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SAMMANFATTNING  

FN:s råd för mänskliga rättigheter har upprepade gånger kritiserat Sverige och 

framfört att Sverige bör införa en institution för mänskliga rättigheter. Flertalet 

nationella statliga utredningar har även kommit fram till slutsatsen att en institution 

bör inrättas. Trots detta har en nationell institution för mänskliga rättigheter inte 

implementerats i Sverige. Det är denna övergripande problematik som behandlas i 

den här uppsatsen. Uppsatsens syfte har varit att undersöka och analysera 

regeringens och statliga utredningarnas motiv i policyprocessen för inrättandet av 

en MR-institution i Sverige under tidsperioden 2002–2019. Utgångpunkten har 

varit att identifiera motiv som stödjer varför eller varför inte Sverige bör inrätta en 

MR-institution. Med hjälp av motivanalys och utifrån det valda materialet har tre 

motiv identifierats: samlad struktur, möjlighet till konventionsefterlevnad samt 

Sveriges utrikespolitiska handlingskraft förstärks. Samtliga motiv har konstaterats 

“positiva motiv”, vilket betyder att samtliga undersökande dokument ställer sig 

positiva till inrättandet av en MR-institution i Sverige. Två av de tre övergripande 

motiven är ständigt återkommande och uppfyller det så kallade stabilitetskriteriet. 

Motiv som förekommer under flertalet tidsperioder och i flera dokument kan antas 

vara av större betydelse för regeringen och de statliga utredningarnas inställning till 

att MR-institutionen inrättas. Resultatet identifierar således tre positiva motiv i de 

undersökande dokumenten, men det finns skillnader i dokumentens uttrycksformer 

vad gäller frekvens, placering, stabilitet och språkbruk. Skillnaderna har analyserats 

utifrån implementeringsteorin, vars syfte är att kartlägga problematiken vid 

genomförandet av politiska beslut.  

 

Nyckelord: Nationell institution för mänskliga rättigheter, MR-institution, 

regeringen, statliga utredningar, implementeringsproblemet, symbolpolitik, motiv, 

motiveringar, samlad struktur, konventionsefterlevnad  
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1. Introduktion  
Vi lever i en allt mer globaliserad värld som, kanske mer än någonsin tidigare, 

ställer högre krav på samverkan kring frågor som rör säkerhet, ekonomi och handel. 

När det handlar om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är de 

gemensamma överenskommelserna inte lika självklara. Under det senaste 

decenniet ser vi i delar av världen, inte minst i Europa, hur röster som vill 

undergräva mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer får allt mer 

makt. När motståndskrafter runt om i världen allt mer ifrågasätter de mänskliga 

rättigheternas universalitet och rättsliga status kan detta innebära ett långsiktigt hot 

som kan komma att påverka de mänskliga rättigheterna även inom Sveriges gränser. 

Men att implementera ett skydd för mänskliga rättigheter i Sverige, för att 

upprätthålla respekten för de konventionsåtaganden som Sverige gjort, tycks svårt.  

  

I relation till resten av världens länder ligger Sverige efter vad gäller 

upprätthållandet av ett skydd för de mänskliga rättigheterna. Trots 

implementeringssvårigheter har 17 av alla EU-länder och en tredjedel av världens 

länder redan infört oberoende institutioner för mänskliga rättigheter. Sverige är idag 

det enda landet av de nordiska länderna som ännu inte infört en nationell institution 

för de mänskliga rättigheterna1, trots att landet var en stark pådrivande kraft under 

antagande av de så kallade Parisprinciperna 1993 (SOU 2010:70, s. 338).  

  

FN:s råd för mänskliga rättigheter har upprepade gånger kritiserat Sverige och 

framfört att landet bör införa en institution för mänskliga rättigheter, men trots 

upprepad internationell kritik har detta inte realiserats nationellt. Flertalet statliga 

utredningar har sedan tidigt 2000-tal även kommit fram till slutsatsen att en 

institution, i enlighet med Parisprinciperna, bör införas. Så varför har då en MR-

institution fortfarande inte införts i Sverige? Det är denna övergripande problematik 

som ska behandlas i den här uppsatsen. 

