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Abstract 

It is a human right to be treated equally and fairly no matter whom you are, what you 

like or where you are from. The United Nations addressed the important aspects of 

equally treatment in their declaration of the human rights. It is each conventions state’s 

responsibility to fulfil all the rights in the declaration. This study focuses on three 

Swedish county administrative organizational works with the human rights from their 

annual reports from 2014. The purpose of this study was to clarify each county 

administrative work with the human rights from an implementation perspective, and 

educe improvement potentials. 

The method which is used in this essay is a comparative study of the three organizations 

with a text analysis of their annual reports and a national report. This means that they 

initially were analysed separately and then compared in the end of the analysis. Factors 

such as the integration of the human rights and methods are of great importance in the 

presentation of each county administrative work. It is the government who is ultimately 

responsible for the human rights and that they are observed and worked with. To 

facilitate the work on a regional basis, the government have delegated the responsibility 

to the county administrative. Their main task is to ensure that the human rights-

perspective is anchored in the organisation and that they work with the rights externally 

as well. The analysis compared the county administrative for what they have 

accomplished during the year, regardless of their geographical size and population. The 

results show that there are several steps left for the county administrative to use in their 

future work with the implementation of the human rights. 

Nyckelord 
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet handlar om bakgrunden till länsstyrelserna och om de mänskliga 

rättigheterna som studien berör.  De tre länsstyrelserna som studien har fördjupat sig i är 

Länsstyrelserna i Kalmar län, Östergötland och Västra Götaland. Valet av att analysera 

dessa tre länsstyrelser grundar sig på befolkningsmängden och den geografiska 

storleken. Det geografiska läget är inte relevant för studiens huvudfokus då studien 

utreder hur arbetet inom länen går till med beaktan på storlek och befolkningsmängd. 

Fokus i det här arbetet ligger på de tre länsstyrelsernas interna, samt delvis deras 

externa, implementeringsarbete med de mänskliga rättigheterna i länens områden. 

Kapitlet fördjupar sig även på de internationella aspekterna utifrån FN:s allmänna 

förklaring och debatt om de mänskliga rättigheterna, samt de EU-direktiv som 

länsstyrelserna är tvungna att arbeta utifrån. 

1.1 Bakgrund 
I den här uppsatsen kommer jag att fördjupa mig i Länsstyrelsernas respektive 

utvecklingsenheter (eller liknande) för ”Människa och Samhälle”. Utvecklingsenheten 

handlar precis som det låter om utveckling inom olika områden. Allt från arbetet med de 

mänskliga rättigheterna, integration och jämställdhet, till krisberedskap och 

livsmedelskontroller. Länsstyrelserna jobbar på regeringens uppdrag men med starka 

direktiv från internationella organisationer (FN, EU etc.) som påverkar tillämpningen av 

besluten inom länen. Utöver det är det länsstyrelsernas eget uppdrag att se till så att 

länet förvaltas på rätt sätt. Länsstyrelserna har därmed ett behov av olika sorters 

kunskapsnivåer ur olika ämnesområden för att klara av arbetet.  

De nuvarande länsgränserna, med viss modifikation, kommer ursprungligen från 1634 

års regeringsform. Länsgränserna som drogs 1634 är inte exakt desamma som finns 

idag. Till exempel var landskapet Smålands gränser ursprungligen baserade på de 

regionala förhållandena mellan maktpolitikerna. Då det var stora geografiska avstånd 

till närliggande bebyggelser i Småland togs det inget beslut om att dela upp Småland till 

olika län. Först på 1700-talet och regeringsformerna 1719 och 1720 tillkom 

Kronobergs-, Stockholms- och Västerbottens län, då Smålands skogar även räknades 

med i länsindelningen.
1
 Västra Götalands län är en sammanslagning av Göteborgs och 

Bohus län, Älvsborgs och Skaraborgs län som skedde 1998. Första förslaget på namn 

                                                 

1
 SOU 2004:128, s.56 
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till det nya länet var Västergötlands län, men Riksdagen begärde avslag på det och 

döpte länet till Västra Götalands län. 
2
 

Enligt regeringsformen, 12 kap. 1§ anges det att ” Under regeringen lyder 

Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna 

regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408)”.
3
 

Lydelsen innebär att länsstyrelserna som statlig myndighet lyder under regeringen och 

att regeringsformen förutsätter, om än något dolt i texten, att det bör finnas länsstyrelser 

och att landet är indelat i län. Länsstyrelserna är då regeringens företrädare i ett län. En 

länsstyrelse ska se till att den statliga förvaltningen efterföljs om ingen annan statlig 

myndighet har särskilda förvaltningsuppgifter, de ska även verka för att nationella mål 

uppfylls och får genomslag i länet. Länsstyrelsen ska även arbeta aktivt för att främja 

länets utveckling och inom länsstyrelsens ansvarsområde samordna att 

samhällsintressen och statliga myndigheters insatser (exempelvis krishantering, 

jämställdhet, folkhälsa, samhällsplanering, boende, kulturmiljö och integration).
4
 

1.1.1 Kalmar län 

Kalmar län utgör den östra delen av Småland och hela Öland och har en folkmängd på 

235 598 personer.
5
 Länet var fram till 1970 delat indelat i två delar – Kalmar läns norra 

landsting och Kalmar läns södra landsting.
6
 Indelningen grundade sig dels i att länet är 

stort geografiskt sett och ganska glesbefolkat, men även att det pågick inre strider 

mellan Kalmar stad och Västervik om vem som skulle vara den ledande 

smålandshamnen. 

Länsstyrelsen i Kalmar läns viktigaste uppdrag är att medverka till att Kalmar län blir 

ett bra län att bo och leva i. Företagen behöver därmed växa och bli fler, att utbildningen 

inom länet är fullklassig och att Kalmar län har en god livsmiljö för länets invånare. På 

regeringens uppdrag måste Länsstyrelsen i Kalmar arbeta till en viss procentuell gräns 

med mänskliga rättigheter. På utvecklingsenheten för ”människa och samhälle” 

integreras det mänskliga rättighetsfokuset i deras fokusfrågor, bland annat gällande 

jämställdhet, våldshantering och narkotika. Då Länsstyrelsen i Kalmar län är en av de 

mindre länsstyrelserna i Sverige har de ingen heltidsanställd som enbart arbetar med de 

                                                 

2
 SOU 2004:128, s. 58 

3
 SFS 1974:152, s. 26 

4
 SFS 2007:825, 1-6§ 

5
 Statistiska centralbyrån, SCB.  Räknat 2014-12-13. 

6
 Landstinget i Kalmar län, Landstingsarkivet. 
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mänskliga rättigheterna. Arbetsfördelningen med de mänskliga rättigheterna har således 

delats mellan de anställda på enheten. 

1.1.2 Östergötlands län 

Östergötlands län omfattar hela landskapet Östergötland och de norra delarna av 

Småland, Södermanland och Närke med en folkmängd på 442 105 personer.
7
 Det var 

först år 1719 som länet fick namnet Östergötlands län, mellan 1634-1718 hette länet 

Linköpings län. 

Enheten för ”Människa och Samhälle” går under enheten för ”Social Hållbarhet” på 

Länsstyrelsen i Östergötland. Deras viktigaste uppdrag är att se till att skapa goda 

förutsättningar för länets medborgare. ”Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där 

det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.”
8
 Arbetet med de mänskliga 

rättigheterna utgår från diskrimineringslagen och FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna.  Länsstyrelsen i Östergötland är en något större organisation än 

vad Länsstyrelsen i Kalmar är. De har bland annat de en samordnare för de mänskliga 

rättigheterna, en enhetschef för enheten för Social hållbarhet, diverse 

jämställdhetshandläggare och sakkunniga anställda som alla arbetar med att integrera de 

mänskliga rättigheterna i verksamheten.  

1.1.3 Västra Götalands län 

Västra Götalands län omfattar hela landskapet Bohuslän, de största delarna av Dalsland 

och Västergötland samt några mindre delar av både Halland och Värmland med en 

folkmängd på 1 632 012.
9
 Folkmängden utgör 16,7% av Sveriges befolkning och 

därmed är Västra Götalans län det näst största i Sverige. Utöver att vara näst störst 

geografiskt sett i Sverige har Västra Götaland flest kommuner i landet, 49 stycken för 

att vara exakt. Befolkningsmängden i länet gör att Länsstyrelsens organisation behöver 

vara större än till exempel Östergötlands och Kalmar läns länsstyrelser. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland är en mer fristående myndighet än vad Sveriges övriga 

länsstyrelser är. Detta beror på att myndigheten i Västra Götaland är så pass stor och 

behöver handskas med ärenden på både en mer övergripande såväl som en mer 

detaljerad nivå än de övriga länsstyrelserna. När Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar 

                                                 

7
 Statistiska centralbyrån, SCB.  Räknat 2014-12-13. 

8
 Länsstyrelsen Östergötland, Människa och Samhälle. 

9
 Statistiska centralbyrån, SCB.  Räknat 2014-12-13. 
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med mänskliga rättigheter arbetar de efter deras handlingsplan för jämställdhet och 

jämlikhet, där arbetet med rättigheterna är integrerat. Länsstyrelsens huvudsakliga mål 

är att arbeta med de mänskliga rättigheterna så att de blir en del i den hållbara 

utvecklingen av länet. De räknar även in de mänskliga rättigheterna under social 

hållbarhet vilket är en av de tre dimensionerna som hållbar utveckling består av.
10

 

1.2 Mänskliga rättigheter 
Den 10 december 1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna. Förslaget till den slutgiltiga förklaringen togs fram av den 

dåvarande kommissionen för mänskliga rättigheter under ett styre av Eleanor Roosevelt. 

Förklaringen om de mänskliga rättigheterna används som ett verktyg för att kunna 

definiera rättigheterna och dess spridning om vilka de grundläggande rättigheterna är. 

Alla medlemsstater i FN uppmanades att offentliggöra den allmänna förklaringen för att 

kunna ”göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra 

undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller regioners politiska 

förhållanden”.
11

  

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna består utav 30 artiklar med 

varsitt rättighetsområde. Den allmänna förklaringen är inget juridiskt åtagande för en 

medlemsstat i FN när de skrivit under den, däremot innebär den ett moraliskt åtagande. 

Medlemsstaterna kan även välja att ratificera de olika konventionerna som är kopplade 

till en eller flera av rättigheterna. Utifrån den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna har det formulerats 25 stycken juridiskt bindande konventioner som FN:s 

generalförsamling har antagit, det inkluderar rapporter och tilläggsprotokoll. 

