”synen på barndomen som social konstruktion ger en god förståelseram för

kontextualiseringen av de tidiga åren i livet. Att barnet ännu är biologiskt

omoget är ett biologiskt faktum, men sätten på vilka denna omogenhet förstås

och ges innebörd är kulturellt betingade. Det är dessa kulturella olikheter som

gör barndomen till en social konstruktion. Därav följer att man alltid måste se

barnet i sitt sammanhang, att barndomen aldrig kan skiljas ut från klass, kön

och etnisk tillhörighet.” (Nordisk Psykologi, 1998, 50 (1), s 20)

Gunvor Andersson påpekar också i artikeln, att det inom socialt arbete återkommande riktats

kritik mot att barn inte kommer till tals i barnavårdutredningar, och konstaterar att inte ens vid

sådana insatser som familjehemsplaceringar är det självklart att barnen kommer i fokus.

3.5 Sammanfattning

Detta självklara, men ändå oerhörda har alltså hänt! Barnens egna rättigheter har formulerats i

ett internationellt bindande avtal! Barndomens värde skyddas av en global konvention! Det

handlar om så kollosalt viktiga men ändå självklara saker. Spridningen och tillägnandet av

denna konvention går alltså ändå inte efter förväntningarna. De förväntade förändringarna

som funnits inför implementeringen av Barnkonventionen har inte uppnåtts. För att vi lättare



15

skall kunna förstå orsaker och sammanhang och eventuellt kunna identifiera hindren för

förändringen i sig och hitta nya vägar, skall vi stanna upp och titta på vissa grundläggande

kunskaper och viktiga förutsättningar.

4. Teoretiska utgångspunkter

4.1 Introduktion

Som jag nämnde inledningsvis, har det visat sig vara en mycket lång och tidskrävande väg

från beslut till måluppfyllelse via genomförandeprocessen. Mitt syfte är att öka förståelsen för

att implementeringen av barnkonventionen i praktiken är ett socialt förändringsarbete. Därför

vill jag identifiera och beskriva några olika strukturer, som kan vara möjliga i sammanhanget.

Förhoppningsvis kan vi så småningom skönja svar på frågorna: Vem gör vad, vilka

möjligheter finns, vad hindrar?

Följande tre begrepp är mina utgångspunkter: implementering, socialt förändringsarbete och

utvecklingsekologi. I detta avsnitt försöker jag reda ut dessa. Men allra först skall vi tala lite

om vilka förutsättningar som finns runt själva genomförandet av barnkonventionen. Jag

kommer också att nämna något om villkoren för det kommunala självstyret.

4.2 Om genomförandet av barnkonventionen

Barnkommittén betonar i sitt betänkande SOU 1997:116 att Sveriges ratificering av

Barnkonventionen också innebär ett stort politiskt ansvar. Inte minst vid själva genomförandet

av de olika rättigheter som konventionen ger, betonas detta ansvar. Staten är skyldig att vidta

såväl lagstiftnings- som administrativa åtgärder för att genomföra dessa. När det gäller de

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna skall staten vidta sådana åtgärder till det

yttersta av sina resurser. Detta ansvar åvilar inte enbart regering och riksdag, utan alla

myndigheter och offentliga organ. Det är definitivt och påverkas inte av olika

strukturmodeller inom eller mellan de olika förvaltningarna.

En viktig del i genomförandet av Barnkonventionen är att se till att dess bestämmelser får

genomslag i den svenska lagstiftningen. Varken konventionen eller FN-kommittén anger hur

införlivandet av bestämmelserna skall ske, utan det får avgöras av varje stat med
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utgångspunkt i dess rättsliga traditioner och system. Det viktiga är att det sker.

Uppföljning av lagstiftningen är viktig för att se till att den politiska viljan som har kommit

till uttryck genom riksdagens beslut också når avsedd verkan i den praktiska verkligheten. För

detta behövs olika former av mekanismer, och lämpliga statliga myndigheter bör ges ett stort

tillsynsansvar.

Vidare fastslår kommittén att utbildning om Barnkonventionen är av central betydelse. Alla

beslutsfattare som på något sätt kommer i kontakt med frågor som regleras av

Barnkonventionen måste ha sådan kompetens som innebär förståelse för och insikt i själva

idén med den. Därför är det viktigt med central genomgång av kursplaner inom olika

utbildningsområden i syfte att lyfta in den i utbildningen. Det handlar om, menar man, att

förmedla konventionens anda och olika intentioner, dvs. sprida ett sådant synsätt om hur man

förhåller sig till barn och hur man skall se på olika frågor ur barnets perspektiv. Eventuella

brister i sådan kompetens får helt naturligt konsekvenser i själva beslutsfattandet.

I detta betänkande (SOU 1997:116) föreslår kommittén också att bättre formella möjligheter

skall ges åt BO för att kunna bevaka genomförandet av Barnkonventionen på alla nivåer i

samhället. De understryker alltså BO: s centrala roll för själva genomförandet, och pekar

samtidigt på att sett i ett globalt perspektiv blir Barnombudsmän av svensk modell allt

vanligare.

I prop. 1997/98:182 ”En strategi för genomförande av konventionen” visar regeringen hur

man har tänkt sig att underlätta själva genomförandet. Där säger man att Barnkonventionen

skall vara ett aktivt instrument och genomsyra allt beslutsfattande inom regeringskansliet som

berör barn. Man börjar alltså med att försöka hålla rent framför egen dörr, vilket i sig är

lovvärt. Vidare skall statligt anställda vars arbete har konsekvenser för barn och ungdomar

erbjudas fortbildning. Så snart statliga beslut berör barn skall man först göra en

konsekvensanalys. Barnperspektivet skall också i lämplig omfattning finnas med i

utredningsdirektiv. Även barnstatistiken skall utvecklas. Fr. o m den 1 jan 1998 infördes i

sociallagstiftningen två nya bestämmelser som gäller barn och ungdomar. Dels införs i själva

portalparagrafen (1 § SoL) principen om barnets bästa hämtat från Barnkonventionen Art 3.

Dels har Art 12 om åsiktsfrihet och rätten att bli hörd lyfts in i 9 § SoL, där det uttrycks att

barnets inställning så långt det är möjligt skall klarläggas.
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Regeringen vill alltså betona vikten av att Barnkonventionen på olika sätt tas upp i

utbildningar för de yrkesgrupper som skall arbeta med barn. De uttrycker särskilt att

kommuner och landsting på samma sätt bör erbjuda sin personal fortbildning, och att dessa

bör inrätta system för att kunna följa hur barnens bästa förverkligas i det kommunala arbetet.

4.2.1   Det kommunala självstyret

Hur ett land väljer att organisera statsapparaten och förhållandet mellan stat och kommun är

inte enbart en teknisk eller administrativ fråga, utan förklaras av grundläggande politiska

värderingar och målsättningar. Men jag kan tänka mig att de svenska kommunerna för 40-50

år sedan var alltför svaga i administrativa och ekonomiska hänseenden för att kunna axla

ansvaret för genomgripandet av statliga program. Idag skall däremot sådan kapacitet finnas att

man inte bara klarar av sådan implementering utan att man också kan agera mer självständigt i

andra avseenden (Pierre 1997; s 134).

Eftersom man på statlig nivå hävdar att den offentliga politiken skall vara så mycket som

möjligt anpassad till individuella behov ger man de lokala instanserna stort inflytande över

politikens implementering. I Sverige har kommunerna tidigare under lång tid bedrivit

verksamheter som de har haft liten eller ingen regleringskontroll över. Men kommunernas

ökade krav på självbestämmande har gått hand i hand med statsmakternas successivt alltmer

positiva syn på decentralisering. Reglering är kanske den aspekt vi i första hand tänker på, när

vi talar om decentralisering. Reglering avser beslut av offentliga institutioner rörande en

offentlig verksamhets innehåll, mål och allmänna inriktning.

I Sverige är den kommunala självstyrelsen en bärande princip som regleras dels i grundlagen

(RF 1 kap.7 §), dels i kommunallagen (1991:900). Enligt KL 2 kap 1 § är det främst generell

lagstiftning och fördelning av statsbidrag som är statens styrmedel, men kommunerna beslutar

själva om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning till dess

medlemmar. För våra barn har därför det kommunala självstyret mycket stort inflytande. Då

ställer sig genast frågan: finns här tillräckligt med resurser? Jag syftar då på resurser i alla

dess möjliga former såsom kunskaps-, befogenhets-, tids-, viljerelaterade m fl., allt sådant

som skapar ett erforderligt handlingsutrymme för förändring.
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4.3 Implementering

Innebörden av ordet implementera är att genomföra politiska beslut i praktiken.

Implementeringsproblem blir särskilt synliga när det handlar om större projekt med många

aktörer inblandade, och där vägen är lång från beslut till förverkligande. Ofta förändras helt

naturligt förutsättningarna under resans gång och nya beslut måste tas på olika nivåer, annars

finns risk att man inte når ända fram till det avsedda målet, men det innebär också ett stort

behov av målmedveten styrning.