 
1 Löpande i texten kommer begreppet nationell institution för mänskliga rättigheter att förkortas 

och benämning MR-institution kommer att användas istället. Benämningen används såväl inom 

civilsamhällets organisationer som är aktiva rapportörer av Sveriges lägessituation inom MR-

frågor samt i etablerad media. Även i offentliga dokument används begreppet MR-institution, t.ex. 

i regeringens skrivelser som kommer att användas som material i uppsatsen.  
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1.1 Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera regeringens och de statliga 

utredningarnas motiv i policyprocessen för inrättandet av en MR-institution i 

Sverige under tidsperioden 2002–2019. I uppgiften ligger också att undersöka och 

analysera i vilken mån motiven har förändrats över tid. Motiven kommer att sättas 

i relation till teorier om implementeringsproblemet och förvaltningspolitikens 

grundproblem.  

 

Uppsatsen ämnar vara en del av det statsvetenskapliga bidraget till studier om 

mänskliga rättigheter. Den ämnar skapa förståelse för hur demokratin förverkligas 

och ge kunskap om makten i samhället, att vetenskapligt studera politikens mål och 

hur det teoretiskt och praktiskt hänger ihop. Uppsatsen har således en 

statsvetenskaplig forskningsansats och kommer att tillämpa välkända 

statsvetenskapliga teorier och metoder. Det juridiska forskningsområdet - som är 

dominerande inom forskning om mänskliga rättigheter - undersöks således inte.  

 

Uppsatsens syfte utmynnar i två huvudsakliga frågeställningar: 

• Varför har en MR-institution fortfarande inte införts i Sverige?  

• Vilka motiv kan identifieras hos regeringen samt inom de statliga 

utredningarna i policyprocessen för inrättandet av en MR-institution? 

                                         

1.2 Disposition 
Kapitel 1 avser att ge en introduktion till ämnet, dess övergripande problematik, 

syfte och frågeställningar. Vidare i kapitel 1 presenteras relevant 

bakgrundsinformation som har föranlett diskussionen om MR-institutionen i 

Sverige. Jag redovisar även Parisprincipernas betydelse för MR-institutioner i 

världen och samarbetsorganisationen GANHRI:s roll för MR-institutioner. En kort 

redogörelse görs också av hur MR-institutionerna är organiserade i Danmark, 

Finland och Norge. I kapitel 2 redovisas uppsatsens teoretiska ramverk, 

implementeringsteorin, som ämnar skapa förståelse för villkoren för att genomföra 

politiskt fattade beslut och djupare förståelse för implementeringens dynamik. 

Kapitlet redovisar även relevant tidigare forskning. Kapitel 3 består av en 

redogörelse för motivanalys och tillvägagångssättet för att besvara 
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frågeställningarna. I kapitel 4 presenteras uppsatsens material som består av 

offentliga dokument. Kapitel 5 presenterar de motiv som kartlagts och dessa 

analyseras utifrån implementeringsteori. I kapitel 6 redovisas uppsatsens resultat 

och frågeställningarna besvaras. Kapitel 7 omfattar uppsatsens slutsats, dess 

överförbarhet och pålitlighet. Avslutningsvis redogörs för tankar om framtida 

forskning.  

 

1.3 Bakgrund 

Redan 2006 inrättades delegationen för mänskliga rättigheter (MR-delegationen) i 

Sverige. Delegationen skulle tillsammans med regeringens skrivelse En nationell 

handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 (Skr.2005/06:95) stötta 

arbetet i Sverige med full respekt för de mänskliga rättigheterna. År 2008 fick 

delegationen i tilläggsuppdrag att utreda vilket samhällsorgan som skulle ges i 

uppgift att, i enlighet med artikel 33 i FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning, främja, skydda och övervaka konventionens 

genomförande. Uppdraget redovisades i delbetänkandet Främja, Skydda, Övervaka 

- FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SOU: 

2009: 36). Även MR-delegationen lämnade i sitt slutbetänkande, Ny struktur för 

skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70), ett förslag om inrättande av en 

nationell institution för mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Parisprinciperna 

(Ds 2019:4, s. 27).  

 

I januari 2015 granskades Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter i den så 

kallade universella periodiska granskningen (UPR) och fick då, som vid den 

tidigare granskningen, rekommendationer om att inrätta en MR-institution. Sverige 

accepterade rekommendationerna och senare samma år kom beskedet i regeringens 

skrivelse Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter 

(Skr. 2016/17:29) att en MR-institution bör inrättas med riksdagen som huvudman. 

Riksdagen gav en utredare i uppdrag att undersöka möjligheterna samt 

lämpligheten att MR-institutionen blev en del av Riksdagens ombudsmän (JO). 