Konventionerna brukar därför samlas i nio kategoriområden för en översikt.
 12

 Sverige 

har ratificerat sju av FN:s nio konventioner och måste därmed rapportera om sitt arbete 

med konventionerna med regelbundna intervaller på mellan två till fem år.
13

 De 

konventioner som Sverige har ratificerat är: 

I. Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

II. Konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD) 

III. Konventionen om barnets rättigheter (CRC) 

                                                 

10
 Länsstyrelsen Västra Götaland,  Så gör vi vardag av mänskliga rättigheter. 

11
 Förenta nationerna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

12
 Förenta nationerna, Så skyddar FN de mänskliga rättigheterna. 

13
 Mänskliga rättigheter. Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till. 
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IV. Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW) 

V. Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling 

(CAT) 

VI. Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) 

VII. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD). 

Det som står inom parentes är de olika konventionskommittéerna som arbetar med 

respektive konvention och ser till att konventionsstaterna uppfyller de krav som finns. 

För att ratificera en konvention måste medlemsstaten först göra ett undertecknande av 

den eller de konventionerna det gäller. Detta för att det ska ses som ett viljeuttryck av en 

regering att de vill verka för konventionens verkställande. Nästa steg i processen är att 

medlemsstaten ser över sin nationella lagstiftning om det är nödvändigt, så de 

överensstämmer med konventionen det gäller. För att konventionerna helt och hållet ska 

ses som ratificerade av FN krävs det att landets styre, i Sveriges fall riksdagen, 

godkänner att konventionen verkställs.
14

  

I Sverige har mycket av implementeringsarbetet med de mänskliga rättigheterna 

delegerats till länsstyrelserna och kommunerna. Dessa måste i sin tur rapportera till 

regeringen om vad som görs och vad som behövs göras med lämpliga tidsintervall. 

Regeringen har det övergripande ansvaret att Sverige som konventionsstat uppfyller de 

krav som respektive konvention innehar.
15

 

1.2.1 Internationella aspekter 

Som medlems- och konventionsstat till både FN och EU lyder deras föreskrifter och 

lagar före svensk nationell lag. Däremot är inte alla konventioner, direktiv eller 

föreskrifter juridiskt bindande. Dessa kan snarare ses som rekommendationer, vilket är 

upp till medlemsstaterna själva att besluta om de efterföljs eller inte. I FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna står det ”Eftersom medlemsstaterna har åtagit 

sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktiskt respekt 

för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

rättigheterna”.
16

 Detta innebär att Sverige aktivt behöver arbeta med och för att de 

mänskliga rättigheterna genomförs på ett respektfullt och hållbart arbetssätt.  

                                                 

14
 Förenta nationerna, Så skyddar FN de mänskliga rättigheterna. 

15
 Mänskliga rättigheter. Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till. 

16
 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, förord. 
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I artikel två i den allmänna förklaringen till de mänskliga rättigheterna framgår det att 

varje individ är berättigad till alla rättigheter och friheter som finns med i förklaringen, 

utan någon åtskillnad av vad individen är för kön, hudfärg, ras, språk, religion, politisk 

uppfattning, nationellt och socialt ursprung eller övrig ställning i samhället. Arbetet mot 

diskriminering är en central fokuspunkt inom EU som organisation och inriktningen 

mot social hållbarhet. EU-lagar går före nationella lagar, men mycket från EU är enbart 

föreskrifter vilket medför att utfallet bland medlemsländerna ter sig olika beroende på 

vad det politiska styret i respektive land anser vara viktigast eller mest prioriterat. 

Exempelvis utgår den svenska diskrimineringslagstiftningen från direktiven gällande 

etnisk diskriminering
17

, direktivet gällande arbetsliv
18

 och direktivet gällande 

likabehandling av kvinnor och män i förhållande till resurstilldelningar
19

. 

Förutom EU:s två främsta direktiv; direktivet om likabehandling oavsett ras och 

ramdirektivet om sysselsättning, antog Europeiska kommissionen ett meddelande 

gällande en strategi för att öka insatserna mot diskriminering och främja lika 

möjligheter, 2008.
20

 Samtidigt som meddelandet antogs, inrättades det en mellanstatlig 

expertgrupp som bekämpar diskriminering. I expertgruppen ingår alla medlemsstater i 

EU, Turkiet, Republiken Makedonien, Montenegro, Serbien, Island, Lichtenstein och 

Norge. Det är expertgruppen som kommer med direktiven och förordningarna gällande 

jämställdhet och diskriminering. De analyserar medlemsstaternas årliga rapporter om 

deras arbete mot diskriminering, utvärderar effekterna av icke-diskriminerings-policys 

och de fungerar även som en stöttepelare i medlemsstaternas arbete.
21

 Expertgruppen 

har även en nära koppling till FN:s olika kommittéer som har ansvar för uppföljningen 

av arbetet med de mänskliga rättigheterna. Nödvändigtvis är varken FN:s eller EU:s 

arbeten ihopkopplade via samarbete eller gemensamma aktioner. Det är snarare en fråga 

om kommunikation mellan organisationerna och en gemensam strävan för förbättrade 

villkor för alla människor. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Den här uppsatsen grundar sig på en komparativ studie av de tre länsstyrelsernas 

implementeringsarbeten med de mänskliga rättigheterna utifrån en organisationsmodell. 

                                                 

17
 Direktiv 2000/43/EG. 

18
 Direktiv 2000/78/EG. 

19
 Direktiv 2004/113/EG. 

20
 Europeiska Kommissionen, Arbete mot diskriminering. 

21
 European Commission, Networks of experts. 
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Syftet är att belysa och analysera de existerande skillnader och likheter som finns 

mellan länsstyrelserna i deras arbete med de mänskliga rättigheterna. I analysen längre 

fram i uppsatsen tar jag med geografisk storlek och befolkningsmängderna som 

analysenheter utifrån den teoretiska analysramen för att se om de finns en koppling till 

varför länsstyrelsernas arbete ser ut som det gör.  En del av syftet med uppsatsen är 

även att ta fram de gemensamma faktorer som länsstyrelserna har gemensamt i sitt 

arbete, för att på så vis kunna utveckla gemensamma processer för 

implementeringsarbetet. 

Frågeställningen som uppsatsen kommer att utgå från är:  

 Om länsstyrelserna som offentlig myndighet arbetar på ett likadant sätt med de 

mänskliga rättigheterna utifrån ett implementeringsperspektiv?  

 Hur implementeringsfaktorerna ser ut i förhållandet till länets storlek gällande 

befolkningsmängd och geografiska yta. 

 Vilka möjligheter har respektive länsstyrelse att verkställa sina uppdrag från 

regeringen gällande implementeringen av de mänskliga rättigheterna? 

Det innebär att jag kommer att utreda om de tre länsstyrelserna använder sig utav 

samma processmallar i sitt implementeringsarbete utifrån organisation och tillämpning.  

1.4 Disposition 
Det första kapitlet innehåller inledande information angående studiens övergripande 

syfte och bakgrund samt information om de mänskliga rättigheterna och länsstyrelserna. 

I kapitel två presenteras en översikt av den teoretiska analysramen som uppsatsen utgår 

ifrån samt tidigare forskning om länsstyrelsers arbete med de mänskliga rättigheterna.  

Kapitel tre behandlar metodvalet för studien och de avgränsningar som behövts göras 

under arbetets gång. Slutligen avslutas kapitel tre med de operationaliseringar som har 

gjorts.  

Kapitel fyra utgörs av den analys som studien ämnar göra. Redovisning av resultat och 

prövning av de frågeställningarna som ställdes i kapitel ett och två, sker i detta kapitel. I 

redovisningen av resultaten tas även de förbättringspotentialerna för länsstyrelsernas 

fortsatta arbete upp. 
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Kapitel fem är det avslutande kapitlet och inleds med en diskussion kring det empiriska 

resultatet och metodvalet för studien. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av 

studiens innehåll och slutsatser. 

2 Teoretisk analysram 
Då studiens huvudområde är så pass stort har jag upplevt det som svårt att tillämpa 

enbart en teori på materialet. Istället används en analysram med inslag av flera, på 

förhand specificerade teorier för att helhetsbegreppet för materialet. Att använda en 

analysram i denna uppsats har varit nödvändigt, då inte någon av de mest använda 

teorierna kunnat användas på ett tillfredsställande sätt att syftet med studien kunnat 

uppnås. De teorier som uppsatsen grundar sin analys på är: 

- Organisationsteori 

- Implementeringsteori 

- Programteori 

Exempel på varför jag har valt att använda mig av en teoriram istället för enbart en 

teori, är tillämpningen av de olika rättigheterna; hur arbetet har genomförts, hur 

länsstyrelserna prioriterar dem och hur orsakssamband (exempelvis storlek på län, 

mängd anställda) kan spela roll i beslutsprocesserna. 

I den teoretiska analysramen ingår de tidigare, interna studierna gjorda av 

länsstyrelserna själva angående deras implementeringsarbete med de mänskliga 

rättigheterna. Resultaten av implementeringsarbena från deras respektive 

årsredovisningar från 2014 kommer att ingå i analysen, såväl som den nationella 

rapporten från 2013 avseende länsstyrelsernas gemensamt framställda mål med arbetet 

gällande de mänskliga rättigheterna. Då detta är en komparativ studie tar uppsatsen med 

perspektiven på likheter och skillnader i organisations- och implementeringsarbetet 

längre fram i analysen. En annan faktor av att inte använda enbart en specificerad teori 

är att uppsatsen som helhet kan räkna in de olika ämnes- och arbetsfaktorerna av de tre 

länsstyrelsernas arbete. De olika teorierna tillför olika perspektiv inom ämnesområdet, 

men de är även på vissa punkter sammanfallande. 