Anders Sannerstedt använder i sitt kapitel i boken Politik som organisation termerna styrning

och kontroll i en diskussion om hur man kan analysera brister på vägen mellan beslut och

verkställighet. Jag tyckte det skulle vara intressant att använda hans resonemang i

undersökningen. Jag har utgått ifrån att reliabiliteten skall vara hög, dvs att de politiska

besluten skall genomföras enligt beslutsfattarnas intentioner. När detta inte sker kan man tala

om implementeringsproblem. För att åskådliggöra detta på ett bra sätt vill jag som sagt

använda terminologin styrning och kontroll. Dessa orden relaterar till spänningen mellan

beslutsfattare och verkställare. Vid implementering sker normalt inte styrningen direkt, utan

det handlar givetvis om en indirekt styrning som i sig kräver en tydlig organisering. Inom

vetenskapen skiljer man normalt mellan två olika aspekter på styrning, dvs. dess reliabilitet

och dess rationalitet. Reliabiliteten anger följsamheten i styrningen, och rationaliteten visar på

effekten av styrningen, dvs. hur de eftersträvade målen uppnåtts.

För att styra rätt behövs ögon som ser, och här kallar jag det för kontroll. Det innebär att

beslutsfattaren i efterhand får information om hur tillämparen följt styrningen. När det vid

kontroll visar sig att styrningen inte följts eller att det varit låg rationalitet, t ex att det uppstått

något hinder på vägen, måste vi kanske göra en återstyrning (Sannerstedt, 1997 s 16-18).

Vetenskapen lyfter fram tre olika perspektiv på implementering, eller på relationerna mellan

beslutsfattare och tillämpare. Det första synsättet, som är det mest traditionella, är

rationalistiskt till sin grund. Beslutsfattarna styr i syftet att vissa åtgärder skall genomföras,

och de som uträttar dem ses i sammanhanget som instrument för genomförandet. Tillämparen

förväntas följa styrningen vilket alltså innebär att reliabiliteten blir hög. I detta perspektiv tas

besluten i organisationens topp av de politiska beslutsfattarna.
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I det andra synsättet förhåller det sig precis tvärtom. Här handlar det om ett perspektiv

där besluten för politikens utformning tas på organisationens lägsta nivå. Teorin om street-

level bureaucrats som Michael Lipsky har utarbetat, handlar om närbyråkrater som dagligen

mer eller mindre professionellt arbetar i direktkontakt med människor (Sannerstedt; 1997 s

19). Dessa finns främst inom sjukvården, skolan och socialtjänsten. I stället för politikerna

blir det dessa byråkrater, som pga. sin normalt stora handlingsfrihet och

handlingsförmåga styr verksamheten och alltså utformar politiken. Orsaken till detta

förhållande är ganska naturlig. De professionella normerna föreskriver här att verksamheten

skall vara individuellt anpassad trots stort behov av  praktisk prioritering. Dessutom saknar

vanligtvis politikerna den direkta sakkunskapen som verksamheten bygger på och de har svårt

för att hantera en situation som kräver ständiga prioriteringar. Sammanlagt gör en verksamhet

med dessa egenskaper att de politiska beslutsfattarna får svårt att styra och kontrollera. Om

detta är en verklighet, ja då saknas ju barnperspektivet på högsta instans. Självklart får detta

en effekt för det enskilda lilla barnet om det finns sådana klyftor mellan de olika perspektiven.

Inte heller brukaren, dvs. i vårt fall klienten har här någon större möjlighet att påverka

verksamheten. De saknar kompetensen, befinner sig kanske i en tvångsbetonad situation, och

har dessutom i denna situation en låg status. Närbyråkrater löper inte några större risker i de

fall de misslyckas med att tillgodose brukarens behov.

Det måste anses som rimligt att det är den som besitter sakkunskapen som skall ansvara för

verksamhetens innehåll, och följaktligen får detta handlingsutrymme. Däremot ställer det

naturligtvis högsta krav på etik och moralisk medvetenhet. För politikern kan denna

byråkratens frihet också innebära en tillgång. En tillämpning som avviker från de politiskt

ställda målen kan även innebära en förbättring. Men det är främst när det gäller själva

innehållet i verksamheten som dessa byråkrater har den nu beskriva handlingsfriheten.

Fortfarande har de politiska beslutsfattarna goda möjligheter till att via indirekt styrning

påverka förutsättningarna för verksamheten. Det kan de göra genom förändringar i

organisationen, resurstilldelningen etc.

Dessa två perspektiv står för två ytterligheter. Som ett mellanting kan vi uppfatta det tredje

alternativet där olika nätverk framhålls som avgörande för utformningen av politiken. Dessa

nätverk, som ibland kallas implementeringsstrukturer, är svåra att styra. Här sker oftast de
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stora besluten genom förhandlingar, vilket i praktiken rymmer möjligheter för effektiva

lösningar på annars svårlösta konflikter – hinder. Det är svårt att beskriva mönstret i en sådan

här process, eftersom nätverket är elastiskt och under ständig förändring. Fördelningen av

auktoritet och ansvar är ofta otydlig, även den är invävd i förhandlingsprocessen. Politikernas

möjlighet till styrning är begränsad till att utse arbetsgrupper, föreskriva regler om samråd och

remissförfarande och dylikt. Ändå kan detta perspektivet vara det bäst fungerande eftersom

politiken implementeras i ett samspel, och då ökar förhoppningsvis också förståelsen för det

offentligas åtgärder.

Lyfter man vid eftertanke in dessa tre modeller i vårt problemområde, finner man ganska snart

att alla förekommer, men på olika nivåer i samhällsstrukturen. Detta utvecklar jag mer i

analysen i kapitel 6. Oavsett vilket av ovannämnda tre synsätt vi har att göra med är det

nödvändigt med en generös tidsram. Det faktum att vi har att göra med komplexa

organisationer medför också att det tar lång tid. Inom facklitteraturen brukar det handla om ett

tidsperspektiv på fem till tio år. Tidigast därefter går det att göra någon resultatanalys.

Sannerstedt hävdar att när politik skall genomföras av yrkeskunniga tjänstemän, är det inte

lämpligt att politikerna styr. Här finns orsaken till att socialtjänstlagen har karaktär av ramlag.

Det bör finnas tillräckligt med handlingsutrymme för nya oförutsedda situationer som inte

politikerna kunnat förutse (Sannerstedt, 1997 s 30). Ändå är det viktigt med tydlighet för att

implementering över huvud taget skall vara möjligt. Den som skall tillämpa ett beslut måste

förstå beslutet. Det förutsätter också en vilja och motivation, samt förmåga och resurser. Det

handlar alltså om ett dialektaliskt samspel, som t ex vid implementering av Barnkonventionen

visar sig vara oerhört komplicerat. Hur många lager skall beslutet tränga igenom innan en

insats når det enskilda barnet?

Om vi riktar uppmärksamheten mot tillämparen kan en förklaring till låg reliabilitet, dvs

bristande styrningsföljning, vara att denne inte förstår beslutet, inte kan genomföra beslutet,

eller inte vill genomföra beslutet (Lennart Lundquist 1987, s 43).

Sannerstedt lyfter fram (s 31) en paradoxal men intressant aspekt, som kan vara förklaring till

en vag målformulering. Beslutsfattarna har kanske inte avsett att målen skall fungera som

styrinstrument. Syftet är i stället att övertala och övertyga, att forma människors föreställning

om verkligheten. Applicerat på vårt problemområde blir det, att vi svenskar kan förnöjt
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konstatera att vi är goda företrädare för de unga, vi har högt ställda mål, vi har ratificerat

Barnkonventionen.
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4.4   Socialt förändringsarbete

En annan vinkel som jag ville behandla implementeringsproblematiken ifrån var att se det

som ett samhälleligt förändringsarbete. Som sådant består det av regelmässigt återkommande

arbetsuppgifter förknippade med varandra i en utdragen process. Varje fas i processen

resulterar i förutsättningar för nästa fas osv. Harald Swedner har gjort en tankeram om denna

process genom att dela in den i följande fem faser: målformuleringsarbetet,

kunskapsproduktionen, redskapsproduktionen, genomförandearbetet och utvärderingsarbetet

(Swedner, 1983 sid. 60). Det som efterhand åstadkommes inom ramen för förändringsarbetet i

ett samhälle kommer att ingå som en förutsättning för förändringsarbetet i ett nytt

processystem. Detta gör att slingorna i figurens spiral växer.

Vid målformuleringsarbetet gäller det att se och greppa själva klyftan som utgör skillnaden

mellan den nu rådande situationen och det man vill åstadkomma. Först då kan problemet

formuleras och beskrivas. Målformuleringsarbetet övergår då automatiskt i ett

problemformuleringsarbete. Hit hör de normer (handlingsregler) som subjekten skall rätta sig

efter i förändringsarbetet. För att förverkliga en viss målsättning krävs det kunskap. Finns inte

denna tillgänglig måste den införskaffas. I många fall blir det helt enkelt genom att producera

ny kunskap. Mycket av den kunskap vi behöver i förändringsarbete producerar vi egentligen

ganska omedvetet till vardags i våra dagliga aktiviteter. Samtidigt är det uppenbart att vissa

typer av kunskap endast kan produceras av professionellt kunniga personer. Vid

genomförandet av Barnkonventionen på socialförvaltningarna har säkerligen krävts mycket

produktion av ny kunskap, även inom tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen. En av mina

intervjufrågor handlade just om hur kunskapsnivån upprätthålls hos socialkonsulenterna och

inom kommunernas socialtjänst.