Utredaren konstaterade uppenbara risker och såväl praktiska hinder för att MR-

institutionen skulle bli en del av JO (Ds 2019:4, s. 28). Frågan har sedan bollats 

mellan regeringen och riksdagens bord, analyser och överväganden har gjorts om 
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var det är mest lämpligt att institutionen har sitt säte. Hösten 2018 redovisades 

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4), 

som föreslår att en MR-institution bör inrättas som en myndighet under regeringen. 

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda 

myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Den 22 maj 2019 

hade 109 remissvar inkommit till regeringskansliet med en rad aktörer som riktade 

kritik mot förslagets utformning. Det handlade framförallt om hur institutionens 

oberoende ska fastställas om regeringen väljer att införa MR-institutionen i enlighet 

med förslaget. Efter detta utlovade statsminister Stefan Löfven, i 

regeringsförklaringen i höstas, att en oberoende institution för mänskliga rättigheter 

ska inrättas i Sverige (Regeringsförklaringen 2019, s. 18).  

  

1.3.1 Parisprinciperna och GANHRI 

Parisprinciperna utformades i Paris år 1991 vid ett internationellt arbetsmöte om 

MR-institutioner. I enlighet med principerna har FN:s generalförsamling, i en 

resolution från år 1993, rekommenderat medlemsländerna att införa MR-

institutioner. Parisprinciperna har bekräftats i en rad olika sammanhang både inom 

FN, Europarådet och EU. Däremot är principerna inte folkrättsligt bindande och har 

inte utformats som ett resultat av mellanstatliga förhandlingar. Därför får 

principerna inte samma status som t.ex. en konvention. Istället uppmanas 

medlemsländerna att använda Parisprinciperna som ett ramverk för att varje land 

ska ha möjlighet att kunna inrätta MR-institutioner i enlighet med nationell rätt och 

med erkännande av varje lands rätt att välja det ramverk som är bäst lämpat för dess 

särskilda behov på nationell nivå (Ds 2019:4, s. 34). 

  

Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), tidigare 

International Coordinating Committee of National Human Right Institutions (ICC), 

grundades år 1993 och är en samarbetsorganisation för MR-institutioner. GANHRI 

bistår bland annat regeringar i arbetet med införandet och att stärka MR-

institutioner. En av GANHRI:s viktigaste uppgifter är att ge ackrediteringar av nya 

MR-institutioner och re-ackrediteringar av befintliga organisationer. MR-

institutionerna ges antingen A-status eller B-status beroende på hur de uppfyller 

Parisprinciperna. Institutioner med A-status bedöms fullt förenliga med 
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Parisprinciperna, och institutioner med B-status bedöms endast delvis uppfylla 

Parisprinciperna. Om en institution ges A-status får denna rösträtt i GANHRI samt 

tillgång till FN-systemet, vilket innebär att institutionen kan delta och uttala sig vid 

granskningar som genomförs av FN: råd för mänskliga rättigheter, samt delta vid 

möten inom FN:s olika konventionsorgan. En institution som uppfyller B-status kan 

endast antas som medlem i GANHRI, men då utan rösträtt (Ds 2019:4, s. 35–36).  

 

1.3.2 MR-institutioner i Norden  

I detta avsnitt presenteras hur MR-institutionerna är organiserade i Norge, Danmark 

och Finland. Detta för att skapa förståelse kring hur MR-institutioner kan vara 

organiserade och deras primära syften. I promemorian Förslag till en nationell 

institution för mänskliga rättigheter i Sverige, Ds 2019:4 poängteras även vikten 

av att ta i beaktande hur andra länder har utformat sina MR-institutioner. Av 

särskild vikt blir det att göra jämförelser med länder som har förhållandevis 

liknande politisk kultur och förvaltningstraditioner som Sverige (Ds 2019:4, s. 47).  

  

1.3.2.1 Danmark  

Den danska MR-institutionen, Institut for Menneskerettigheder, inrättades år 1987 

och institutionen har varit verksam sedan mitten av 90-talet. Institutionens uppdrag 

är att främja och skydda de mänskliga rättigheterna i enlighet med Parisprinciperna. 