2.1 Organisationsteori 

Organisationsteorier kan ses som beskrivningar av omvandlingsprocessen från 

konflikter till samarbeten, hur resurser mobiliseras och används, samt beskrivningar 

över hur de uppsatta målen uppfylls inom organisationerna för medlemmarnas och 
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sammanslutningens överlevnad.
22

 Organisationsteorier har funnits och använts 

kontinuerligt under en lång tidsperiod. Trots att utveckling har skett och att forskningen 

kommit långt, har organisationsteorierna behållit sin utformning och kan tillämpas på 

alla sorters utredningar inom och angående organisationer. Däremot kan man inte 

betrakta alla organisationer som ett slags instrument för ett målinriktat tänkande, 

rationella beslut och som slutna enheter då det inte är tillräckliga faktorer att förstå vad 

som äger rum inom alla typer av organisationer. Det finns skillnader mellan 

organisationer, därmed har det vuxit fram olika skolbildningar inom 

organisationsteorin.
23

 

Enligt March och Simon kan man definiera organisation som:  

”Organisationer är system för samordnade handlingar mellan individer och grupper 

vars preferenser, information, intressen och kunskaper skiljer sig åt”.
24

  

Däremot får man inte glömma bort att det inom organisationsteori inte läggs vikt vid 

individuella karaktärsdrag, utan vid hur mänskligt uppträdande socialt sett blir 

organiserat och hur relationer och gemensamma värderingar ser ut.
25

 Enligt Ahrne finns 

det tendenser för att många olika former av organiserat mänskligt handlande tenderar att 

fungera på samma sätt.
26

 Arhne beskriver inte enbart en riktning inom 

organisationsteorin, utan han använder flera inriktningar för att försöka klargöra de 

grundläggande universella beståndsdelarna i organisationsteorierna och dess 

användande. Begreppet organisation kan därmed användas som ett vitt eller avgränsat 

begrepp. Av Ahrne används begreppet organisation som ett vitt begrepp där han räknar 

in allt från familj till arbete och stat.
27

 Medan Blau och Scott avgränsar begreppen för 

att få en tydligare riktning på teorin. Exempelvis använder inte Blau och Scott inte 

begreppet familj då det inte är en formell organisation. Enligt dem är en formell 

organisation styrd av officiella regler och hierarkier, samtidigt som det finns en viss 

informell struktur som hanterar och begränsar de informella relationerna och normer 

inom organisationen.
28

 

                                                 

22
 March, J, Simon, H. (1993) 

23
 Rothstein, B (1994), Johansson, S (2003), Røvik, K-A (2000) 

24
 March, J, Simon, H. (1993), s.2. Original: “Organizations are systems of coordinated action among 

individuals and groups whose preferences, information, interest, or knowledge differ”. 
25

 Blau, P och Scott, R (2003)  
26

 Ahrne, G. (1994) 
27

 Ibid 
28

 Blau, P och Scott, R (2003) 
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I denna uppsats används organisationsteorin som ett förklarade system för hur 

länsstyrelserna arbetar med de mänskliga rättigheterna. Hur organisationerna är 

uppbyggda; personalmässigt, storleksmässigt och områdesmässigt, är faktorer som 

spelar stor roll inom teorins ramar. Organisationer går att betrakta som materialiserade 

institutioner som man kan peka ut och läsa av vilket syfte eller målsättning som de 

har.
29

 Tillämpningen av organisationsteori på de tre länsstyrelserna innebär att analysen 

kan vinkla sitt perspektiv på materialet. Detta för att kunna lyfta fram och analysera de 

tre mest förekommande aspekterna inom en organisation; identitet, hierarki och 

rationalitet. Med identitet menar jag att organisationen på något sätt besitter en 

självständighet. Länsstyrelser är myndigheter styrda av regeringen samtidigt som de inte 

är sammankopplade nationellt sett. Länsstyrelserna har till viss del egen kontroll på sina 

resurser och användingen av dem, samtidigt som de måste återrapportera till regeringen. 

Hierarki handlar om hur formellt beslutsstrukturen inom organisationen är, hur den leds. 

Den sista aspekten, rationalitet, handlar om huruvida organisationen strävar mot sina 

bestämda mål.
30

  

2.2 Implementeringsteori 
Precis som organisationsteori har implementeringsteorin flera vinklingar, därför finns 

det ingen generell teori att tillämpa. Rothstein menar att variationsrikedomen som finns 

inom de olika implementeringsmodellerna är enorm vilket gör det mycket svårt att 

enbart ha en universell teorimodell att använda sig av.
31

 Implementering av metoder 

eller reformprocesser har beskrivits i teoretiska termer av Vedung
32

 som en teori om de 

offentliga insatsernas resultat. Vedung utgår från insatser och reformer som beslutats 

utav statsmakten, som dessutom vill införa i den offentliga sektorn. En 

implementeringsansats ger möjlighet att kunna studera relevanta aktörers sätt att ta sig 

an och kunna förverkliga nya idéer och visioner.
33

 Att använda mig av en 

implementeringsteori i den här uppsatsens analysram innebär att analysen får fler 

analysenheter att ta med i beräkningen gällande länsstyrelsernas implementeringsarbete 

med de mänskliga rättigheterna. 

                                                 

29
 Alexanderson, K. (2006), s.42ff 

30
 Johansson, R. (1992) 

31
 Rothstein, B. (1994), s.78ff 

32
 Vedung, E. (1998), s.46ff 

33
 Hjern, B. (1983) 
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När nya insatser eller beslut ska implementeras i offentlig sektor behövs någon form av 

modell att utgå från. Vedung beskriver åtta faktorer som kan ha betydelse i 

implementeringsarbetet.
34

 Dessa faktorer har tagit med i analysen längre fram i 

uppsatsen för att kunna utreda länsstyrelsernas implementeringsarbete. 

I. Den första faktorn handlar om den historiska bakgrunden och de delfaktorer som var 

verksamma i den metod eller modell som ledde fram till beslutet i verksamheten. Under 

faktorn historisk bakgrund finns sex delfaktorer att ta i beaktan. Om det finns politiskt 

stöd för insatsen blir det troligen enklare att genomföra den, samt om förändringen blir 

en naturlig följd av en utstakad färdriktning för hela verksamheten. (1) Att förändringen 

innebär en anslutning eller ett brott mot hittills förd politik, (2) oenighet eller enighet i 

det politiska stödet, (3) om förändringen är stor eller liten, (4) graden av 

uppmärksamhet under tillkomstprocessen, (5) om förändringen var allvarligt menad 

eller mer symbolisk, (6) om berörda centrala, regionala, lokala myndigheter, enskilda 

och adressater deltog vid insatsens utformning. 

II. Den andra faktorn handlar om insatsens tydlighet, den tekniska komplexiteten och 

programteorins giltighet. Den är oklart formulerad vilket kan skapa olika tolknings- och 

handlingsmöjligheter. Oklarheterna kan däremot både främja och hämma faktorn. Om 

beslutet berör en tekniskt komplex insats blir den både svårare att förstå, men även 

genomföra.  

III. Den tredje faktorn handlar om hur implementeringen av en insats sker och hur den 

kan vara avgörande för utfallet. Faktor tre är även en delpunkt i programteorins 

processer gällande genomförande. 

IV. Den fjärde faktorn handlar om slutmottagarnas vilja, förståelse och organisering, 

samt den allmänna viljan som de befinner sig i är betydande faktorer i utfallet av en 

insats eller reform.  

V. Den femte faktorn berör efterhandskontrollens uppbyggnad, inriktning och 

värderingskriterium och hur dessa kan inverka på resultaten. Resultatens vikt och 

betydelse beror på hur efterhandskontrollen genomförs, även om den inte gör det.  

VI. Den sjätte faktorn handlar om andra insatser av andra aktörer än slutmottagarnas 

vilja. Andra myndigheters ageranden på både nationell, regional och lokal nivå i 

implementeringsprocesserna kan påverka utfallet. 

VII. Den sjunde faktorn handlar om marknadens eller konsumenternas reaktioner och 

                                                 

34
 Vedung, E. (1998), s.51ff 
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hur de kan ha betydelse för utfallet av implementeringen. 

VIII. Den åttonde och sista faktorn som Vedung redogör handlar om den övriga 

omgivningens förhållningssätt, stöd och motstånd och hur detta kan ha betydelse för 

resultaten. Bland annat kan intresseorganisationer och massmedia räknas in som aktörer 

under denna faktor. 

Uppsatsen kommer inte enbart utgå efter Vedungs modell för implementerings-

processen, Smith
35

 instämmer med Vedungs resonemang och hans modell för 

implementering av statliga beslut i en organisation. Men det finns skillnader mellan 

dessa två statsvetare och deras modeller. I Smiths modell kan själva 

implementeringsprocessen vara en del av den statliga byråkratin, vilket Vedung inte 

stödjer. Implementeringsorganisationen kan även ligga utanför den verksamhet som ska 

förändras, att det är en extern aktör som sköter arbetet för en annan organisation. I 

förhållande till Vedungs faktorer tillför Smiths modell den implementerade 

organisationen som en faktor av betydelse för om implementeringen ska ha ett lyckat 

utfall eller ej.  

Smith förespråkar en implementeringsprocess som arbetar mer eller mindre 

självständigt i förhållande till den organisation där implementeringen ska ske. En 

kombination av externt och intern utredning och utveckling är grunden i 

implementeringsarbetet. Med Smiths förhållningssätt till implementerings-

organisationens och dennes betydelse för resultaten skapar, tillsammans med Vedungs 

åtta faktorer, en nionde faktor. 

IX. Den nionde faktorn handlar den implementerade organisationens placering, stabilitet 

och kvalifikationer och vikten av deras betydelse. Aspekter i hur implementeringen och 

med vilken omsorg som den förberetts ingår i Smiths resonemang. 

2.2.1 Programteori 

Programteori kallas även för interventionsteori och är en underkategori för 

implementeringsteorin. Man kan säga att en av implementeringsteorins olika vinklingar 

är programteorin. Teorin handlar om själva genomförandet av ett program, en metod 

eller ett beslut. Programteorin förklarar även hur implementeringen är tänkt att gå till 

                                                 

35
 Smith, T. (1973) 
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(genomförandet) och vad den ska leda till, det vill säga teorin, inte om hur det har 

verkställts i verkligheten.
36

 

Teorin avses fungera som ett redskap för utvärderingar då man kan öppna upp 

möjligheter att kunna göra jämförelser i efterhand om hur interventioner och modeller 

de facto var tänkta att gå till. Faktor två i implementeringsteorin rör programteorins 

giltighet. Det innebär att teorin anger hur man når de uppsatta målen, hur metoden, 

programmet eller insatsen är tänkt att fungera och hur själva implementeringen ska gå 

till.
37

 Faktor tre i implementeringsteorin avser programteorins genomförande, själva 

implementeringsförfarandet. Antingen lyckas implementeringen i enlighet, eller så gör 

den inte det. Rothstein har uttryckt att det kan finnas ett antal brister av substantiell eller 

processuell karaktär.
38

 Genom att använda och utveckla en programteori innebär det att 

de olika aktörerna involveras på ett sådant sätt att genomförandet och acceptansen av 

det underlättas.  

Programteorin används som en hjälp att i efterhand få syn på brister som det finns 

möjlighet till att korrigera innan en medling för implementeringen ska kunna slutföras. 

Vedung beskriver teorin utefter en specifik systemmodell för att få fram legitima svar 

kopplat till teorin i sin helhet. Modellen går ut på att man med given fakta staplar upp 

den informationen man har för att kunna se samband och brister i ett tillvägagångssätt.  

I modellen används begreppen bärare, riktlinje, slutprestation, slutmottagare och de 

möjliga utfallen av riktlinjen.
39

 Riktlinjen är i detta fall länsstyrelsernas handlingsplan 

gällande de mänskliga rättigheterna. Programteorin i sig används inte i sin helhet i 

uppsatsen, den används snarare som ett komplement till implementeringsteorin, då 

modellen i sig är ett underlag för den komparativa analysen av länsstyrelsernas 

implementeringsarbete. Ur ett utvärderingsteoretiskt perspektiv används programteorins 

modell som ett förtydligande över länsstyrelsernas implementeringsarbete av de 

mänskliga rättigheterna snarare än som byggsten inför analysen. 