Redskaps- och verktygsproduktionen kan i vårt fall jämföras med utveckling av metoder för

socialkonsulentens tillsynsarbete av socialtjänstens implementeringsarbete. Det gäller att styra

eller ingripa i de processer, som från nuläget kan länkas in i ett eftersträvat framtida tillstånd.

Själva genomförandet har förutsättningar för att bli ett tungt och tidskrävande arbete. Man har

att kämpa mot ”Minsta motståndets lag” och enligt Swedner är risken stor att det inte finns

tillräckligt med resurser, samt att det ofta uppkommer ej förutsedda negativa bieffekter eller

eftereffekter.
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Den sista fasen i Swedners tankeram är själva utvärderingen av förändringsarbetet. Det består

i att granska och analysera arbetet inom själva förändringsprocessen och genom feedback till

involverade personer tydliggöra och kanske ytterligare precisera ursprunglig

målsättningsstrategi. Utvärderingen är lika viktig som de övriga fyra faserna och en

förutsättning för fortsatt kunskapsproduktion. I själva verket måste man arbeta med alla

faserna samtidigt, vilket inte motsäger att de bildar en kedja med länkarna i just den

uppräknade ordningen (ibid.).

4.4.1   Apropå kunskapsutveckling

Enligt en artikel i Socionomen Nr 7/99 arbetade Socialtjänsten fortfarande med för liten

kunskap om vad olika insatser ledde till för enskilda. Detta var i sig ingen nyhet, en hel del

hade gjorts, men sällan hade politiskt ansvariga i kommunerna frågat efter uppföljningar och

resultat. Alltför sällan hade staten satsat ordentligt på kunskapsutveckling i sin styrning av

socialtjänsten.

Den 23 september 1999 tog regeringen ett beslut, som innebar att ett förslag till program för

nationellt stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten skulle tas fram. Syftet sades vara

att skapa en struktur för systematisk kunskapsuppbyggnad och effektiv informationsspridning

så att socialtjänstens insatser i större utsträckning kunde baseras på vetenskap och beprövad

erfarenhet. Förslaget till program skulle tas fram av Socialstyrelsen i dialog med

Högskoleverket, högskolor, kommuner, landsting, forskningsinstitutioner, länsstyrelser,

yrkesorganisationer, ideella föreningar m fl. (Faktablad 2000-01 Socialdepartementet).

Regeringen ville med detta beslut visa att man på allvar tog ansvar för utvecklingen av

kunskap inom socialtjänsten. Hittills hade staten mestadels hållit på med att ändra

lagstiftningen, men man hade inte drivit på utvecklingen. Det avsåg man nu att göra dels

genom att lägga engagemang och pengar på sådana fundamentala områden som t ex empirisk

forskning, men också för att staten ville ta ett helhetsgrepp på frågan. Man nämnde förutom

forskning även utbildning, statistik, ledarskap och organisation. Ingenting skulle fattas.
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Socialtjänstutredningen föreslog vidare att Socialstyrelsen skulle få i uppgift att vägleda och

samordna länsstyrelsernas tillsyn av socialtjänsten. Socialstyrelsen och länsstyrelserna hade

redan inlett ett samarbete i detta syfte. Förslaget skulle ytterligare kunna bidraga menade man,

till en ökad enhetlighet och kvalitet i tillsynen. För att tillsynen skulle kunna få en stödjande

roll, dvs betyda något för utvecklingen av kommunernas arbete, krävdes att den redovisade en

kunskap som var relevant för kommunerna och att den återfördes på ett sätt som stimulerade

till lärande och förbättring. Tillsynens utveckling och betydelse för det sociala arbetet kunde

bara åstadkommas i samverkan mellan kommunerna, länsstyrelserna och staten.

Man pekade också på att det då ännu inte fanns någon kontinuerlig och betydande FoU-

verksamhet kring ledarskap och organisation av socialt arbete. Detta trots det sociala arbetets

centrala roll i det svenska välfärdssamhället! Den 30 september 2000 skulle uppdraget

redovisas till regeringen. Då skulle det alltså finnas ett förslag till ett långsiktigt program.

Enligt Barnkonventionen i praktiken (BO 2000) görs ansträngningar för att ta fram nya

handböcker bl a för kommuner. Däremot har ingen forskning i regelrätt mening bedrivits om

förändringsarbetet som sådant, på varken nationell, regional eller lokal nivå. Det finns behov

av ytterligare utrednings- och stödinsatser av utvecklingsinsatser inom kommun och

landsting.

Existerande kunskap från olika ämnesområden – socialt arbete, statsvetenskap,

juridik, pedagogik m. m. – behöver tas tillvara, sammanställas och spridas. Ny

teori behöver utvecklas med direkt anknytning till implementering av

Barnkonventionen, begreppen behöver preciseras ytterligare och tolkningen av

Barnkonventionen i relation till praxis i kommuner och landsting behöver bli

föremål för fortsatt analys (Barnombudsmannen 2000).
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4.5   Utvecklingsekologi

Överallt i samhället framförs individualism och självförverkligande. Visst är samhällets mål

den enskildes utveckling, men det blir ingen god utveckling för individen om inte samtidigt

den lilla världens och den samhälleliga världens gemenskap utvecklas. Urie Bronfenbrenner

presenterar en utvecklingsekologisk teori från den nya barnforskningen som berör samspelet

mellan olika nivåer som barnet lever i: makro, exo, meso och mikronivå. Dessa olika nivåer

samspelar hela tiden och gör att det lättare går att förstå ett barns utveckling i sitt

sammanhang. För mig är Bronfenbrenners teori en tankemodell, som är helt annorlunda än

implementeringens teori om styrning och kontroll. Nu är jag medveten om risken att bli

missförstådd. Detta till trots associerar jag till en viss likhet i tankesättet. Bronfenbrenners

modell är en teori om utvecklingen hos barnet. I mina tankar har detta stor betydelse för det

lilla barnet. Låt mig därför koppla in Bronfenbrenners tankemodell på byråkratnivån! Om

styrningen av Barnkonventionens implementering utgår därifrån, ja då är det långt till

”barnens bästa” mikronivå! Är det en omöjlig tanke, att BO: s största uppgift är att föra in

Bronfenbrenners mikronivå på Sannerstedts implementeringsstrukturer? Ibland kan skillnaden

mellan de mål som uttalas och de åtgärder man vidtar vara mycket stor. Forskaren kan därför

inte utgå ifrån att beslutsfattarnas intentioner alltid exakt avspeglas i de verbala deklarationer

som redovisar det officiella syftet med en politik. Vad är ideologi och vad är teori? (Tankarna

samspelar med anteckningar från föreläsning av Gunvor Andersson). Bortsett från detta är

själva poängen med Bronfenbrenners teori att man ser hela sammanhanget, dvs att man ser

mikronivån samtidigt som man själv kanske befinner sig på makronivån.

James Garbarino hör till Urie Bronfenbrenners efterföljare, och betraktas som en modern

företrädare för ett utvecklingsekologiskt perspektiv på barn-som-far-illa-problematiken. Han

poängterar att barndomen är en period i livet då man är som mest mottaglig för intryck

utifrån, på gott och ont. Han ger omvärldens relation till barnet en mycket stor betydelse

(föreläsn.-ant.). Alltså är det viktigt att förstå vad som händer på makro- och exonivå för  att

förstå enskilda barn eller grupper av barns livsvillkor. Sådant som är avgörande för hur barnet

blir som vuxen.
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5. Resultat av intervjuer och sammanställning

5.1 Bearbetning och sammanställning av data

Efter varje genomfört samtal med socialkonsulenterna transkriberade jag det omgående. Det

var en synnerligen tidskrävande procedur. Varje samtal tog en och en halv dag att överföra till

11 respektive 14 fullskrivna sidor text med enkelt radavstånd. Jag ställde krav på mig själv att

det skulle vara korrekt och inte slinka med några tveksamheter i återgivningen. Detta kallar

jag steg I. Steg II innebar att jag koncentrerade och minskade ner textvolymen från dessa

sidor till 4 sidor. Steg III var det svåraste steget, då jag delade upp materialet medelst

kodningar utifrån olika teman. De teman som jag klassificerade var ansvar, arbetsmiljö,

hinder, kritik, kvalitet, metod, målsättning, risk, roll, situation, självkritik, struktur, styrning,

tid, tillsyn, utbildning, utvärdering och öppenhet. Steg III innebar att sidantalet faktiskt

begränsades till en sida per intervju. Slutligen arbetade jag fram det fjärde steget, som jag

kallar ”Slutsatser och reflektioner”. Där formulerade jag försiktigt med egna ord det jag

kommit fram till och nu vill redovisa. Ibland blir det vissa upprepningar, det beror i så fall på

att påståendet, reflektionen återkommit vid flera tillfällen under analysarbetet. Men innan vi

går igenom resultaten av intervjuerna skall vi bekanta oss med BO.