Uppdraget fastställs enligt dansk lagstiftning. I förarbetet till lagen framgår att 

övervakning och rapportering om människorättssituationen i Danmark är en 

kärnuppgift för institutionen. Utöver detta ska institutionen även ge råd om 

mänskliga rättigheter till Folketinget, regeringen och andra offentliga myndigheter, 

samt till privata aktörer. Institutionen ska även ägna sig åt forskning och analys, 

undervisning och information om mänskliga rättigheter. Tillhörande institutionen 

finns ett särskilt råd, som har till uppgift att följa institutionens verksamhet och att 

behandla de övergripande riktlinjerna. Enligt lag är institutionen “en oavhängig, 

självständig institution inom den offentliga förvaltningen”, vilket betyder att den 

inte får styras av regeringen. Dock får regeringsrepresentanter delta i en rådgivande 

roll när institutionen fattar beslut om sin verksamhet (Ds 2019:4, s. 47–48).  
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1.3.2.2 Finland 

Genom lag inrättades Finlands människorättsinstitution år 2012. I lagen fastställs 

att ett människorättscenter ska finnas i anslutning till riksdagens 

justitieombudsmans (JO:s) kansli. Människorättscentret är därmed administrativt 

en del av JO. Centret leds av en direktör vars uppgift är att leda och representera 

centret samt att avgöra de ärenden som kommer till centret. Centret har till uppgift 

att främja tillgodoseendet av mänskliga rättigheter genom att skapa en 

paraplyorganisation som bidrar till bättre samordning, informationsutbyte samt 

samarbete. I människorättscentret finns även en människorättsdelegation som JO 

tillsätter i samråd med direktören. Delegationen representeras av det civila 

samhället och forskningen, men även andra aktörer vilka deltar i främjandet av 

mänskliga rättigheter. Människorättscentret, människorättsdelegationen och JO:s 

kansli bildar tillsammans den nationella människorättsinstitutionen. JO:s 

behandling av enskilda klagomål anses uppfylla Parisprincipernas riktlinjer vad 

gäller prövning av enskilda klagomål. Centret kan på eget initiativ eller på begäran 

av regering eller riksdag presentera sin ståndpunkt i en viss fråga, till exempel i 

fråga om lagförslag (Ds 2019:4, s. 49–50).  

 

1.3.2.3 Norge 

MR-institutionen i Norge, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, 

inrättades genom lag år 2015. Institutionens arbete ska bedrivas systematiskt och 

utifrån ett helhetsperspektiv. Därför ingår i institutionens uppdrag alla mänskliga 

rättigheter som är fastlagda i konventioner och andra internationella 

människorättsinstrument. Institutionen har till uppgift att övervaka och rapportera 

om människorättssituationen i Norge till Stortinget, regeringen, Sametinget och 

andra offentliga samt privata aktörer. En av institutionens viktigaste uppgifter är att 

analysera lagförslag. Enligt lagen utför institutionen sina uppgifter självständigt och 

avhängigt, samt bestämmer själv hur arbetet ska organiseras och inrättas (Ds 

2019:4, s. 50–51).  
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2. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel redovisas uppsatsens teoretiska ramverk. 

 

2.1 Implementeringsproblemet och symbolpolitik 
För att besvara den övergripande frågeställningen varför Sverige fortfarande inte 

har infört någon MR-institution, ämnar jag tillämpa en teori som grundar sig i den 

offentliga förvaltningens implementeringsmekanismer. Nils Hertting menar att när 

ett politiskt beslut har fattats så är saken sällan klar och beslutet omvandlas inte till 

handlingskraftiga åtgärder per automatik. Att sätta de kartlagda motiven i relation 

till teorin kan skapa tydlighet och bidra till ökad förståelse vad gäller villkoren för 

att genomföra politiskt fattade beslut (Hertting 2018, s. 195). 

  

Ett grundläggande budskap inom implementeringsforskningen är, när en politisk 

majoritet kommit samman och fattat ett demokratiskt beslut så är ärendet långt ifrån 

definitivt. Innan ett beslut har implementerats är mål och förslag som formulerats i 

politiska församlingar bara välformulerade målsättningar utan någon faktisk 

handlingskraft. Politiska beslut blir inte per automatik handlingskraftiga och 

omvandlas till åtgärder och resultat. Hertting klargör att i processen mellan politiska 

beslut och realisering av dessa kan mycket hända. Genomförandet kan fördröjas 

och den politiska inriktningen kan förändras. Detta definiera Hertting som 

implementeringsproblemet (2018, s. 195). 

  

Implementeringssvårigheter kan bli en fråga om ett demokratiskt underskott i ett 

parlamentariskt styrelseskick, om politiska beslut inte genomförs i enlighet med 

den ursprungliga målsättningen. Det är således inte endast en fråga om bristande 

effektivitet utan implementeringssvårigheter kan även få negativa konsekvenser för 

demokratin. I det parlamentariska styrelseskicket är risken stor att det sker 

förskjutningar av den politiska riktningen i och med att beslutsfattare tvingas 

delegera uppgifter vidare. Hertting menar att i en perfekt demokratisk 

styrningskedja sker givetvis inga förskjutningar vid implementering, vilket dock 

inte kan förutsättas. Att studera implementering handlar således om att skapa ökad 

förståelse för institutioners förmåga att förverkliga demokratin (Hertting 2018, s. 