Kritiken mot namnet på programteorin är att den kan tyckas vara mångtydig. 

Programteori kan därmed beteckna teorier i diverse program, policys, verksamheter, 

projekt och de övriga sysslorna som den offentliga sektorn sysslar med. I denna uppsats 

                                                 

36
 Vedung, E. (1998), s.47 

37
 Rothstein, B. (1994) 

38
 Rothstein, B. (1994), s.88f 

39
 Vedung, E. (1998), s. 49ff 
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har benämningen programteori använts, snarare än interventionsteori, då den berör 

länsstyrelsernas olika policys och arbetssätt gällande implementeringsarbetet med de 

mänskliga rättigheterna.   

2.3 Tidigare studier 

Denna studie utgår från länsstyrelsernas nationella utvärdering och studie över deras 

arbete med de mänskliga rättigheterna, som genomfördes 2014 och avser åren 2013-

2014. I övrigt avseende finns det inga tidigare studier som berör länsstyrelsernas arbete 

med de mänskliga rättigheterna. Utöver länsstyrelsernas årsredovisningar, den 

nationella rapporten och informationen om det nya nätverket gällande mänskliga 

rättigheter, utgår uppsatsen från ett implementeringsperspektiv. Däremot finns det gott 

om studier om huvudämnet i sig, mänskliga rättigheter. Jag anser dock att de inte är så 

pass relevanta för denna uppsats att de tas med i studien. 

Östergötlands länsstyrelse gjorde 2013 en utvärdering om deras interna arbete och 

målsättningar gällande de mänskliga rättigheterna. Denna rapport finns med som 

underlag gällande Östergötlands arbete med de mänskliga rättigheterna, men då varken 

Kalmar eller Västra Götaland har en liknande rapport eller studie väger den inte tyngst 

av forskningsmaterialet. Vid behov har kontakt tagits med kontaktpersonerna på 

respektive länsstyrelse för att styrka den givna informationen och kunna få mer 

ingående information om till exempel arbetssätt, fördelning och resurser.  

3 Genomförande 
I detta kapitel redogör jag för vilken metod som jag har använt i uppsatsen och vad för 

slags material som ligger till grund för analysen. 

3.1 Metod 
I den här uppsatsen har jag använt mig av en komparativ kvalitativ textanalys för att 

kunna redogöra för länsstyrelsernas olika implementeringsarbeten. Komparativ 

kvalitativ textanalys innebär att jag som författare granskat och analyserat helheten 

såväl som de detaljerade delarna av mitt referensmaterial. Via systematiska 

undersökningar ämnar jag att göra en förklarande studie av länsstyrelsernas 

individuella, såväl som gemensamma, implementeringsarbete med de mänskliga 

rättigheterna. För att kunna få fram rätt analysenheter har jag att använt mig av en 
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systematisk modell i förklarandet av länsstyrelsernas arbete, se figur nedan.  

 

Figur 1 

I Figur 1 redogörs modellen som uppsatsen utgår efter i det förklarande syftet. Modellen 

som beskrivs i kapitlet ”Teoretisk analysram” är en modell som återkommer längre fram 

i uppsatsen och tillhör därför inte metodvalet. Genom att använda en systematisk modell 

för informationshämtande i denna uppsats får jag en bredd på materialet både 

helhetsmässigt, såväl som detaljmässigt. I rutan där det står ”klargöra tankestrukturen” 

syftar det på att jag lyft fram och försökt tydliggöra det väsentliga innehållet ur 

materialet. I rutan under, där det står ”Logiskt ordna och förklara” innebär det att jag har 

formaliserat tankeinnehållet i några lätt, överblickbara kategorier. I den sista rutan, 

”Klassificera”, innebär det att jag värderat allt material likvärdigt och har tillgetts 

samma betydelse i analysen för ett så pass likvärderat resultat som möjligt.
40

 

3.1.1 Metodkritik 

De problem som kan uppstå genom att jag använder mig av en kvalitativ textanalys är 

att faktorer som storlek, yta och befolkning, inte går att göra likvärdiga. Namnet på 

metoden är dessutom förvirrande då denna uppsats inte har tagit ut speciella begrepp 

eller händelser att analysera. Uppsatsen utgår snarare från ett helhetsbegrepp gällande 

implementeringsarbetet och planeringen gällande de mänskliga rättigheterna. 

Ett bekymmer som har uppstått är att länsstyrelserna är så pass självständiga att deras 

årsredovisningar är skrivna på olika sätt. Detta gör det stundvis svårt att sammanställa 

resultatet av deras implementeringsarbete då de tre länsstyrelserna inte alltid ger samma 

fakta. 

                                                 

40
 Esaiasson. P, Gilljam. M, Oscarsson. H, Wängnerud. L. (2012)  Metodpraktikan. s. 210ff 

Systematisera 

Klargöra 
tankestrukturen 

Logiskt ordna och förklara 

Klassificera 



  

 

16 

3.2 Material 

Det material som uppsatsen grundar sin analys på är främst Kalmar länsstyrelses, 

Östergötlands länsstyrelses och Västra Götalands länsstyrelses årsredovisningar för 

2014. Årsredovisningarna redogör vanligtvis i korta drag vad länsstyrelserna har arbetat 

med under året. Årsredovisningarna från 2014 ser dock annorlunda ut från tidigare år då 

man mer ingående beskrivit arbetet med de mänskliga rättigheterna på uppdrag av 

regeringen. Ytterligare material är den nationella rapporten som genomfördes under 

2014.
41

 Rapporten handlar om länsstyrelsernas gemensamma arbete och strategier för 

att inkludera de mänskliga rättigheterna i sitt vardagliga arbete. Länsstyrelsen i Västra 

Götaland skrev 2012 en handlingsplan
42

 om hur de arbetar med att integrera de 

mänskliga rättigheterna i sitt län. Handlingsplanen används som ett faktaunderlag 

snarare än tillvägagångssätt i uppsatsen. Genom att använda den mer som ett 

faktabaserat underlag kan jag överföra detaljerna om arbetsprocesserna på de två andra 

länsstyrelserna. Detta för att skapa en generell bild av länsstyrelsernas arbete och kunna 

visa de likheter och skillnader som finns mellan länsstyrelserna. 

Diskrimineringslagen ligger till grund för alla länsstyrelsers arbete med de mänskliga 

rättigheterna, därmed kommer även denna tas i beaktan i studien även fast den inte 

handlar om länsstyrelsernas arbete i sig. Till viss del används även ett fåtal elektroniska 

källor, mestadels som informationsunderlag om de olika direktiven och förordningarna 

från EU och FN. Även Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapporter om de 

mänskliga rättigheterna används som underlag i analysen. I övrigt används ett flera 

metod- och faktaböcker för att kunna analysera implementeringsarbetet på rätt sätt. 

Exempelvis används ”Det vetenskapliga studiet av politik” av Lundquist
43

, ”Human 

Rights” av Freeman
44

, ”A och O i samhällsvetenskaplig forskning” av Ruane
45

, 

”Implementering” av Nilsen
46

 och ”Implementation research” av Fixen med flera
47

 som 

en bas för analysens utformning. 

                                                 

41
 Länsstyrelserna i Sverige. (2014) Länsstyrelsernas arbete med de mänskliga rättigheterna. 

42
 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. (2012) Vi gör vardag av mänskliga rättigheter. 

43
 Lundquist, L. (1993) Det vetenskapliga studiet av politik. 

44
 Freeman, M. (2013) Human rights. 

45
 Ruane, J. (2006) A och O i samhällsvetenskaplig forskning. 

46
 Nilsen, P. (2010) Implementering – teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård. 

47
 Fixen, D., Naoom, S., Blase,K., Friedman, R. & Wallace, F. (2005). Implementation research: a 

synthesis of the literature. 
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3.2.1 Materialdiskussion 

Som tidigare skrivet under ’tidigare studier’ finns det inte mycket material som berör 

både länsstyrelserna och deras arbete med de mänskliga rättigheterna. Däremot finns det 

en hel del information och tidigare studier om mänskliga rättigheter ur internationella 

perspektiv. Bland annat finns det mängder med studier från Amnesty International som 

handlar om att de mänskliga rättigheterna får alldeles för lite fokus i det nationella 

arbetet.  

3.3 Urval och avgränsning 

Tidigare år har länsstyrelserna utgått från ”handboken om de mänskliga rättigheterna” i 

sitt arbete med de mänskliga rättigheterna. Handboken är sedan hösten 2014 inte längre 

aktuell som ett arbetsmaterial då den systematiska modellen i handboken inte är 

tillräckligt förankrad i länsstyrelsernas arbete. Istället för en handbok skapades det 

under hösten 2014 ett nationellt nätverk med representanter från respektive länsstyrelse 

som ska ta fram en ny modell i hur länsstyrelserna arbetar med de mänskliga 

rättigheterna både internt och externt. Det nya nätverket utgör bakgrunden till varför 

länsstyrelsernas årsredovisningar från 2014 är så pass detaljerade på kapitlet om de 

mänskliga rättigheterna.   

Denna uppsats är därför avgränsad till att endast använda sig av den nationella strategin 

och länsstyrelsernas årsredovisningar från 2014. Detta för att kunna redogöra hur 

länsstyrelserna det senaste året arbetat med de mänskliga rättigheterna och hur den 

framtida planen med förankringen inom organisationen ser ut.  

4 Analys 
I det här kapitlet redogör jag för hur respektive länsstyrelse i Kalmar län, Östergötlands 

län och Västra Götalands län arbetar med de mänskliga rättigheterna utifrån den 

nationella rapporten och deras årsredovisningar från 2014. Inledningsvis presenteras den 

nationella rapporten innan analysen fördjupar sig på respektive länsstyrelse. Teoriernas 

koppling till länsstyrelsernas implementeringsarbete och den systematiska modellen har 

ett eget avsnitt i analyskapitlet. 