5.2 Barnombudsmannen

Knappt tre år efter det att Sverige beslutat att ratificera Barnkonventionen inrättades i juli

1993 den nya myndigheten Barnombudsmannen. Uppgiften var att bevaka barns och

ungdomars intressen. Genom riksdagsbeslut i mars 1999 (prop. 1997/98:182) fick BO en

nyckelroll i det fortsatta strategiarbetet och har idag en nyckelroll i arbetet kring

förverkligandet av Barnkonventionen, och att den formuleras i svensk lagstiftning. Genom att

skaffa sig en kunskapsbas skall BO kartlägga en helhetssyn på barns och ungdomars

uppväxtvillkor. BO skall även följa och analysera hur deras livsbetingelser förändras, samt i

preventivt syfte identifiera faktorer som kan tjäna som varningssignaler. Vid detta arbete skall

BO ha de mest utsatta barnen för ögonen. Ansvaret ligger främst i den nationella strategin

vilket innebär att utarbeta program i samråd med Arbetsgivarverket och få igång fortbildning
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av statlig personal vars verksamhet har konsekvenser för barn och unga samt av personal

som redan arbetar med barn. BO ska i samarbete med Svenska Kommunförbundet och

Landstingsförbundet ta fram material och genomföra grundläggande utbildningsinsatser för

personal inom kommun och landsting. BO har alltså en viktig pådrivande och stödjande roll

för kommuner och landsting när det gäller att förverkliga barnkonventionen. Detta innebär att

BO ska utveckla metoder, såsom barnplaner, barnbilagor till budgeten och

barnkonsekvensanalyser, för att genomföra barnkonventionen inom kommun och landsting.

Vidare ska BO sprida goda exempel när det gäller ovanstående metoder. Ovanstående arbete

kan delas in två delar, utvecklings- och utvärderingsarbete samt information och utbildning.

För att genomföra sitt uppdrag har BO fyra heltidsanställda till sitt förfogande avseende

informations- och utbildningsinsatserna samt visst utvecklingsarbete. Utvecklings- och

utvärderingsinsatserna kommer även att genomföras med hjälp av ett antal konsultuppdrag.

Telefonintervju med Marina Grönros på BO

Den 14 maj 2001 telefonintervjuade jag Marina Grönros, som är handläggare på BO med

program för utbildning av Barnkonventionen inom statliga myndigheter. Hon säger att man

måste räkna med långa planeringssträckor ihop med myndigheter. Helt naturligt stöter sådana

projekt på mycket motstånd, bl a på grund av att det handlar om så grundläggande

förändringar i människans inre. Jag förde anteckningar under intervjun, som varade ca 50

minuter, och genast tog karaktären av ett inspirerande samtal. Jag hade i förväg gjort en

intervjuguide med de frågor som följer nedan (kursiv text).

Vad innebär BO: s projekt med olika pilotmyndigheter?

Att utveckla utbildningsprogram för statliga myndigheter, med målsättning att införa ett

barnperspektiv. Det står på BO: s hemsida. I september 2000 var representanter för landets

samtliga länsstyrelser inbjudna till konferens på Rosenbad i frågor rörande Barnkonventionen

och dess implementering. Endast ett fåtal hörsammade inbjudan. Bland dessa som kom var

Skåne län representerat och som bl a därför blev utsett till en av pilotmyndigheterna.

Var har denna satsning sina rötter? När kom förslaget? Regeringen tog ett beslut den 23 sept.

1999, som innebar ett förslag till program för nationellt stöd till kunskapsutvecklingen inom

socialtjänsten.
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Ja, det är det som detta handlar om.

Den 30 sept. 2000 skulle programmet redovisas till regeringen. Då skulle det finnas ett

förslag till ett långsiktigt program. Var finns vi idag?

Detta pilotprojekt upphör vid nästa årsskifte, därefter kommer det någon form av redovisning.

Pågår det en dold maktkamp mellan myndigheterna, som i sig kan utgöra hinder för

implementeringen?

Det råder inget konkurrensförhållande alls.

Innebär inte det en risk, är det inte en broms för ”helhetens implementering”, att koncentrera

sig på artiklarna 2, 3, 6 och 12 i Barnkonventionen?

Jo, det är bl a därför det är viktigt med mer utbildning.

Har det varit tal om att lägga tillsynen på någon annan myndighet i stället för länsstyrelsen?

Det har jag inte alls hört talas om.

Vilken relation har BO mot länsstyrelserna i landet?

Ingen annan än till andra myndigheter.

Hur vore det om det fanns en lokal ”barnombudsman” i varje kommun, med ett övergripande

ansvar inför BO  att verka för att konventionsartiklarnas implementeras? Idag verkar det

vara en klyfta mellan topp och gräsrot.

Det låter utmärkt. De skulle få en viktig roll.

Har bytet av BO försenat processen?

Nej, vi hade inte kommit särskilt långt innan, och projektet slutar vid årsskiftet.

Arbetar länsstyrelserna på olika nivåer jämfört med varandra?

Det går utanför mitt bedömningsområde.
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När det gäller koppling till modern barnforskning, vad är på gång?

Har dålig kontakt med den aktuella barnforskningen. BO är en liten myndighet. Det gäller för

mig och min kollega Cecilia att disponera den tid vi har till förfogande. Många frågor dyker

upp, men vi har bara Barnkonventionen som vårt uppdragsområde. Vi måste ställa oss frågan:

”Vad är vårt uppdrag.” Hur skulle då koppling till forskning sett ut?

Hur skall sådan forskning komma socialarbetaren till del?

Det är inte vårt bord.

I ”Barnkonventionen i Praktiken”, dvs Barnombudsmannens utvärdering av den nationella

satsningen ”Dags för Barnkonventionen” konstaterar Bodil Rasmusson, som skrivit rapporten,

att satsningen har vunnit i bredd, men förlorat i djup. Målet verkar vara delvis uppfyllt.

Många, men inte alla landets kommuner och landsting, har tagit ”ett steg framåt” i arbetet

med att införliva konventionen. Satsningarna är gjorda på bred front, och förutom de vanliga

myndigheterna och organisationerna i samhällsstrukturen har man har nått ut med hjälp av

många nya nätverk och kontakter. Vinsterna med den bredd, som karaktäriserat satsningen, är

att många organisationer med varierande storlek och inriktning fått möjlighet att vara med.

Trots detta saknas projekt som drivits av invandrarföreningar och kyrkor. Men det man har

gjort har haft sin begränsning i tid, projekten är för kortsiktiga för att innehållet skall hinna slå

rot och få egen livskraft.
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5.3 Länsstyrelserna

Länsstyrelsens uppdrag som tillsynsmyndighet inom socialtjänsten regleras i § 68

Socialtjänstlagen (SoL) och i § 26 Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS), samt

inom alkoholområdet i 8 kap § 1 Alkohollagen.

I SoL § 68 står det så här:

”Länsstyrelsen skall inom länet

följa socialnämndernas tillämpning av denna lag,

informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör socialtjänsten,

biträda socialnämnderna med råd i deras verksamhet,

främja samverkan på socialtjänstens område mellan kommunerna och andra

samhällsorgan,

även i övrigt se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett

ändamålsenligt sätt.”

Enligt kommentarerna som är utgivna  till denna lag har länsstyrelsen alltså dels uppgiften att

vägleda, stimulera, utveckla och samordna socialtjänsten, och dels att utöva en formell tillsyn

av verksamheten. Detta senare innebär i praktiken att länsstyrelsen skall inspektera och utreda

förhållandena, så att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. Vidare

ingår i uppgifterna att bistå länsrätten med sociala bedömningar, lämna råd och upplysningar

till enskilda samt att tillföra samhällsplaneringen social sakkunskap och medverka i

Socialstyrelsens uppföljning av den kommunala planeringen av socialtjänsten.

Regeringen föreslår i sin proposition 1997/98:182 att genomförandet av rättigheterna i

Barnkonventionen skall vara ställda under ett politiskt ansvar inte bara för riksdag och

regering utan för alla myndigheter och offentliga organ. Att genomföra barnets rättigheter

handlar om politisk vilja. En avgörande faktor för hur Barnkonventionens bestämmelser skall

kunna genomföras i alla delar av landet och på alla nivåer är vilka styr- och kontrollsystem

som utvecklas. Det är viktigt att staten skall ha tillgång till styrinstrument och

uppföljningssystem som skall kunna säkerställa att alla barn i landet verkligen tillförsäkras

sina rättigheter i enlighet med Barnkonventionen.
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I ovanstående föreslås att BO skall få rollen att bistå kommunerna med råd och stöd i

genomförandet, och att regelbundet samla in de kommunala planerna samt göra en

utvärdering av arbetet. Barnkommittén har slagit fast att staten har ett grundläggande ansvar

för konventionens genomförande och att detta ansvar också innefattar vad som händer på

lokal nivå. Det övergripande ansvaret åvilar alltså regeringen.

Kommittén anser också att det inte är i överensstämmelse med Sveriges åtaganden att

ansvaret för att olika personalkategorier får erforderlig kunskap skall kunna bli en fråga av

intresse för enskilda utbildningsanordnare. Det är staten som är ansvarig för att barn-

konventionen uppfylls även i detta avseende.

Det noteras i propositionen att Länsstyrelsen i Skaraborgs län anser att länsstyrelserna

bör få uppdraget att följa upp kommunernas handlingsplaner i stället för Barnombudsmannen.