196–197).   
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2.1.1 Implementeringen och policyprocessen 
En vanlig utgångspunkt för att definiera implementering är den övergripande 

policyprocessen, framställd som ett antal faser. Det finns olika varianter av 

modellen som skiljer sig åt. I avsnitt 2.2.2 presenteras Vedungs modell kort 

(Hertting 2018, s. 198).   

 

Att använda fasmodellen som verklighetsbeskrivning är mycket omdiskuterad då 

implementering och utfall enligt modellen framstår som fullständigt styrda av 

politiska beslut. Enligt Hertting ger detta en orimlig bild av 

implementeringsprocessen i dagens samhälle. Han menar istället att flertalet andra 

faktorer än det politiska beslutet kan påverka implementeringsprocessens karaktär 

och dess resultat. Oavsett fasmodellens omdiskuterade verklighetsbeskrivning är 

den ofta förekommande av implementeringsforskare. Trots modellens bristfällighet 

hjälper dess pedagogiska enkelt och linjära karaktär att effektivt sammanfatta 

policyprocessens verkliga komplexitet (Hertting 2018, s. 198–199). 

 

För att identifiera implementering kan man använda fasmodellen som en arena. 

Med utgångpunkt i ett sådant förhållningssätt kan implementering förstås som de 

processer som uppstår till följd av att ett politiskt beslut har fattats. Vanligtvis 

brukar man tala om två varianter med den här utgångspunkten. Den inledande 

varianten har högt förtroende för de styrande beslutsfattarnas förmåga att styra 

implementeringsprocesser. De förmår att kontrollera och styra 

implementeringsprocessen genom att tydligt definiera sina mål och strategier, vilket 

resulterar i att politikerna bestämmer implementerings huvudsakliga riktning. Inom 

implementeringslitteraturen kallas denna modell för ”top-down-perspektivet” 

(Hertting 2018, s. 199).  

 

Den andra varianten är, till skillnad från den första, skeptisk till de styrande 

beslutsfattarnas förmåga att styra implementeringsprocessen. Modellen utgår 

istället från att implementering bör förstås som underifrånstyrd. Implementeringen 

karaktäriseras av att den verkliga makten finns på operativ nivå, istället för ett 

hierarkiskt utförande från beslutsfattare till medborgare. Utifrån denna variant kan 

man förstå policyprocessen baklänges, något som inom implementeringslitteraturen 

brukar benämnas ”bottom-up-perspektivet” (Hertting 2018, s. 199–200).  
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Att utforma en generaliserbar teori, vad gäller förutsättningarna för en framgångsrik 

implementering, har således varit mycket utmanande för forskare. Många teoretiker 

har upptäckt samma problematik, nämligen att samma faktorer och villkor kan leda 

till olika förutsättningar i olika situationer. Vad som i en situation är till 

implementeringens fördel kan i en annan situation vara till dess nackdel. Enligt 

Hertting är det viktigt att inte endast redogöra för den övergripande illustrationen 

av makten och interaktionerna som sker i och med implementeringen, det är av 

största vikt att närmare förstå och förklara varför saker och när saker blir som de 

blir (Hertting 2018, s. 200–201).   

 

Otydlighet i politiska beslut är en faktor som kan bidra till en ineffektiv 

implementering. Enligt Hertting, har teoretiker redan vid 

implementeringslitteraturens tidiga stadie lyft fram just vikten av att politiska beslut 

undergrävs med tydlighet, för att effektivisera implementeringen. Detta grundar sig 

i att beslutsfattarna är tydliga i sina budskap och kommunicerar detta genom de 

politiska besluten. Finns det en osäkerhet eller otydlighet i vad som gäller, riskerar 

besluten att blir omöjligt att implementera om de t.ex. inte är tydligt vilka åtgärder 

som ska tillsättas. Detta bidrar också till ett försvårande för beslutsfattarna att 

övertyga omgivningen om att detta är rätt och riktigt. Ett högt stöd och förtroende 

för beslutsfattarna är avgörande för möjliggörandet av implementeringen. Det kan 

konstateras att otydlighet i politiska beslut signalerar att frågan inte är speciellt 

prioriterad och gör det svårt för beslutsfattarna att bevisa att de faktiskt kan leverera 

det som efterfrågas (Hertting 2018, s. 201).  