4.1 Den nationella rapporten om de mänskliga rättigheterna 
Under 2014 skrevs det en nationell rapport gällande länsstyrelsernas arbete med de 

mänskliga rättigheterna. Rapporten avser åren 2004-2013 och täcker arbetsområden som 

bemanning, initiativförmågor och tillämparhet inom organisationen. Rapporten skrevs 
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för att kunna användas internt i organisationen som ett kunskapsunderlag för alla 

medarbetare. Syftet med rapporten var att kunna förankra rättighetsperspektivet hos 

medarbetarna för att lättare kunna arbeta med de frågorna externt.
48

  

Länsstyrelsernas främsta uppgift är att förverkliga de mänskliga rättigheterna både inom 

organisationen såväl som externt. Att integrera de mänskliga rättigheterna inom 

organisationen innebär att man som medarbetare måste utgå ifrån ett 

rättighetsperspektiv. Att utgå från ett rättighetsperspektiv i sin verksamhet innebär att 

man på individens nivå bemöter denne med respekt, skydd och att man tillgodoser de 

rättigheter individen har rätt till på ett konkret vis.
49

 Målet med länsstyrelserna inom 

och utom organisationen, är att säkerställa att de mänskliga rättigheterna fullföljs med 

full respekt.
50

 Sedan 2004 har länsstyrelserna haft särskilda uppdrag gällande att 

säkerställa de mänskliga rättigheterna. Uppdragen kommer från regeringen och har 

fastställts antingen i regleringsbreven som kommer varje år eller via specifika 

instruktioner, som även dessa kommer från regeringen. Länsstyrelsernas uppdrag 

gällande de mänskliga rättigheterna utökades 2007, då de enligt länsstyrelseinstruktion 

§ 5, punkt 5, behöver integrera de mänskliga rättigheterna i den egna verksamheten med 

speciellt fokus på diskriminering. 2010 utökades uppdraget från 2007 och inbegriper nu 

att länsstyrelserna måste rapportera till regeringen hur deras arbete med uppdragen går 

och vad för resultat som man kommit fram till.
51

  

Sju stycken länsstyrelser fick, med regleringsbrevet år 2004, särskilda uppdrag gällande 

de mänskliga rättigheterna. Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne, Norrbotten, Halland, 

Västernorrland, Värmland och Östergötland skulle analysera och kartlägga hur de 

mänskliga rättigheterna arbetas med inom myndigheten. Utifrån de fakta som de skulle 

få fram av kartläggningen skulle de därefter skapa en handlingsplan med åtgärder som 

resterande länsstyrelser skulle kunna använda sig av i sitt fortsatta arbete med de 

mänskliga rättigheterna. 2006 utökades de sju länsstyrelsernas särskilda uppdrag till att 

de skulle se över hur deras kommuner och landsting uppmärksammade och arbetade 

med de mänskliga rättigheterna. Förhållnings- och arbetssättet skilde sig åt mellan de 

sju länsstyrelserna. Några av länsstyrelserna undersökte var och hur, eller på vilket sätt, 
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de mänskliga rättigheterna berördes inom verksamheten. Andra identifierade de frågor 

som berörde regional utveckling, näringsliv, fysisk planering, miljö och social 

hållbarhet. Vad regeringen kunde sammanfatta efter den här utredningen var att 

länsstyrelserna medvetet arbetar med de mänskliga rättigheterna och till stor del 

använder sig av ett rättighetsperspektiv i sitt arbete. Däremot hade inte de mänskliga 

rättigheterna som värdegrund inom myndigheten inte fått tillräcklig förankring och 

fäste. 
52

 

Under 2010 fastslogs handlingsplanen för lika rättigheter och möjligheter, avseende 

perioden 2010-2012 av samtliga länsstyrelser och regeringen. Under processen att ta 

fram handlingsplanen deltog diskrimineringsombudsmannen (DO), Handisam
53

 och 

delegationen för mänskliga rättigheter i diskussionerna kontinuerligt. Handlingsplanen 

är till stora delar grundad på de analyser och kartläggningar som genomfördes i 

utredningen 2006.
54

 Handlingsplanen omfattar 36 olika åtgärder för länsstyrelserna 

inom tre olika områden; organisation, sakområden och kommunikation. Ansvaret för att 

förbättra rättighetsarbetet låg främst på varje enskild länsstyrelse, men de var samtidigt 

en del i en gemensam styrgrupp för projektet. Handlingsplanens verkställande skapade 

en gemensam grundstruktur som länsstyrelserna nu använder sig av. Handlingsplanen 

ska även verka som ett verktyg för länsstyrelserna så att de kan fortsätta bedriva ett 

samordnat och utvecklat arbete för lika rättigheter och möjligheter.
55

  

Den nationella rapporten fastslår att respektive länsstyrelse inom projektet, såväl som 

fåtalet övriga länsstyrelser, uppfyller nio av de 36 åtgärderna med att integrera de 

mänskliga rättigheterna internt i verksamheten. Mestadels har integreringen skötts via 

utbildningar, informationsutskick samt insatser för ett införande av rättighets- och 

antidiskrimineringsperspektiv i verksamheterna.
56

 Övriga insatser har varit 

vidareutbildningar för chefer och olika nätverksträffar, där frågorna om de mänskliga 

rättigheterna har varit centrerade i samtalen. Ur ett tillgänglighetsperspektiv, både 

informativt såväl som praktiskt, har länsstyrelserna en bit kvar innan de uppnår 

Handisams årliga tillgänglighetsuppföljningar. Handisam arbetar efter principen om 
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allas lika värde och rätt till tillgänglighet.
57

 Artikel 22 och 28 berör vikten av 

tillgänglighet från statens arbete. Artikel 22 handlar om att varje samhällsmedlem har 

rätt till den sociala trygghet som krävs för hans eller hennes individuella människovärde 

och utveckling av dennes personlighet genom förverkligandet av nationella åtgärder och 

mellanfolkligt samarbete enligt varje stats organisation och resurser. Artikel 28 går hand 

i hand med artikel 22 och lyfter vikten av att varje individ har rätt till ett socialt och 

internationellt system där rättigheterna i den allmänna förklaringen kan förverkligas till 

fullo.
58

 

Den nationella rapporten avser arbetet med de mänskliga rättigheterna under nio års tid 

(2004-2013). Länsstyrelsernas metoder och arbetssätt har ändrats. Metoder har skrotas, 

vissa har kopierats. Framförallt har länsstyrelserna gemensamt skapat ett nätverk under 

2014 för att kunna utbyta erfarenheter och idéer med varandra om hur arbetet med de 

mänskliga rättigheterna kan bli ännu bättre än vad det är idag. En kartläggning av nästan 

tio års arbete har kunnat ta fram olika processer och metoder hos olika stora 

länsstyrelser som de övriga i Sverige kan ta del av och efterfölja. Kartläggningen har 

överlag visat på länsstyrelsernas eget agerande gällande olika samverkansmodeller med 

externa aktörer inom respektive län, utöver intern utveckling och social hållbarhet.
59

 Ett 

långsiktigt arbete med de mänskliga rättigheterna inom länsstyrelserna behövs och är på 

god väg att bli så pass förankrat inom organisationen att rättigheterna blir en mer 

självklar del i deras arbete än vad det är idag. 

4.2 Länsstyrelsen i Kalmar län 
På länsstyrelsen i Kalmar län, på utvecklingsenheten är arbetet med de mänskliga 

rättigheterna inkluderat i deras vardagliga arbete med exempelvis jämställdhet, våld i 

nära relationer och integration. Av de tre länsstyrelserna som denna uppsats fördjupat 

sig i är Länsstyrelsen i Kalmar län den minsta, de har även minst resurser tilldelade från 

regeringen av de tre.  Ur länsstyrelsen i Kalmar läns årsredovisning för 2014 har jag 

utgått från de kapitel som berör de mänskliga rättigheterna, jämställdhet och en liten del 

ur avsnittet gällande personalresurser. De andra kapitlen i årsredovisningen berör flera 

andra aspekter än de jag nämnt ovan, dock är det här arbetet så pass avgränsat att de 

andra aspekterna inte tillför något till studien om de mänskliga rättigheterna. 
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2014 års regleringsbrev från regeringen fastslås under paragraf 83 att: ” Länsstyrelserna 

ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om icke-diskriminering och mänskliga 

rättigheter belyses, analyseras och beaktas i den egna verksamheten i enlighet med 5 § 

punkten 5 i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt bedöma 

resultatet av detta. Redogörelsen ska innehålla information om bl.a. hur länsstyrelserna 

samarbetat med andra berörda myndigheter samt vilka åtgärder som har vidtagits för 

att stödja kommunernas arbete med dessa frågor”.
60

  

4.2.1 Verksamheten 2014 

Kalmar län har under 2014 bedrivit en verksamhet, som inom ämnesområdet mänskliga 

rättigheter mestadels verkat internt i organisationen. Detta för att det under hösten 2014 

skapades ett nationellt nätverk vars syfte och framtida mål är att ta fram en ny strategi i 

hur man bäst arbetar med de mänskliga rättigheterna. Länsstyrelsen i Kalmar län har i 

uppdrag av regeringen att arbeta med de mänskliga rättigheterna 10 % av deras 

verksamhetsbelagda tid.
61

 Det är enhetschefen som ska se till att dessa procentenheter 

fördelas ut på enheten och att de verkställs enligt de uppsatta mål som finns. 

Perspektivet i verksamhetens arbete har inte alltid varit ur ett rättighetsperspektiv. Det 

har snarare bestått av okunskaper och egna uppfattningar om hur saker bör vara. 

Utvecklingsenheten har under 2014 därför arbetat väldigt mycket med den interna 

utvecklingen av kunskap om mänskliga rättigheter och dess tillämpning.  

Då enhetschefen Elisabeth Edberg Karlsson även är jämställdhetssakkunnig på 

utvecklingsenheten, har större delen av enhetens fokus varit väldigt mycket på 

jämställdhet. Det innebär inte att de övriga ansvarsområdena inom utvecklingsenheten 

inte sysslat med de mänskliga rättigheterna över huvud taget, men av de 10 % har större 

delen fördelats på arbetet med jämställdhet. Då Länsstyrelsen i Kalmar län är en av de 

mindre länsstyrelserna i Sverige har de inte tillräckligt med resurser för att ha personer 

anställda på heltid, arbetandes med de mänskliga rättigheterna. Det är därför högst 

angeläget att integrera arbetet med de mänskliga rättigheterna i enhetens övriga 

ansvarsområden.
62

 Exempelvis centreras FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna väldigt mycket kring jämställdhet mellan individers olika förutsättningar, 
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framförallt syns det i artiklarna 1, 2, 6, 7 och 10.
63

 De här fem artiklarna är väsentliga i 

den allmänna förklaringen om människors rätt till lika villkor. Artikel 1 behandlar 

frågan om att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Artikel 2 om 

att alla människor är berättigade till alla rättigheter i förklaringen oavsett kön, hudfärg, 

ras, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, ursprung, egendom eller börd. 

Artikel 6 berör frågan om att alla har rätt att överallt erkännas som en person i lagens 

mening. Artikel 7 går hand i hand med artikel 6 och utvecklar budskapet till att var och 

en är lika inför lagen och berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av 

något slag. Artikel 10 är även denna kopplad till den juridiska handlingen och handlar 

om att alla människor på samma villkor är berättigade till en rättvis och offentlig 

förhandling vid en domstol. Man kan därför inte påstå att utvecklingsenheten har 

handlat fel när de arbetat med de mänskliga rättigheterna samtidigt som de arbetat med 

jämställdhetsmålen och våld i nära relationer.
64

 

4.2.2 Jämställdhet 

Ur ett jämställdhetsperspektiv har Länsstyrelsen i Kalmar län under året både skapat nya 

samt deltagit i olika nätverk rörande hedersvåld och förtryck. Det fjärde 

jämställdhetsmålet ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” är ett obligatoriskt arbete för 

länsstyrelserna att arbeta med under året. Länsstyrelsen i Kalmar län har under året haft 

stort fokus på de olika nätverken som finns i länet för att kunna stärka samverkan och 

öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan de olika aktörer som är involverade i 

projektet.
65

 Det fjärde jämställdhetsmålet är inte ett arbete som sker på ett år, det är 

snarare ett långsiktigt arbete där man kan driva på utvecklingsarbetet under en längre 

period. 2014 års fokus med det fjärde jämställdhetsmålet har varit att skapa en samsyn 

om vad samverkan och respekt för varandras uppdrag och arbete (externa aktörer). 