Regeringens förslag är emellertid att Barnombudsmannen i det konkreta arbetet bör ta stöd av

länsstyrelserna, som också har en viktig roll när det gäller att öka den lokala kunskapen och

medvetenheten om barnkonventionen.

Det framgår av Socialstyrelsens hemsida, uppdaterad 21 mars, 2001, att det under 1999 och

2000 gjorts en satsning på kvalitetsutbildning för länsstyrelserna. Utbildningen har riktats till

länsstyrelsernas socialkonsulenter, socialdirektörer/länsexperter. Behovet av utbildning skall

ses dels mot bakgrund av de uttalade kvalitetskrav som förts in i SoL och Socialstyrelsens

allmänna råd om kvalitetssystem inom bl a socialtjänstens IFO, dels att regeringen angett att

länsstyrelsernas kvalitets- och kompetensutveckling ska ges hög prioritet i syfte att trygga

vård, omsorg och social service av god kvalitet.
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5.3.1 Socialkonsulenten i Kronobergs län

Arbetsmiljö
Klyftan mellan dagsläget och vad man vill åstadkomma är som störst i området med

försörjningsstödet. De som jobbar med försörjningsstödet praktiskt ute i kommunerna är

utsatta fört hårt tryck. Under en lång tid skulle det sparas och socialsekreterarna var utsatta för

en väldig press uppifrån, det fick inte kosta mer. Senare minskade trycket eftersom

socialbidragen minskade i antal.

Hinder
Försörjningsstödet är kanske det område där det varit svårast att förankra barnens bästa.

Konsulenten undrar vad det kan bero på. Socialtjänstlagen har förändrats och uttrycker att alla

beslut som berör barn skall vara det som är bäst för barnen. Sedan kom Socialstyrelsens

”Allmänna Råd” om försörjningsstöd. Där nämns inte barnens bästa med ett enda ord. Sedan

kom ”Handbok om ekonomiskt bistånd”, där det allmänna rådet utvecklats, men

skrivningarna om barnets bästa är hopkrympt till nästan ingenting. Däremot tar ministern i

förordet till propositionen upp Barnkonventionen som en viktig anledning till att man ändrade

socialtjänstlagen. Socialkonsulenten är väldigt besviken över att Socialstyrelsen glömt bort

barnen i denna bok.

Kritik
Socialkonsulenten i Kronobergs län är inte informerad om vad det innebär att Skåne län är en

pilotmyndighet. Han har inte hört uttrycket pilotmyndighet i sammanhanget. Det låter som

högtflygande planer av något slag, säger han. Däremot finns det en grupp med representanter

från både Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Där håller man på att diskutera hur man skall

lägga upp det här med barnens bästa i socialbidragshanteringen. Han vet inte om det har med

pilotskapet att göra.
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Kvalitet
Socialkonsulenten säger i intervjun:

Ett annat nätverk där vi också har haft dessa frågorna uppe är hos Barn- och

ungdomshandläggarna. Vi har gjort verksamhetstillsyn och tittat på det här

med 4-månadersgränsen för barnavårdsutredningar. I det sammanhanget

kommer det också upp när man träffar handläggarna. På

försörjningsstödssidan gör jag så att jag följer upp alla domar som länsrätten

fattar. Jag får en kopia av dem, och de domar som då gäller överklagan av

försörjningsstöd, där jag kan läsa ut att det handlar om en barnfamilj, där

begär jag in handlingarna från kommunen. Sedan ställer jag av det mot

PM: et och kollar om det finns något skrivet om att det finns barn i familjen.

Om det då visar sig att det finns något att påpeka?

Då går vi ut med ett öppet beslut till kommunen och talar om att här skulle ni

kunna lyfta fram barnperspektivet på ett bättre och tydligare sätt. Eller

konstaterar vi att här har man på ett tillräckligt bra sätt beaktat barnens

bästa.

Upplever du respons då du påpekar det som är en brist?

Ja, det tycker jag. Vi har ett gott samarbete med kommunerna här i länet, och

de lyssnar på vad vi säger. Men vi har inga sanktionsmöjligheter, men man

lyssnar på vad vi säger.

Det visar ju på den goda viljan.

Det finns god vilja, ja, och vi har ett gott renommé också, och det är viktigt.
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Metod
Som exempel kan man ta det här med familjerätten. Under en ganska lång tid har det stått

skrivet i Föräldrabalken att beslut skall fattas utifrån barnens bästa. När denna intervjun

gjordes var det fortfarande så att vid vårdnadsutredningar glömde man bort att tala med

barnen. När det gällde samarbetsavtal förekom olika uppfattningar om detta. Praxis kunde

variera från kommun till kommun, även om det i själva verket inte blev så stor skillnad i

praktiken. En av kommunerna i Kronobergs län kunde som utgångspunkt inför

samarbetssamtal vara av den uppfattningen att de skulle tala med barnen, medan en annan

kommun hävdar att vid samarbetssamtal skall man hjälpa föräldrarna att lösa en konflikt, och

då är det inte frågan om att ha med barnen. Sedan säger samma kommun att om föräldrarna

vill att man skall tala med barnen, ja då gör man naturligtvis det. Den först nämnda

kommunen kunde å sin sida säga att ibland var det kanske inte lämpligt att tala med barnen.

I praktiken skiljer det inte så mycket som det låter när de presenterar sina modeller. Det visar i

alla fall att man kan ha lite olika grundsyn på barnens roll i det hela. Sedan tvistar de om

vilket som är det lämpligaste.

Risk
Vid samtal om eventuella negativa bieffekter, sidoeffekter kommer konsulenten in på hur

svårt det är att verkligen hantera detta med barnens bästa. Ibland tror man att man tagit hänsyn

till barnets bästa bara för att det finns omnämnt. Den bedömning man gjort kan emellertid

vara helt fel. Där trevar alla i mörker, och vad är det egentligen som är barnens bästa. Annars

ser han inga negativa effekter av Barnkonventionen.

Roll
När det gäller detta med perspektiv sätter han likhetstecken mellan Staten och Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen är staten och uppdraget är att se till att kommunerna genomför det som regering

och riksdag har bestämt. Som en statens förlängda arm riktad mot socialtjänsten. Riktningen

är till 100 % neråt. Han har inte gjort någonting för att implementera Barnkonventionen inom

Länsstyrelsen. Arbetet för det ligger hos myndigheten själv, och man har i det här fallet inte

sopat framför egen dörr. Där finns folk som arbetar med planfrågor och

kommunikationsfrågor och som i allra högsta grad berör barn på ett mycket direkt sätt. Det är

främst i tillsynsriktningen neråt mot kommunerna där dessa tankarna förs ut och där man

försöker stimulera dem till att själva utveckla arbetet. Socialkonsulentens uppdrag är att

kontrollera, stötta, förmedla kunskap mot socialtjänsten.
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Situation och målsättning
Vid samtalet om målformulering kom vi in på det som jag kallade för klyftan. I detta

sammanhanget skall den utgöras av skillnaden mellan den då rådande situationen och det som

man vill åstadkomma. Konsulentens kommentar var: ”Det är ingen klyfta, det är Grand

Canyon.” Visst har det skett en förbättring. På 70-talet var det klart utsagt man inte skulle

prata med barnen vid en barnavårdsutredning. Det bara skulle störa och oroa dem.

Jämfört med den tiden så har det förbättrats avsevärt. Men ändå finns det idag stora brister.

Struktur
Han berättar också att det diskuteras om en eventuell uppstramning i landet som helhet för att

det skall bli mer enhetligt. Det har t o m funnits förslag att på plocka bort tillsynen från

länsstyrelserna och lägga dem på Socialstyrelsen i stället, eller någon nyinrättad myndighet.

Han tror inte att det varit tal om att lägga det på Barnombudsmannen. Eftersom Kronoberg är

ett litet län till invånarantalet, så har socialkonsulenterna tillsyn över hela bredden med barn,

dvs familjerätt, socialbidrag och missbruksvård. Då fungerar styrningen ganska bra. Trots att

de inte är underordnade Socialstyrelsen på något sätt, redovisar de till dem om vad de gjort

och vad de sett under sin tillsyn.

Styrning
Det som styr är regeringen genom departementet, som i regleringsbrev talar om vad det är för

något speciellt de skall inrikta sig på. Utöver det bestämmer socialkonsulenterna själva, dels

inom den egna länsstyrelsen, eftersom varje länsstyrelse är en egen myndighet, och dels

genom samråd med andra länsstyrelser och med socialstyrelsen. På frågan om det finns något

som han vill förändra när det gällde hur regeringen styr länsstyrelsen i sitt arbete, säger han att

det fungerar bra. Styrningen sker med väldigt breda uppdrag, sådant som de skall verka för.

De har stor frihet i själva utförandet av tillsynen.

Tid
Det har visserligen hänt mycket, men det borde ha hänt ännu mer i förhållande till den tid som

gått. Det är inte förrän nu som man har omarbetat LVU med hänsyn till Barnkonventionen.