  

Otydliga politiska målsättningar ger fritt spelrum för utomstående grupper utan 

politiskt mandat att påverka politiska målsättningar, och således även den faktiska 

implementeringen av den politiska riktningen. Risken blir att experter och 

opinionsbildare kommer med erbjudanden på hur målsättningarna bäst bör tolkas 

och uttryckas. ”Behovet av klarläggande och tydliggörande gör 

implementeringsprocessen till en arena för politik” (Hertting 2018, s. 201). ”The 

end of Liberalism” är idag en klassisk statsvetenskaplig studie av Theodore Lowi 

från 1979. Lowi menar att slutet för den liberala demokratin uppstår just genom 

politiska beslutsfattares oförmåga att formulera tydliga politiska beslut. ”Vaga 
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politiska beslut öppnar för möjligheten till godtyckligt inflytande för allsköns 

intressegrupper och underminerar möjligheterna till politiskt ansvarsutkrävande” 

(Hertting 2018, s. 201).  

 

Å andra sidan finns inom politiken en strategi som Hertting valt att kalla vaghetens 

strategi. Till skillnad från i det privata näringslivet är målsättningar inom den 

offentliga politiken ofta mycket vagt formulerade. Hertting menar att otydliga 

formuleringar kan vara en avsiktlig strategi för att möjliggöra enighet och hantera 

eventuella tvister i beslutsfattandet. Genom vaga målsättningar utsätts inte politiken 

för risken att bli låst eller alltför sluten till t.ex. en viss åtgärd. Vagheten i en 

målformulering kan förenkla konflikter i dagens beslutsfattande genom att erbjuda 

möjlighet att påverka den politiska riktningen i framtida implementeringar 

(Hertting 2018, s. 201–202).  

 

Med andra ord är ett politiskt beslut sällan bara målformuleringar och prioriteringar. 

Politiska beslut reflekterar uppfattningar kring olika samhällsproblem och vilken 

åtgärd som är den mest lämpliga lösningen på problemet. Sådana uppfattningar kan 

ses som teorier om hur målet ska uppnås och kallas ofta för programteori. Enkelt 

formulerat är en programteori idéer om grunden till ett problem som man vill lösa 

och vilka åtgärder som kan användas för att påverka orsakssambanden kring 

problemet. Svårigheten inom offentlig politik är att det ofta finns en stor osäkerhet 

kring vad som är den rätta programteorin. Detta eftersom en framgångsrik 

implementering bygger på att den rätta programteorin väljs som lösning för det 

framhållna problemet. Hertting exemplifierar med ett växande samhällsproblem, 

storstädernas segregation. Han menar att de flesta anser att det är ett problem. Den 

stora problematiken, hur man ska få medborgare att bosätta sig på ett integrerat sätt 

utan att göra avkall på grundläggande västerländska principer, råder det större 

oenighet kring (Hertting 2018, s. 202).  

 

Det blir därför naturligt att politiska beslut i viss mån tenderar att uttrycka en allmän 

viljeriktning utan en explicit målformulering om hur beslutet ska realiseras. Politik 

av detta slag har ofta konstaterats som ”ett slag i luften” och benämns som 

symbolpolitik. De vaga besluten kan dock fylla funktion i implementeringen, t.ex. i 

situationer där det saknas kunskap om insatserna. Otydligheten kan bidra till att 
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skapa större handlingsfrihet och i längden leda till en ökad effektivitet av 

implementeringen. I många situationer inom t.ex. välfärdspolitiken finns det stora 

fördelar med att insatser och programteorier förankras lokalt, då är det fördelaktigt 

om målformuleringen med hjälp av ospecificerade villkor bidrar till den 

handlingsfriheten. Det finns även fördelar med en viss vaghet i målformuleringar 

för att attrahera olika intressegrupper och aktörer med olika resurser, kompetenser 

och perspektiv som anses nödvändiga för en lyckad implementering. Att därför 

avsiktligen formulera målsättningar i breda drag är inte helt ovanligt när politiska 

beslut ska fattas (Hertting 2018, s. 201–202).  

 

Avslutningsvis kan konstateras att det både finns fördelar och nackdelar med 

otydlighet i politiska beslut och otydliga politiska målsättningar. Otydligheten kan 

få en viktig funktion i implementeringsprocessen, det kan leda till att viktiga 

politiska beslut fattas, att viktiga aktörer inte omedelbart slår ifrån sig ett förslag 

och det skapar även utrymme för problemlösning när kunskapen om lämpliga 

tillvägagångssätt är osäker (Hertting 2018, s. 202). Utifrån denna förståelse av 

implementeringens natur blir den perfekta implementeringen närmast en omöjlighet 

(Hertting 2018, s. 215).  