Arbetet med våld i nära relationer är tätt kopplat till mänskliga rättigheter då det krävs 

ett rättighetsperspektiv i allt arbete.
66

 Det framtida målet är att synliggöra de mänskliga 

rättigheterna och hela jämställdhetspolitiken och sambanden till de fyra delmålen. Ingen 

människa är mer värd än någon annan och har rätt att leva sitt liv så som de själva vill.
67
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Under året har det varit flera länsstyrelsegemensamma träffar rörande arbetet med 

hedersrelaterat våld och förtryck. Den nationellt sett röda tråden i arbetet har varit 

samverkan mellan länsstyrelserna själva och med externa aktörer. Tillsammans med 

länsstyrelsen i Östergötland, som är skapare av projektet ”Våga göra skillnad”
68

, 

arrangerades det informationsdag i länet om vilket skydd, stöd samt rehabilitering som 

barn och unga som utsatts för våld och förtryck behöver. Syftet med informationsdagen 

var att längre fram i tiden kunna få en organisation med mer individuella insatser och 

uppföljningar med mer kunskapsunderlag.
69

 Det var även viktigt för båda 

länsstyrelserna att medarbetarna fick kunskapsunderlag om barnkonventionen och hur 

man tillämpar ett barnperspektiv i sina arbeten, utöver rättighetsperspektivet. 

4.2.3 Rättighetsperspektiv 

Rättighetsperspektivet är en väldigt viktig del i arbetet med de mänskliga rättigheterna, 

oavsett om det är kopplat till jämställdhet, våld i nära relationer eller intern 

organisation. Det är även viktigt att ha rättighetsperspektivet i den information som 

kommer ut från organisationen. Både våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck har blivit extra synliggjorda under 2014 via föreläsningar, tryckta publikationer 

och aktuella mediala intressen.
70

 När länets alla berörda aktörer är informerade och med 

i ett samordningsavtal är det enklare att slussa de kvinnor som behöver extra hjälp och 

stöd till rätt instanser, de barn och ungdomar som har blivit utsatta för våld får det skydd 

och den rehabiliteringen som krävs mycket fortare och socialnämnden har en tydligare 

arbetsuppgift i tillämpningen av de mänskliga rättigheterna. Det finns ett behov av att 

uppmuntra, såväl stödja, samverkan mellan kommunerna i länet för en fortsatt 

utveckling av kommunala insatser inom rättighetsområdena. 

Internt har rättighetsperspektivet gjort stora framsteg med att förankras hos 

medarbetarna efter grundandet av det nationella nätverket för mänskliga rättigheter. 

Nätverket som grundades 2014 är en plats för utbyte av idéer och återkoppling till den 

nationella rapporten som publicerades 2014. Länsstyrelserna har tidigare inte haft ett 

forum att utbyta erfarenheter och idéer med varandra gällande de mänskliga 

rättigheterna, vilket för Kalmar Länsstyrelse har varit en nackdel. Den nationella 

rapporten och nätverket gemensamt har öppnat dörrar för hur medarbetarna och 
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organisationen som helhet ska kunna utveckla sitt rättighetstänk samt skapa nya system 

för verksamhetsintegrering. Även medvetenheten inom organisationen har under 2014 

utvecklats till en öppnare organisation med ett tillgänglighetsperspektiv. Länsstyrelsen i 

Kalmar län behöver kontinuerligt kunna uppdatera sina kunskapsbanker och externa 

information så de kan användas under en längre tidsperiod. Ett systematiserat arbetssätt 

med information som årligen utvecklas och ändras är en utmaning för alla Länsstyrelser 

att ta fram.
71

 

4.3 Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Med ansvar för sina 442 105 invånare i länet
72

 är Länsstyrelsen i Östergötlands län den 

medelstora av de tre länsstyrelserna som studien jämför. Till skillnad från Länsstyrelsen 

i Kalmar län som använder sig av utvecklingsenheten som ytterst ansvariga för 

mänskliga rättigheter, använder sig Östergötlands länsstyrelse av enheten för social 

hållbarhet. Det är ingen betydande skillnad mellan de olika enheternas arbeten mer än 

namnet på den ansvariga enheten. Från årsredovisningen för 2014 har jag använt mig av 

kapitlena Mänskliga rättigheter, Jämställdhet, Personalresurser och 

Organisationsstyrning. 

4.3.1 Verksamheten 2014 

Östergötlands länsstyrelse bedrev under 2014 stora delar av sitt arbete med de 

mänskliga rättigheterna extern ut i länet. Östergötland är samordnare för det nationella 

nätverket som skapades under 2014, och är väldigt aktiva i sitt arbete med de mänskliga 

rättigheterna både internt och externt. Detta medför att de har en samordnare som 

arbetar heltid med arbetet om mänskliga rättigheter då det är så mycket som händer 

inom länet.
73

 Bland annat har länsstyrelsen bedrivit projektet ”Våga göra skillnad” som 

är tätt kopplat till barnkonventionen och kommunernas roll i rättighetssammanhang för 

barn och ungdomar. Enheten för social hållbarhet består av 13 medarbetare, varav 

enhetschefen, samordnaren för mänskliga rättigheter och minoriteter, 

jämställdhetssakkunniga och jämställdhetshandläggare är ytterst ansvariga för 

integreringsarbetet med de mänskliga rättigheterna.
74

 Då Länsstyrelsen i Östergötland 

arbetar väldigt intensivt med de mänskliga rättigheternas implementering har de mer 

resurser och uppdrag tilldelade sig utav regeringen. Mycket av resurserna som tilldelats 
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är ämnade att gå till de olika projekt och insatser som bedrivs inom länet, en del går 

även till det nationella nätverkets samordnande. 

Samordnaren för mänskliga rättigheter på länsstyrelsen i Östergötland fungerar som ett 

stöd för de olika verksamheter och projekt som länsstyrelsen bedriver. Under 2014 

bildades det ett råd för lika villkor inom länsstyrelsen, vars syfte är att enklare kunna 

följa upp myndighetens implementeringsarbete med både jämställdhet och de mänskliga 

rättigheterna överlag. För att man internt ska kunna utveckla arbetet ansåg man att rådet 

för lika villkor behövdes då man konkret kunde peka på de åtgärder som behövdes 

göras innan arbetet kunde fortsätta utvecklas.
75

 Länsstyrelsen i Östergötland är även 

samordnare för myndighetsnätverket för mänskliga rättigheter som består av elva 

myndigheter. Nätverkets roll i frågan om mänskliga rättigheter är att kunna 

kompetensutveckla de som är med i projektet, skapa en gemensam mötesplats för frågor 

och idéer samt belysa det viktiga arbetet med de mänskliga rättigheterna. Under första 

kvartalet för 2014 träffades myndighetsnätverket fyra gånger, samtidigt som de mellan 

träffarna haft kontinuerlig kontakt och utbyte av idéer och tankar. Ett tidigt resultat av 

myndighetsnätverkets sammankomster är att några myndigheter skapat 

samarbetsgrupperingar där de gemensamt nått ut till sina medarbetare med ännu mer 

breddad kunskap om de mänskliga rättigheterna. Pilotprojektet för den första 

samarbetsgrupperingen var ett samarbete mellan Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och 

Skatteverket som anordnade tre frukostsseminarier för sina anställda där 

medborgarideal och rättighetsperspektiv lärdes ut.
76

  

4.3.2 Externa projekt 

Utöver interna utbildningsdagar och samarbete med externa aktörer är Länsstyrelsen i 

Östergötland mycket aktiv i skolorna i länet med att upplysa om mänskliga rättigheter, 

hat på internet och projekt kopplat till elevernas vardag i, såväl som utanför, skolmiljön. 

77
  De har under året haft en särskild verksamhet avsedd åt arbetet med de mänskliga 

rättigheterna i skolorna i närliggande kommuner. Bland annat via projektet naturum 

Tåkern och Prinsessan Estelles sagostig där barnen får gå runt bland olika 

upplevelsestationer som tillsammans berättar en saga. Länsstyrelsens skolprojekt 

handlar om en överförmyndartillsyn där barnen får lära sig om likabehandling och 
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rättsäker behandling utan att en vuxen direkt talar om för barnet att så här ska det vara.
78

 

Ytterligare arbeten riktade mot barn och ungdomar som är kopplat till de mänskliga 

rättigheterna är de olika böcker som länsstyrelsen tagit fram. Två böcker riktar sig 

främst till unga kvinnor som ett själv-stärkande material; Man vill ju finnas! En 

handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter och Du är född att 

göra skillnad. Den tredje boken är riktad till unga överlag som handlar om rätten att 

själv välja sitt liv, Ung och fri- eller?. Bakgrunden till att dessa tre böcker har 

publicerats är bland annat för att kunna motverka hedersrelaterat våld och förtryck i 

nära familj.
79

 

”Våga göra skillnad” är en vägledning för unga som utsatts för hedersrelaterat våld och 

förtryck och ska fungera som ett skydd, stöd och hjälp till rehabilitering. I skrivelsen av 

regeringen ”Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga gifts bort mot sin 

vilja”
80

 lyfts de kvinnor och män, unga flickor och pojkar som känner att de har 

begränsningar i valet om vem de ska äkta, upp som en riskgrupp som behöver särskilda 

insatser och hjälp samt stöd från samhället. Länsstyrelsen i Östergötlands handledning 

”Våga göra skillnad” är en av åtgärderna i regeringens handlingsplan. De har på 

uppdrag av regeringen ett ansvar att se till att de unga i målgruppen som blivit utsatta 

för hot, våld och liknande får det stöd som de behöver både under och efter 

rehabiliteringens gång. Utifrån regeringens skrivelse ska vägledningen ”Våga göra 

skillnad” syfta till att öka: 

 ”Utsattas möjligheter till att få det stöd de behöver och den rehabilitering de är 

i behov av oavsett var de placeras 

 Kommunens möjligheter att ge adekvat hjälp till utsatta 

 Kommunens medvetenhet om ansvar för målgruppen 

 Medvetenheten bland berörda yrkesgrupper om behovet av att utveckla 

professionell rehabilitering och långsiktigt stödjande insatser”
81

 

4.3.3 Östergötland som organisation 

Östergötlands arbete med de mänskliga rättigheterna ligger i framkant i utvecklingen 

och tillämpningen inom de olika områdena. Länsstyrelsen har en bra struktur i hur de 
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ska arbeta med de mänskliga rättigheterna och har ansvariga personer som ser till att det 

övergripande arbetet uppfyller samma villkor. Länsstyrelsen har även en väl förankring 

hos sina medarbetare som gärna ser utbildnings- och kompetensdagar då de uppskattat 

de tidigare arrangemangen när det gäller innehåll, ökad kunskap och relevans för deras 

profession. Utöver upplysande om de mänskliga rättigheterna har länsstyrelsen i 

Östergötland under 2014, lagt resurser på att ha medarbetardagar för samtliga anställda. 