Han hoppas att det snart kommer en proposition. Länsstyrelsen i Kronoberg har yttrat sig som

remissinstans.
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Tillsyn
Hans uppdrag är att följa (=kontrollera) t ex kommunernas tillämpning av

föräldralagstiftningen inom socialtjänsten, och särskilt belysa konsekvenserna av hur

bestämmelserna om barnens bästa får genomslag i socialtjänstens verksamhet. Därvid skall

kommunernas socialbidragshandläggning särskilt uppmärksammas. Tillsynen genomförs på

två olika sätt. Dels genom individuella ärenden. Det kan vara enskilda personer som ringer

och framför klagomål. Då följer konsulenterna upp ärendet ifråga och granskar hur

handläggningen har gått till. Dels genomför konsulenterna en verksamhetstillsyn, där de går

ut och tittar på någon särskild del av verksamheten.

Utbildning
Verksamheten i Kronobergs län är styrd av regleringsbrevet, som talar om vad länsstyrelserna

skall ägna sig åt under det kommande året. Även om det inte ingår i regleringsbrevet, så har

länsstyrelsen genomfört ett projekt, som avslutades under våren 2000. Det var social

omvårdad inom Länsstyrelsen som tillsammans med Kommunförbundet, Barnpsyket, Rädda

barnen, Barnomsorgen, Polisen m fl. bildade en gemensam grupp. De genomförde ett antal

konferenser inom länet med syfte att förankra Barnkonventionen. Först hade de en konferens

riktad till chefstjänstemän och kommunalråd, alltså de ledande politikerna  i länets åtta

kommuner, där de förde fram innehållet i Barnkonventionen. Sedan en konferens riktad till

handläggare inom socialtjänsten.  Där lyfte de fram hur man kunde arbeta med barn- och

ungdomsfrågor i Barnkonventionens anda. Avslutningsvis hade de en konferens där de åter

bjöd in samma politiker, som nu fick berätta om vad som hänt i frågan inom respektive

kommun sedan första samlingen. Detta gav ett visst resultat, bl a satsar Lessebo kommun på

utbildning i Barnkonventionen. Där gäller det inte bara socialtjänsten och skolan, utan även

personal från bl a Tekniska kontoret som skall utbildas. Han poängterar vikten av att det skall

komma in överallt, annars blir det lätt att Barnkonventionen kopplas till socialtjänst och

barnomsorg. Det skall in över hela bredden. Men från Länsstyrelsens perspektiv har man i

första hand inriktat sig på socialtjänsten, eftersom det är dem de skall ha tillsynen över.

Utvärdering
Utvärderingsarbete ingår i tillsynen, att göra någon form av måluppfyllelseanalys. Vid

exempelvis försörjningsstödsärenden, är målet att barnens bästa skall framgå av utredning

som berör barnet. Då blir det automatiskt en sådan analys av måluppfyllelsen. Däremot har

han inte gjort några stora verksamhetsbeskrivningar. Så småningom när de här
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socialbidragsärendena är sammanställda, då går det att dra en del slutsatser om hur man

uppfyller målet att beakta barnets bästa. Det sker inte heller någon direkt revision av

socialkonsulentens arbete. Målet är att genomföra en viss verksamhet. När man gör den

verksamheten, då uppfyller man målet. Målet är att se till att kommunerna lyckas väl i sitt

arbete.

Öppenhet
Inte ens socialkonsulenten vill ge svar på vilket som skulle kunna vara det mest lämpliga när

det gäller att blanda in baren vid vårdnadsutredningar. Däremot pekar han på det positiva i att

det tillåts en  diskussion i frågan, det visar på en öppenhet och det är i sig ett stort steg i rätt

riktning. Det är viktigt att hålla denna process vid liv, det finns krafter som vill verka bakåt

också! Han liknar det vid en stor skuta som skall vändas, och berättar om att även Tingsrätten

ibland kan ha fel perspektiv i sina domar. De talar fortfarande om föräldrars rätt till umgänge

med sitt barn, trots att Föräldrabalken säger att det är barnet som har rätt till umgänge med

sina föräldrar.

5.3.2 Socialkonsulenten i Skåne län

Hinder
Socialkonsulenten i Skåne tycker att implementeringen hitintills tagit för lång tid i förhållande

till resultatet. Bytet av BO har försenat en hel del, och det har varit påfrestande.

Kritik
Konsulenterna i Skåne godkänner inte de förslag till lagändringar som lämnas i betänkandet

av LVU-utredningen SOU 2000:77. Utredarens förslag är inte tillräckliga, varken när det

gäller barnens rätt att komma till tals eller för att barnets egna grundläggande mänskliga

rättigheter enligt Barnkonventionen verkligen blir tillgodosedda i frågor där barn och

vårdnadshavare har olika intressen.
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Kvalitet
Länsstyrelsens ansvar för implementeringen inom socialtjänsten är beroende av på vilket sätt

Länsstyrelsens arbetar. De ger projektpengar till utveckling av socialtjänsten, men

kommunerna har bara ett bör, det borde vara ett skall. Konsulenten anser att IFO behöver mer

kunskap och ett större engagemang bland cheferna. Hon menar att det var bättre förr. Nu har

man i stället för kunnighet i barnavårdsfrågor lagt andra krav på förmågor för chefskapet. Det

är inte obefogat att diskutera behovet av kommunala BO–män. Individ- och familjeomsorgen

arbetar förebyggande och det är viktigt med ett heltäckande arbete. Men politikerna bromsar,

men det är bl a därför som det behövs kommunala handlingsplaner kring Barnkonventionen.

Målsättning
Tanken med projektet, planen är att varje enhet, funktion skall ha ett uppföljningssystem. Att

de skall få in det i sin planering av verksamheten. Hon vet inte hur kommunerna lyckas med

implementeringen, men hon räknar med att få bättre koll på läget efter BO:s enkät senare i år.

En viktig förutsättning är att det råder konsensus inom hierarkin.

Roll
BO styr implementeringsarbetet via sina pilotmyndigheter. Socialkonsulenten styrs av

lagstiftningen, tolkningen av den. Hennes chef vill att socialkonsulenterna skall arbeta mer

helhetsinriktat. Men hon är kritisk till de strömningarna därför att socialtjänstens sakområden

kräver så mycket. Det går inte att greppa mer och samtidigt behålla djupet. Då skulle

konsulenterna få en uttunnad roll, vilket de inte tycker om. För att kunna ge kommunerna det

de behöver av extra stöd och vägledning krävs denna djupare sakkunskap. Annars finns inte

heller något underlag för kontroll, det gäller att socialkonsulenterna är tillräckligt skodda på

fötterna. Det har från ledningens sida funnits ambitioner att socialkonsulenterna skulle arbeta

bredare och mindre fördjupat. Men det har de då upplevt som svackor, där arbetet fungerat

sämre. Nu är de tillbaka i sina sakområden igen, och det är de nöjda med.
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Självkritik
Socialkonsulenten i Skåne län säger i intervjun:

Det enda vi har gjort vad det gäller Barnkonventionen, det är att vi har informerat

kommunerna i vårt blad om att vi är en pilotmyndighet. Sedan måste jag ju säga att

det är ganska mycket kraft som måste gå åt till det interna arbetet här. I vårt

tillsynsarbete är det klart att vi har uppe hela tiden den 9:e paragrafen och den första

paragrafen om barnens bästa. Det är vi som arbetar med barnavårdsärenden. Sedan är

ju socialbidragsärenden utspridda på alla konsulenter, och där måste vi ju hitta någon

slags bevakningssystem, så att alla konsulenter arbetar på likartat sätt. Att de har med

barnen i socialbidragsärenden, att de tar med barnens bästa, att de tar med barnens

hörande, även när de gör tillsyn på t ex socialbidragsärenden och även i

missbruksärenden. Vi har det ju på ytan, men vi har inget uppföljningssystem. Det

behöver man ha, någon uppföljningsgrej, så att man kan se att man verkligen arbetar

på det sättet. Hade vi haft ett kvalitetsarbete värt namnet i huset här, så hade vi ju haft

punkter och stationer, där vi hade kollat upp det här. Så långt har vi inte kommit. Vi

ligger efter i staten på det viset.

Styrning
Konsulenten säger att hon inte har någon aktiv roll i implementeringen av Barnkonventionen

inom kommunstyrelserna. Det är de själva som har det totala ansvaret för arbetet med

Barnkonventionen i kommunen. Länsstyrelsen har diskuterat om de skall skicka en enkät till

styrelserna, för att höra hur långt de har kommit. Men det har inte blivit pga att BO skall

senare skicka ut en enkät, och det skulle ju belasta kommunen för mycket om de skall svara

på två liknande enkäter. De har valt att invänta vad BO kommer fram till. Dessutom har själva

bytet av Ombudsman föranlett en ändring av den tilltänkta utformningen av enkäten. Detta

gjorde också att man inte kunde använda sig av BO:s gamla enkät. De bedömde att det inte

skulle vara riktigt juste att göra så.

Utbildning
Länsstyrelsen i Skåne län ingår som en av nio myndigheter i ett pilotprojekt som

Barnombudsmannen organiserat för att implementera Barnkonventionen och ge

utbildningsinsatser enligt regeringens strategi. I den strategin sägs uttryckligen att statliga

myndigheter skall, och kommuner och landsting bör. De andra myndigheterna är Boverket,

Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Skolverket, Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen,

Vägverket och Yrkesinspektionen i Stockholm. Det är tänkt att de här myndigheterna skall
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informera varandra via BO:s hemsida bl a om hur det här arbetet fortlöper, även inom

respektive myndighet. BO har också tagit på sig att samla en referensgrupp, kontaktmännen

på de olika statliga myndigheterna till gruppsammankomster ett par gånger om året. Detta är

ett av sätten vilket BO använder sig av för att implementera Barnkonventionen enligt

regeringens strategi.