 

2.2 Tidigare forskning 
Forskning inom förvaltningspolitiken, som berör implementeringsproblemet, har 

fått en framträdande roll de senaste 45 åren och anses därför tillhöra en relativt ung 

forskningskategori. Implementeringsforskningen har analyserats från många olika 

perspektiv, med hjälp av olika metoder och på så sätt fått stark representation för 

att kartlägga problematiken vid genomförandet av politiska beslut (Winter 2006, s. 

151).  

 

2.2.1 “Implementation” - Pressman och Wildavsky 
De två amerikanska forskarna Jeffrey L Pressman och Aaron Wildavsky lade 

grunden för implementeringsforskningen i sin bok Implementation. De anses 

tillhöra den första generationen av implementeringsforskare och deras teori har idag 

blivit en modern statsvetenskaplig klassiker. I boken presenterar de en fallstudie 

som behandlar implementeringen av ett nationellt ekonomiskt utvecklingsprogram 



 
 

15 

för att minska arbetslösheten hos minoritetsgrupper i Kalifornien. Den 

övergripande frågeställningen löd “How well was this authoritative mandate (law, 

regulation, program, official pronouncement) implemented?’ and how might it 

have been better implemented?”. De två forskarna redovisade en pessimistisk syn 

på implementering och var starkt kritiska till implementering som en gemensam 

åtgärd och redogjorde för komplexiteten med detta. De redogjorde för hur små 

justeringar kan resultera i enorma skillnader för implementeringen, vilket kan 

resultera i att den faktiskt genomförda politiken riskerar att bli något helt annat 

(Winter 2006, s. 151–152). Pressman och Wildavsky anses ha bidragit till 

inspiration och framväxten av en representativ teori. Deras forskning 

kännetecknades av empirisk karaktär och teorigenererande med en induktiv ansats 

(Winter 2006, s. 152). 

 

2.2.2 ”Implementering i politik och förvaltning” - Evert Vedung  
Evert Vedung utgår ifrån det svenska förvaltningsperspektivet i sin 

implementeringsmodell för att belysa faktorer som påverkar implementeringen. 

Hans teori utgår från sju breda faktorer med delfaktorer som kan påverka 

implementering. Det huvudsakliga syftet med teorin är att ge en överblick över 

faktorer, inte att redogöra för det centrala framgångsfaktorer för implementering. 

Vedung menar att det är en teori med faktorer som kan förklara olika företeelser i 

implementering (2016, s. 51).  

 

Den första faktorn som Vedung lyfter är objektet för implementering. Han listar 

sedan sju delfaktorer som han menar kan inverka på genomförandeförloppet. 

Antingen kan de underlätta eller försvåra implementeringen. Det handlar bl.a. om 

byråkratisk tröghet, dolda strategiska motiv som antas, otydlighet som hämmar, 

otydlighet som främjar, samt styrmedel. (2016, s. 55). Den andra faktorn 

Implementering på högsta och mellersta nivåer handlar om interagerande mellan 

olika nivåer i implementeringsprocessen. Dess högsta nivå av aktörer responderar 

på styrningen uppifrån och agerar i sin tur mot implementerarna på närmsta lägre 

politiskt-administrativa nivå, vilket i sin tur ger svar på den högsta nivåns styrförsök 

som sedan agerar mot den nästföljande nivån under sig (2016, s. 81). Den tredje 

faktorn är frontbyråkrater som Vedung menar är en mycket innehållsrik faktor för 



 
 

16 

implementeringen. Strålkastarljuset riktas mot fem delfaktorer: frontbyråkraternas 

förstå-vilja-kunna, deras bemästringsstrategier, brukarmedverkan, 

tillsynsfunktionen, samt tillsynsfunktionens organisering (2016, s. 89). Den fjärde 

faktorn som Vedung lyfter är implementering: slutmottagare som syftar till att 

belysa slutmottagarnas gensvar på statens åtgärder. Slutmottagare kan vara 

individer eller kollektiv (2016, s. 107–108). Den femte och sjätte faktorn är 

kontexter som är mycket centrala för hur implementeringen sker. Med kontexter 

menar Vedung miljö och omgivningar som ramar in implementeringen. Skillnaden 

mellan den femte och den sjätte faktorn är att den sjätte faktorn ser till miljöer som 

ramar in implementeringen medan den pågår. Där ingår parallella offentliga 

inventioner, enskilt eller i konglomerat, av icke offentliga intressenter, av 

medborgare genom exempelvis civil olydnad, av marknader via konsumenternas 

ändrade efterfrågan eller via prisändringar, samt av, naturens krafter i det långa 

perspektivet (2016, s. 117, 127). Slutligen lyfter Vedung eftergranskning och 

återkoppling, samt möjligheten att påverka genomförandet av det som granskas 

(2016, s. 137–138).  
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3. Metod 
Uppsatsen kommer att tillämpa motivanalys för att besvara frågeställningarna: 