Under medarbetardagen behandlades frågor om målarbete, ledarskap och medarbetskap 

där utgångspunkten var att lyfta fram de beteenden som främjar verksamhetens 

utveckling samt gör att målen uppnås.
82

 Under medarbetardagen fastställdes det även att 

organisationen behöver bli mer modernare och effektivare än vad den är i dagsläget. 

Detta via utbyte med andra länsstyrelser och organisationer, samt utbildning för 

samtliga anställda.
83

 

4.4 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Länsstyrelsen i Västra Götaland ansvarar för näst flest människor i Sverige, sett till 

befolkningsmängden i länet. 16,7% av Sveriges befolkning bor inom länets gränser i 46 

olika kommuner vilket ställer krav på att det finns en välfungerande länsstyrelse i länet. 

Enheten för social hållbarhet är på grund av flera faktorer, större än Länsstyrelsen i 

Kalmars utvecklingsenhet och Länsstyrelsen i Östergötlands enhet för social hållbarhet. 

Precis som i redogörelsen för Länsstyrelsen i Kalmar och Östergötlands arbete under 

2014 har jag använt mig av kapitlen Mänskliga rättigheter, Jämställdhet, 

Personalresurser och Organisationsstyrning från årsredovisningen 2014. 

4.4.1 Verksamheten 2014 

Under året har länsstyrelsen i Västra Götaland bedrivit sitt arbete med de mänskliga 

rättigheterna både internt i organisationen och externt till kommunerna i länet. Målet har 

varit att skapa en bättre förankring och samarbetsvilja mellan kommunerna. 

Länsstyrelsen har även fortsatt att arbeta med den långsiktiga strategin, som påbörjades 

under 2008, för att integrera de mänskliga rättigheterna i verksamheten. Den långsiktiga 

strategin har skapats i syfte att verksamhetsintegrera rättighetsperspektivet inom 

länsstyrelsen.
84

 Satsningen på den långsiktiga strategin utvecklades under 2014 till att 

Länsstyrelsen i Västra Götaland även tog fram en handlingsplan för jämställdhet och 
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jämlikhet, som båda är delar av de mänskliga rättigheterna. Handlingsplanen utgår från 

samtliga uppdrag som är kopplade till de mänskliga rättigheterna. Därmed gör 

handlingsplanen så att länsstyrelseinstruktion § 2 rörande relevanta nationella mål, samt 

§ 5 som handlar om jämställdhet, barns rättigheter, antidiskriminering, folkhälsa och 

mänskliga rättigheter får genomslag i länet med länsstyrelsens verksamhet. Arbetet med 

handlingsplanen innefattar också att uppdrag 83 ur RB2014 och uppdrag 84 ur RB2013 

verkställs; att verksamhetsintegrera jämställdhet och mänskliga rättigheter.
85

 

4.4.2 Jämställdhet 

Handlingsplanen för jämställdhet och jämlikhet innehåller förslag på strategier för olika 

situationer som har och kan uppstå, verktyg och metoder att använda sig av i 

integreringsarbetet samt fyra övergripande indikationer som man över tid kan använda 

sig av vid uppföljningar av arbetet.  De fyra indikatorerna handlar om att: 

 ”Jämställdhet och jämlikhet ska beaktas vid all kommunikation. 

 Länsstyrelsens personalsammansättning ska spegla samhällets mångfald. 

 Jämställdhet och jämlikhet ska beaktas vid upphandling. 

 Samtliga enheter ska ta fram aktiviteter för att integrera jämställdhet och 

jämlikhet i sin verksamhet”
86

 

Handlingsplanen ämnar få länsstyrelsen att arbeta med de två utarbetade modellerna för 

målgruppsanalyser för att dels integrera rättighetsperspektivet i verksamheten och dels 

använda den andra modellen vid verksamhetsplanering. Strategierna som lyfts fram i 

handlingsplanen kan användas som ett stöd för länsstyrelsens olika enheter vid 

jämställdhets- och jämlikhetsintegreringen och övriga målgruppsanalyser rörande de 

mänskliga rättigheterna.  

4.4.3 Utbildning 

I satsningen på verksamhetsintegrering av de mänskliga rättigheterna har länsstyrelsen i 

Västra Götaland värderat de mänskliga rättigheterna som en av deras sex 

baskompetenser för sina medarbetare. I deras introduktionsutbildning för sina anställda 

finns det ett specifikt avsnitt rörande social hållbarhet och de mänskliga rättigheterna 

som är en obligatorisk del av utbildningen. Mellan 2008 och 2012 erbjöd länsstyrelsen i 
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Västra Götaland sina anställda att gå en fördjupning på deras dåvarande basutbildning i 

mänskliga rättigheter.
87

 Sen våren 2014 är fördjupningsutbildningen digitaliserad och 

innehåller en bilaga med fördjupningsfrågor fritt för medarbetarna att testa sig själva på. 

Länsstyrelsen har även avsatt resurser för att kunna erbjuda sina anställda olika 

kompetenshöjande insatser inom olika områden rörande de mänskliga rättigheterna, 

exempelvis jämställdhet, antidiskriminering, barnets mänskliga rättigheter, diverse 

tillgänglighetsfrågor och folkhälsa.
88

 En stor del av syftet med handlingsplanen är att 

kunna förenkla och tydliggöra verksamhetsintegreringen av de mänskliga rättigheterna 

och jämställdhetstänket i organisationen. Som ett stöd till handlingsplanen finns en 

”mänskliga rättighets-”grupp på länsstyrelsen bestående av sakkunniga inom social 

hållbarhet, jämlikhet, mänskliga rättigheter, barns rättigheter, tillgänglighet, folkhälsa, 

integration, diskriminering och nationella minoriteters rättigheter. Utöver de sakkunniga 

finns det i gruppen samordnare för mänskliga rättigheter, handläggare i de olika ämnena 

och enhetschefen för social hållbarhet. Gruppens yttersta ansvar är att se till så att 

handlingsplanen följs upp och de facto kan fungera som ett stöd i verksamheten under 

åren 2014-2017.
89

 

4.4.4 Rättighetsperspektiv 

Västra Götalands vision är att förutsättningarna med det externa arbetet med de 

mänskliga rättigheterna kan underlättas av att ha rättighetstänket väl förankrat internt i 

organisationen via satsningarna på kompetensutveckling och verksamhetsintegrering. 

”Länsstyrelsen för det hållbara samhället” mottot för visionen om en verksamhet med 

rättighetsperspektiv. Trots att länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar väldigt internt med 

förankringen är de aktiva i det externa arbetet med de mänskliga rättigheterna. 

Exempelvis har de genomfört ett 40-tal konferenser och utbildningsdagar inom 

områdena jämställdhet, barns rättigheter, nyanländas etablering, krissamverkan och 

föräldrastöd. De har även, tillsammans med Västra Götalandregionen (VGR) tagit fram 

en strategi för jämställdhet och jämlikhet. Länsstyrelsen har även uppmärksammat 

kommunerna i länet när det handlar om samhällsplanering, med hjälp av det skriftliga 

stödmaterialet ”Stöd för social hållbarhet inom fysisk planering och boende” som 

länsstyrelsen tagit fram.
90

 Förutom att arrangera konferenser och utbildningsdagar har 
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Länsstyrelsen i Västra Götaland haft flertalet samarbeten med andra myndigheter 

nationellt såväl som regionalt är berörda av deras arbete med de mänskliga 

rättigheterna. Bland annat har de ett tätt samarbete med Socialstyrelsen och andra 

organisationer via deras regionala nätverk som arbetar med jämställdhetsintegrering. 

Länsstyrelsen är med i nätverket ”Barnkonventionen på riktigt” där även Drottning 

Silvias barnsjukhus, Kriminalvården, Polisen, BRIS, Rädda barnen, 

Räddningsmissionen, Göteborgs universitet och Göteborgs stad är med för att förbättra 

barnets mänskliga rättigheter i länet. Trafikverket och Boverket samarbetar med 

Länsstyrelsen i frågorna inom området samhällsplanering. 

För att följa upp sitt arbete med jämställdhet, mänskliga rättigheter och barnets 

rättigheter har länsstyrelsen satt på rutin att enheterna behöver analysera sin verksamhet 

utifrån barns rättigheter. Varje år ska den här rapporteringen ske, därefter sätts de 

kompetensutvecklande insatserna in för att arbetet nästkommande år ska bli bättre.
91

 Att 

analysera och utvärdera sin verksamhet är delar i arbetet med att ha en tillgänglig 

organisation. Utvecklingsarbetet hos länsstyrelsen har som mål att under 2017 ska de 

sex utvecklingsområdena som finns i målbilden vara uppnådda. Anseende och image, 

arbetssätt, tillgänglighet, verksamhetsstyrning, arbetsplan och värdegrund är de 

värdeord som arbetet ska utvecklas inom och styras med.
92

  Under 2014 har 

länsstyrelsen konsekvent använt sig av metoden ”kompetensbaserad rekrytering” i alla 

rekryteringsprocesser för att få en så pass jämlik och kompetensbreddad organisation 

som möjligt.
93

 

4.5 Slutsatser 

Den absolut största skillnaden mellan länsstyrelserna är deras storlekar, både 

geografiskt och befolkningsmässigt sett. Det innebär att Kalmar har betydligt färre 

invånare att ansvara över medan Östergötland har dubbelt så många invånare men på 

mindre yta. Kalmar län sträcker sig över 11 170 km²
94

, med sina 235 598 invånare blir 

befolkningstätheten 21 invånare per km². Östergötlands yta uppmäter sig till 10 562 km² 

95
, tillsammans med deras 442 104 invånare blir det 42 invånare per km². Västra 
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Götaland är det näst största länet sett till befolkningen i Sverige, men med sina 23 942 

km², 68 invånare per km², är de bara det femte största i Sverige.
96

 

Länsstyrelsen som organisation är toppstyrda av Regeringen, men i övrigt är de 

oberoende myndigheter så länge de återrapporterar och gör sitt arbete på korrekt sätt. 