Socialkonsulenten håller i och är ansvarig för implementering och tillsyn och arbetar

uteslutande inåt när det gäller Barnkonventionens implementering.

Sammanfattning och kommentar

Först och främst vill jag säga att jag är mycket imponerad av båda socialkonsulenternas sätt

att arbeta. De har högt ställda målsättningar och det går inte att ta miste på vilken känsla och

glädje de har i sina arbeten. Implementeringens syfte handlar för dem ytterst om den enskilde

individen, den lilla människan. Detta var de noga med att poängtera.

Däremot undrar jag ibland om regeringens ambition att Barnkonventionen skall genomsyra

allt, om det bara är ren retorik? Jag tycker mig se brister i uppbackningen av nödvändiga

resurser. En fungerande socialarbetare är en medmänniska med extra resurstilldelning när det

gäller kunskap, befogenhet och tid, och förhoppningsvis även viljemässigt. Allt detta i avsikt

att stå till tjänst för att hjälpa. Uppstår brist här, då är det allvarligt. Det behövs mera satsning

på forskning, utbildning, information, ledarskap, motivation!

En av mina slutsatser har alltså blivit att jag ser ett behov av ledarskap. Engagemang finns det

gott om, men det råder obalans mellan dessa. Engagemang och ledarskap och chefskap måste

knytas ihop, annars kommer inte engagemanget till sin rätt. Top-down and Bottom up! Detta

påstående rymmer mycket, men jag tror att det är ett hinder vid Barnkonventionens

implementering.

Många frågor förblir obesvarade, därför att de är omöjliga att besvara. De kommer alltid att

bli utsatta för, om inte rena gissningar, så kanske schabloniseringar eller kategoriseringar. Kan

barn veta vad de vill? Kan inte den gömda positionen bakom föräldern också ibland vara

barnets bästa?
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5.4 Socialstyrelsen

Samtalsintervju med en av juristerna på Socialstyrelsen.

Samtalet fördes per telefon samtidigt som jag antecknade. Frågorna är i kursiv text.

Vilket är BO: s uppdrag respektive ansvar enligt dig, när det gäller implementeringen av

Barnkonventionen?

När det gäller ansvaret, vet jag inte. Beträffande uppdraget är de med i ett pilotprojekt

tillsammans med Socialstyrelsen och flera andra myndigheter i landet.

Känner du till vad Barnkonventionen innebär? Vad de olika artiklarna står för?

Inte mer än att det är fyra grundläggande principer, rättigheter som alla de andra artiklarna

också skall tolkas efter.

Innebär inte det en risk, att man koncentrerar sig på dessa fyra artiklar, och sedan inte

uppmärksammar de övriga?

Det kan jag inte svara på.

Har du någon uppfattning om i vilken riktning socialkonsulenterna på länsstyrelserna måste

arbeta mest, vid socialtjänsternas implementering av Barnkonventionen?

De behöver ha sin kunskap. Alla myndigheter har ett ansvar för sig själv. För övrigt har BO

det huvudsakliga ansvaret.

Vilken tidsram bör man förnuftsmässigt räkna med vid Sveriges implementering av

Barnkonventionen?

Jag har ingen uppfattning om sådant.
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Vad är Socialstyrelsens uppgift när det gäller det vi talar nu om?

Att vara en av pilotmyndigheterna. Vi har inte tillsyn av enskilda ärenden. Ansvaret ligger på

BO.

Vilket ansvar vilar på länsstyrelserna?

Bl a tillsynen av kommunernas verksamhet.

Har det varit tal om att lägga tillsynen av kommunernas socialtjänst på annan myndighet i

stället för länsstyrelserna, eller att bilda en ny särskild myndighet för detta ändamål?

Nej, något sådant har jag inte hört talas om.

6. Analys

Implementering

Självklart påverkar politikerna genom styrning. Från socialkonsulentens perspektiv kan vi se

tre olika länkar. Politikernas styrning av länsstyrelsen, länsstyrelsens styrning med riktning

inåt den egna förvaltningen, och länsstyrelsens styrning vid tillsynen av den kommunala

socialtjänsten.

Teorin om street-level bureaucrats  handlar i vårt fall om socialsekreterarna som dagligen

arbetar i direktkontakt med människor. I stället för politikerna blir det dessa som styr

verksamheten och utformar politiken. De politiska beslutsfattarna får svårt att styra och

kontrollera. Barnet är här beroende av att socialarbetarna förstår, kan och vill barnets bästa.

Detta är ett för socialsekreterarna självklart handlingsutrymme, men utifrån vår

problemformulering kan det också innebära ett hinder. Handlingsutrymmet är nämligen

svårfångat, och spänningar som då uppstår kan säkert bli orsak till anspänningar, och i

förlängningen till utbrändhet. De politiska beslutsfattarna har, som vi vet, möjligheten till att

via indirekt styrning påverka förutsättningarna för verksamheten. Det gör de bl a genom att

ändra i organisation och resurstilldelning. Här har länsstyrelsens socialkonsulent en

betydelsefull tillsynsuppgift.
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I kapitlet om de teoretiska utgångspunkterna fanns ett tredje alternativ där olika nätverk,

implementeringsstrukturer framhölls som avgörande för utformningen av politiken, men som

var svåra att styra. Jag tror att denna teorin/modellen går att känna igen på regerings- och

departementsnivån. Här sker ofta de stora besluten genom förhandlingar, vilket i praktiken

rymmer möjligheter för effektiva lösningar på annars svårlösta konflikter – hinder. Det är

svårt att peka på vem som har ansvar i en förhandlingsprocess. Politikernas möjlighet till

styrning är begränsad till att utse arbetsgrupper, föreskriva regler om samråd och

remissförfarande och dylikt. Ändå fungerar denna modellen eftersom politiken implementeras

i ett samspel, som implicerar en viss förståelse av det offentligas åtgärder.

Säkert förekommer dessa tre teoretiska modeller samtidigt, men på olika strukturella nivåer på

Barnkonventionens implementeringsväg. De har sin givna plats och fyller viktiga funktioner,

men är svåra i själva föreningen med varandra. Det blir helt naturligt glapp, luckor, klyftor

emellan. I förlängningen får detta självklart en negativ effekt för det enskilda lilla barnet. Det

finns stor risk för överkörning, och jag tror att det är här som Barnombudsmannen har sin

kanske viktigaste uppgift.

Socialt förändringsarbete

Jag vill applicera tankarna om Barnkonventionens implementering på Swedners tankeram.

Den består av fem faser, där skeendet i varje fas resulterar i nästa fas osv.

Vid målformuleringsarbetet ser jag Skånekonsulentens ansträngningar att påverka till en

förändring av sociallagstiftningen, medan Kronobergskonsulenten vill minska den klyfta som

han berättade om angående försörjningsstödet.

Kunskapsproduktion är Skånes deltagande i pilotprojektet och Kronobergs konferenser.

Redskaps-  och verktygsproduktion är bl a utveckling av metoder för tillsynsarbetet. Här

omnämner mina respondenter främst regeringens regleringsbrev och pilotprojektet. Jag vill

också nämna diskussionen om barnets deltagande under samtalet mellan socialsekreteraren

och föräldrarna (se sidan 32).

Vid själva genomförandearbetet varnar Swedner för att det inte finns tillräckligt med resurser,

samt att det ofta uppkommer icke förutsedda bieffekter. Här ser jag likheter med

resonemanget kring det svårfångade handlingsutrymmet i teorin om närbyråkraterna ovan.
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Socialkonsulenterna gav ju uttryck för att det finns en viss risk för felbedömningar vid

tillsynsarbetet. Annars handlar det här om den allmänna verksamhetstillsynen, och

uppföljningen av de individuella ärendena. I våra två län konstateras ett gott samarbete med

kommunerna, och att det finns en god vilja till det. Implementeringsarbetet ryms i

Kronobergskonsulentens tillsynsroll, medan Skånekonsulenten säger sig inte ha någon aktiv

roll i det. Båda sätter likhetstecken mellan staten och länsstyrelsen.

Något egentligt utvärderingsarbete förekommer inte. Ändå konstaterar konsulenterna att

– det borde ha hänt mer i förhållande till den tid som gått.

– att de som jobbar praktiskt ute i kommunerna är utsatta fört hårt tryck.

– försörjningsstödet är det område där det varit svårast att förankra barnens bästa.

– socialstyrelsen glömt bort barnen i bok.

– politikerna bromsar.

– bytet av BO har försenat.

Utvecklingsekologiskt synsätt

Här handlar det om interaktionen mellan olika nivåer och delar i systemet. Man kan tycka att

det borde uttryckas i regleringsbrevet att Länsstyrelsen skall bidraga med sin insats när det

gäller att verka för Barnkonventionens spridning och implementering? Det är en vid klyfta

mellan perspektiven stat – barn. Vore det inte därför befogat med en särskild instans, som

arbetar enbart med denna fråga? BO har ju en annan uppgift också, att vara en klagomur och

opinionsbildare. Eller hur vore det om det lagstadgades om en BO i varje kommun med enbart

denna uppgiften (att arbeta enbart med denna fråga)?