Innan det nationella nätverket för mänskliga rättigheter skapades utgick arbetet med de 

mänskliga rättigheterna från en strategisk handbok som tagits fram. Handboken var inte 

anpassad till länsstyrelsernas olika arbeten eller kapaciteter, men ansågs vara en bra 

guide för länsstyrelserna att använda sig av. På grund av att handboken var svår att 

anpassa till respektive länsstyrelser arbete kasserades den i början av 2014 i förmån för 

det nationella nätverkets uppstart. I det nationella nätverket ingår representanter från 

varje länsstyrelse i Sverige.  Representanterna är allt från sakkunniga om mänskliga 

rättigheter och jämställdhet, enhetschefer för ansvariga enheter till samordnarna för 

mänskliga rättigheter. Gruppens syfte är att gemensamt kunna ta fram strategier som 

enkelt kan anpassas till respektive länsstyrelses kapaciteter och resurstilldelningar. Vad 

som genomsyrar nätverket är det gemensamma målet att få ett rättighetsperspektiv 

förankrat i myndigheten. 

Utifrån analysramen med organisations-, implementerings och programteori framstår 

länsstyrelsen i Östergötland som den mest strukturerade då de på flera av sina enheter 

tätt arbetar med rättighetsintegreringen i organisationen. De har även en checklista med 

åtgärder för hur arbetet med rättighetsintegreringen ska kunna underlättas och vilka 

metoder man bör använda. Resurstilldelningen är det som avgör om länsstyrelserna kan 

ha någon eller några anställda på hel- eller halvtid. Exempelvis har länsstyrelsen i 

Kalmar ingen heltidsanställd på mänskliga rättigheter, men de har en jämställdhets-

sakkunnig som aktivt arbetar med att integrera de mänskliga rättigheterna med de 

resurser och uppdrag som finns. I länsstyrelsesammanhang är man beroende av storlek 

på länet när det gäller resurstilldelningen. Har man mer resurser har man fler 

möjligheter att ha anställda som styr arbetet med de mänskliga rättigheterna, i Kalmars 

fall har man kommit fram till en lösning som fungerar för tillfället, men som i längden 

kanske inte är det bästa alternativet. Västra Götaland har betydligt fler invånare att ta 

med i beaktan vid planerandet av projekt eller verkställande av beslut, därför behöver 

dem precis som Östergötland ha heltidsanställda som kan fokusera på 
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integreringsarbetet, och de sakkunniga inom exempelvis jämställdhet, jämlikhet, 

konflikthantering och integration kan fokusera på sitt arbete men med ett 

rättighetsperspektiv. 

Utredningen i den nationella rapporten där Västra Götaland togs upp som exempel, 

ämnade lyfta fram välfungerande och väl genomarbetade metoder som länsstyrelserna 

använde sig av i verksamhetsintegreringen. Utifrån programteorin visar det att Västra 

Götaland har en plan i hur verksamhetsintegreringen ska gå till och på vilket sätt. Vilket 

även Östergötland har när man ser på deras checklistor och metodsätt. För Västra 

Götalands del som en del av utredningen, visar det att deras metoder och arbetsprinciper 

fungerar i praktiken med verksamhetsintegre-ringen av de mänskliga rättigheterna. Ett 

betyg som alla länsstyrelser strävar efter att få. Som den minsta länsstyrelsen i studien 

har länsstyrelsen i Kalmar aktivt arbetat för att efterfölja de större länsstyrelsernas 

metoder. Med detta förhållningssätt till de större länsstyrelserna öppnar det upp för 

länsstyrelsen i Kalmar att hitta nya metoder och förhållningssätt till arbetet med de 

mänskliga rättigheterna. Trots att de endast har 10 % tilldelade att arbeta med mänskliga 

rättigheter på sin verksamhetsbelagda tid, uppfyller de många av de åtgärder som den 

nationella rapporten tar upp i avsnittet om den metodiska handlingsplanen. Det handlar 

inte enbart om resurstilldelningen i frågan om integreringen av de mänskliga 

rättigheterna längre, det handlar även om de anställdas kreativitet att kunna inkludera 

arbetet inom andra arbetsområden.  

4.5.1 Förbättringspotentialer 

För att arbetet med de mänskliga rättigheterna ska kunna fortgå i den takten det har 

utvecklats de senaste åren, behöver länsstyrelserna fortsätta satsa på utbildningsinsatser 

och vidarutveckla deras metoder och arbetssätt med de mänskliga rättigheterna. Det är 

ledningen vid respektive länsstyrelse som har det absolut yttersta ansvaret att se till så 

att dessa utvecklingsprocesser sker, via det skapar man ännu fler förutsättningar för att 

de mänskliga rättigheterna beaktas och främjas i alla väsentliga sammanhang i 

myndigheten. 

Det nationella nätverket är en stor del av de utvecklingspotentialer som finns med de 

mänskliga rättigheterna. I det forum som nu har skapats kan de mindre länsstyrelserna 

gemensamt med de större utbyta idéer och tankar om hur man nu går vidare med 

rättighetsarbetet. Det är viktigt att länsstyrelserna ser till att kunskapen om de mänskliga 

rättigheterna finns inom organisationen och förs vidare vid generationsskiften och 
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nyrekryteringar. För att kunna förverkliga att rättigheterna tas hänsyn till vid 

handläggning av ärenden är det av största vikt att de anställda vet vad varje individ har 

rätt till enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. 

Regleringsbreven som skickas ut varje år innehåller krav för länsstyrelserna att uppfylla 

under verksamhetsåret. Det är viktigt att man med hjälp av kreativitet hittar lösningar 

till olika metoder och arbetssätt för ett långsiktigt arbete med de mänskliga 

rättigheterna. 
97

 

Via tydliga direktiv som en organisation kan utvecklas, regleringsbreven fungerar här 

som ett stöd till ledningen för att se till så att rättighetsperspektivet blir en självklar del 

av verksamheten. Helt enkelt krävs det ett strukturerat system i hur man ska arbeta med 

de mänskliga rättigheterna för att ha tydliga metoder att följa. Det är även viktigt att ha 

rättighetsperspektivet i värdegrunden för länsstyrelserna då det är en nationellt uttalad 

ambition som bör verkställas. I varje länsstyrelse behöver det finnas någon som är 

ansvarig för att samordna arbetet med de mänskliga rättigheterna. Både Länsstyrelsen i 

Östergötland och i Västra Götaland har samordnare och sakkunniga om de mänskliga 

rättigheterna. Länsstyrelsen i Kalmar har delegerat det ansvaret till sin 

jämställdhetssakkunnig då de givna uppdragen inte innefattar tillräckligt med arbete för 

att man ska kunna ha en helhetsanställd med de mänskliga rättigheterna. Det mesta 

handlar om att man har någon anställd inom myndigheten som kan övervaka arbetet 

med de mänskliga rättigheterna, och se till att ta fram de verktyg som organisationen 

behöver i sitt långsiktiga arbete för att utvecklingen ska kunna fortsätta. 

Med hjälp av det nationella nätverket finns det utrymme för länsstyrelserna att lära sig 

av varandra och anpassa de andras idéer på sin egen verksamhet. Nätverket kan även 

fungera som en kommunikationskanal där länsstyrelserna kan ta fram en gemensam 

strategi i hur allt deras arbete är fritt från diskriminering, internt såväl som externt. 

Länsstyrelserna behöver även arbeta för en förbättrad relation inom länets gränser. 

Kommuner, andra myndigheter och företag har en erfarenhetsbank som länsstyrelserna 

kan använda sig av i sitt utvecklingsarbete. Det är betydelsefullt att länsstyrelserna är 

med i anordnandet av regionala nätverk som är kopplade till de mänskliga rättigheterna. 
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5 Slutdiskussion 
De tre länsstyrelserna som har analyserats i studien har sina likheter och skillnader 

beroende på flera faktorer. Syftet var att utreda hur de arbetar med de mänskliga 

rättigheterna och hur de tillämpar rättighetstänket i verksamheterna utifrån en 

organisationsteori. Metodvalet var att genomföra en komparativ textanalys för att kunna 

lyfta fram respektive länsstyrelses styrkor och svagheter, för att sedan ställa deras 

arbetssätt mot varandra i analysen. Med hjälp av en modell, som redogjordes för i 

metodavsnittet, har de fakta om respektive länsstyrelse staplats upp på likvärdigt sätt i 

analysen. I analysen har även de förbättringspotentialer som finns för länsstyrelserna, 

lyfts fram för att det långsiktiga arbetet med de mänskliga rättigheterna ska kunna 

fortsätta. För att komma fram till slutsatserna som är beskrivna i föregående kapitel har 

metodvalet varit det mest gynnsamma, då alla analysenheter kan lyftas fram var för sig 

innan jämförelsen mellan länsstyrelserna sker. 

5.1 Sammanfattning 

Denna uppsats är en komparativ studie av de tre länsstyrelserna i Kalmars, 

Östergötlands och Västra Götalands län och hur de arbetar med integreringen av de 

mänskliga rättigheterna i sina respektive verksamheter. Uppsatsen berör de likheter och 

skillnader som finns mellan myndigheterna och analyserar de förbättringspunkter som 

länsstyrelserna kan göra framöver. Utifrån den teoretiska analysramen där 

organisations-, implementerings- och programteori utgör grunden för uppsatsens 

inriktning har det kunnat fastställas att länsstyrelserna arbetar efter snarlika modeller. 

Dock påverkar resurstilldelningen och storleken på länet hur arbetet kan genomföras. 

Studiens syfte var att redogöra för de tre olika länsstyrelsernas arbete med de mänskliga 

rättigheterna utifrån en organisationsteori, med implementeringsprocessen i fokus. 

Länsstyrelsernas arbete med de mänskliga rättigheterna är delegerade från regeringen, 

därmed får dem i praktiken organisera sina verksamheter lite som de själva vill så länge 

arbetet blir gjort. Den framtida visionen som är gemensam hos alla länsstyrelser i 

Sverige är att man vill arbeta med ett rättighetsperspektiv i alla verksamheter inom 

länsstyrelserna. Under arbetets gång när årsredovisningarna har gåtts igenom samt den 

nationella rapporten, har jag kunnat lyfta ut de faktorer som de tre länsstyrelserna 

behöver arbeta med framöver. Detta för att rättighetsperspektivet ska kunna tillämpas 

inom myndigheten och vara väl förankrat hos alla medarbetare vilket är en avgörande 

faktor när man ska arbeta med rättighetstänket externt. 
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Det finns en hel del likheter mellan de tre länsstyrelserna, likväl som det finns 

skillnader. Den största skillnaden är att de är så pass olika stora. Västra Götaland är näst 

största länsstyrelsen i Sverige, medan Kalmar befinner sig bland de mindre och 

Östergötland någonstans däremellan. Alla tre länsstyrelser arbetar aktivt för att integrera 

ett rättighetstänk i organisationen men vägen dit ser olika ut för de tre. Det finns 

avgörande faktorer som resurstilldelning och storlek på län, men de tre länsstyrelserna 

befinner sig i tre olika faser i integreringen av de mänskliga rättigheterna.
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