Det är lagstiftningen som styr socialkonsulenterna, tolkningen av den. På Länsstyrelsen i

Skåne vill socialkonsulentens chef att hon skall arbeta mer helhetsinriktat. Hon var dock

kritisk till dessa strömningar eftersom socialtjänstens sakområde kräver så mycket. Det går

inte att greppa mer och samtidigt behålla djupet. Då skulle hon och hennes kollegor få en

uttunnad roll, vilket de inte vill. Hon hävdade att denna djupare sakkunskap krävs, för att

kunna ge kommunerna det de behöver av extra stöd och vägledning. Annars finns inte heller

underlag för kontroll, det gäller för konsulenterna att vara tillräckligt skodda om fötterna.
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Pilotprojektet är ett av sätten vilket BO använder sig av för att implementera konventionen

enligt regeringens strategi. I den strategin står att de statliga myndigheterna skall, och de

kommunala och landstingen bör. Här visar sig det kommunala självstyret.

Sammanfattningsvis

efterfrågade konsulenterna mer kontakt med forskning och kunskap om barn. Det behövs,

ansåg de, en fortlöpande kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Jag har också upptäckt att

det varit dimma. Jag, som trodde att det var fri sikt. Men nu när dimman har lättat lite, i alla

fall lite, ser jag att vi är på vägen. Det finns hinder, men inte riktigt, där jag trodde. Bilen går

riktigt bra, men den är svår att köra vid dimma. Dimman finns utefter marken och skymmer

vägen, men bilen är stor och man sitter högt. Det är svårt att se vägen vid tät dimma. Det är

inte lätt att styra när man varken ser vägen eller barnen framför bilen. Vi rör på oss i alla fall,

sakta, riktigt sakta, men i rätt riktning. Det tar tid, men det gör inte så mycket. Det är bättre att

det tar lång tid och vi kommer fram, än att vi kör i diket. Eller tappar bort något av alla

barnen. Finns alla med? Det är bättre om alla finns med där vi är nu, än att vi tappar några och

som då blir överkörda, bara för att vi andra hann fram. Nu är jag för barnslig. Det får man inte

vara, inte i en uppsats, på ett universitet, inte vid min ålder, bara om man är under 18.

Dessutom under fel rubrik!

7. Avrundning och personliga reflektioner

Den utveckling som har skett under främst 1900-talets senare hälft har idag tagit sig uttryck i

att det alltid är barnets bästa som skall gälla. Om det är FN: s Barnkonvention, som påverkat

forskningen eller tvärtom forskningen, som drivit fram utvecklingen till en global

Barnkonvention går säkert att tvista om. I vilket fall som helst speglar Barnkonventionen den

strävan som sker, och det är viktigt att vi är medvetna över den positiva situation vi

utvecklingsmässigt befinner oss i. Inte så att vi skall slå oss för bröstet. Nej, det finns väldigt

mycket kvar att göra. Men vi måste arbeta medan det råder medvind, för det gör det! Min

reflektion över vetenskapens syn på barn och barndom idag, är att vi behöver inse vilka

oerhörda möjligheter vår tid erbjuder oss! I dag är det inte enbart tillåtet utan det skall handla

om barnens bästa! Vilken kraft den tanken rymmer, vilken befrielse det kan ge!
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Barnkonventionen ger oss som socialarbetare ett stort handlingsutrymme, större än många vet

om. Vi är alla delaktiga i uppgiften att göra landets yttersta för att värna om barnets rätt till liv

och utveckling. Detta är en av Barnkonventionens grundläggande principer, som också skall

vara vägledande vid tolkningen av varje särskild rättighet enligt konventionen. Det handlar

alltså inte bara om barnets fysiska hälsa utan även om den andliga, moraliska, psykiska och

sociala utvecklingen. Konventionen kräver inte bara aktiva åtgärder som förhindrar att barn

utsätts eller drabbas, utan den kräver också aktiva förebyggande insatser (SOU 1997:116

avsnitt 7).

När det gäller forskning och kunskap återkommer samma reflektion gång på gång. Det finns

ett stort behov av mer utbildning och en nationell ansvarsposition som står för öppenhet mot

forskning och fortbildning. Det återkommer flera gånger under samtalen. Det nya paradigmet,

var finns det? Det är inte underligt att BO inte hinner följa utvecklingen inom forskningen när

de inte har fler anställda. Här finns enligt min mening ett svar på frågeställningen om vilka

möjligheter som finns. Koppla in den evidensbaserade kunskapen i den praktiska

verkligheten!

Under en av rubrikerna i ovan nämnda bok av Anders Sannerstedt, konstaterar han att

forskningen om implementering är svåröverskådlig och att bristen på goda komparativa

studier är slående. Man kan riktigt höra (och förstå) den uppgivna suck, som uttrycks i

överskriften: ”Implementeringsproblemet en normal politisk företeelse.” Tänk vilka

möjligheter som erbjöds om bara resurserna frigjordes och styrinrättningen samtidigt

fungerade! Det skulle verkligen gynna samhället i sin helhet.

Men arbetet med denna uppsatsen har ändå lärt mig att det händer faktiskt en hel del också,

och att det måste få ta sin tid. Det kanske behöver få ta en hel generationsålder. Samhället är

ju som en levande organism, det finns viljor och reaktioner överallt. Implementering, handlar

inte det om ett införlivande?
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Bilaga 2

8.2   Intervjufrågor och samtalsfrågor (länsstyrelsen).

1. Vad är innebörden av att länsstyrelsen i Skåne län är pilotmyndighet?

2. Implementering av barnkonventionen är ju en komplicerad, långsiktig process som
involverar många aktörer. För att konventionen ska få ett ordentligt genomslag i
kommunal/regional verksamhet måste den förankras i samtliga beslutande organ. I det
politiska livet skiljer man mellan beslutsfattarrollen och verkställarrollen. Relationerna mellan
beslutsfattare och verkställare beskrivs ofta i termer av styrning och kontroll.

I ditt fall: vilken instans styr, eller varifrån sker  styrningen?

a) Vad har fungerat bra?

b) Vad ställer du dig tveksam till?

c) Finns det något som du tycker har fungerat direkt dåligt?

3. Är det länsstyrelsens uppgift att kontrollera?
   Vad är det man kontrollerar?

4.  Beskriv från ditt perspektiv implementeringsarbetet av BK, när det gäller:

a)  Målformulering.
 Beskriv klyftan mellan den nu rådande situationen och det ni vill åstadkomma.
 Hit hör de normer (handlingsregler) som subjekten skall rätta sig efter i förändringsarbetet.
(Klyftan = problemet.)

b)  Kunskapsproduktion.
     Genomförandet av förändringsarbete kräver ofta produktion av ny kunskap.
     Hur sker upprätthållandet av kunskapsnivån hos

– er socialkonsulenter?
– kommunernas socialtjänst?

c)  Redskaps- och verktygsproduktion, metodutveckling.
     Hur styr ni tillsynsarbetet av socialtjänstens implementering av BK?
     Styr ni så som det förväntas uppifrån, eller har ni en egen strategi?

d)  Arbetets genomförande.
 Hur bedömer du att socialtjänsten i de olika kommunerna lyckas med
implementeringsarbetet?
 Har det uppkommit mycket oförutsedda negativa bieffekter eller eftereffekter?
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e)  Utvärderingsarbetet.
     Gör du några måluppfyllelseanalyser eller processbeskrivningar? I så fall, hur?
Enligt SOU 1 997:116 måste vi för att kunna säga att vi utnyttjar våra resurser till det
yttersta för att tillförsäkra barn och ungdomar de rättigheter som ges genom
Barnkonventionen, kräva bättre uppföljningssystem och konsekvensbeskrivningar.

5.  Vilkens perspektiv handlar ditt arbete mest om:
– Statens
– Länsstyrelsens
– Kommunens
– Individens

6.  Länsstyrelsen är ju en instans som arbetar i flera riktningar. Kan du i din roll som representant för

myndigheten när det gäller barnkonventionens implementering på ett relativt sätt ange hur mycket

uppåt, neråt respektive inåt?

7.  Vad är utmärkande för socialkonsulentens perspektiv?

8.  Kommer den nu föreslagna förändringen av lagstiftningen när det gäller SoL och LVU att
ge de förbättringar man avser?

9.  Vilket ansvar vilar på länsstyrelserna när det gäller själva implementeringsarbetet av BK?

10. Diskutera transformering kontra inkorporering och Barnkonventionens status i förhållande till

SoL och LVU enligt artikel 42. Gälle

,r det inte konventionen i sin helhet?  Enligt SOU 2 000:77 är inte barnets rätt starkt nog i LVU.

11. Kan det bli bättre för barn i Sverige än det är idag? I så fall, för vilka?

12. När är det viktigt att lyfta fram barnens bästa i ditt arbete? Lyckas du med det?

13. Behövs det mer motivationsskapande arbete inom kommunernas socialtjänst? Hur skulle
det i så fall kunna ske?