Varför har en MR-institution fortfarande inte införts i Sverige? samt vilka motiv 

kan identifieras hos regeringen samt inom de statliga utredningarna i 

policyprocessen för inrättandet av en MR-institution? 

 

Inledningsvis kommer motiven i de valda materialen att kartläggas för att hitta 

medvetna överväganden. När motiven är kartlagda är det lättare att förklara varför 

en aktör handlat på ett visst sätt och således kan den första frågeställningen besvaras 

(Esaiasson m.fl. 2017, s. 300–301). De offentliga dokumenten har analyserats med 

utgångspunkten att hitta motiv som stödjer inrättandet av en MR-institution eller 

inte. När motiven är kartlagda kommer jag att undersöka och analysera i vilken mån 

motiven har förändrats över tid.   

  

3.1 Motivanalys 
Syftet med motivanalys som metodverktyg är att kartlägga medvetna överväganden 

som en aktör gör inför att ett beslut ska fattas. Medvetna överväganden har inte en 

självklar definition utan kan betyda olika saker t.ex.: Vad vill aktören åstadkomma? 

Vilka intentioner finns? Vilka är avsikterna? Hur ser målen ut? Oavsett hur motiven 

preciseras är målet för undersökningen alltid densamma, att förklara varför en aktör 

handlat på ett visst sätt. Genom att sammanställa medvetna överväganden som 

aktören gjort kan man förklara aktörens agerande (Esaiasson et al 2017, s. 300–

301).  

  

En utgångspunkt för motivanalysen är att de medvetna övervägandena är 

sakrationella för beslutsfattaren själv. Så länge ett besluts föregås av medvetna 

överväganden spelar det ingen roll för analysen om aktören i fråga gör uppenbara 

annorlunda bedömningar av beslutssituationen, än vad t.ex. en forskare hade gjort. 

Enligt Esaiasson et al kan antaganden att aktörer baserar sina beslut på medvetna 

överväganden, ifrågasättas och det blir därför viktigt för motivanalytikern att vara 

beredd på att försvara uppfattningen att aktören i fråga haft möjlighet att göra 

rimliga medvetna överväganden inför beslutet som ska analyseras (2017, s. 300–

301). I det här fallet kan antas att regeringen och de statliga utredningarna gjort 
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medvetna överväganden och det finns ingen anledning att tro att det finns dolda 

motiv gömda i materialet. Dessutom är det valda materialet offentliga dokument 

som varit en del i en demokratisk process, som kan antas ha präglats av en 

demokratisk öppenhet. 

 

3.1.1 Motiveringar är inte detsamma som motiv 

En av svårigheterna med motivanalyser är att man aldrig kan vara säker på aktörens 

verkliga motiv. Det enda som kan observeras direkt är aktörens motiveringar till 

beslutet, men osäkerheten kvarstår om aktören av någon anledning döljer sina 

verkliga motiv. Esaiasson et al understryker därför vikten av att skilja på 

motiveringar och motiv. Det kan vara intressant nog att undersöka aktörers 

motiveringar, då sättet att motivera kan få konsekvenser för politiska beslut vad 

gäller huruvida de kan betraktas som acceptabla eller inte. Om en analys å andra 

sidan till fullo fokuserar på motiveringar istället för motiv försvinner möjligheten 

att förklara varför beslutet blev som det blev (Esaiasson et al 2017, s. 301–302).   

 

3.1.2 Identifiera aktören  

I utförandet av en motivanalys blir det viktigt att identifiera aktören i fråga. Aktören 

kan vara enskilda personer, men utgör ofta någon form av kollektiv, stat, parti, 

myndighet, företag eller intresseorganisation. Esaiasson et al poängterar att det kan 

vara en fördel att välja ut en eller ett par personer som får representera aktören, då 

ett kollektiv inte är kapabelt att göra just medvetna överväganden. När aktören i 

fråga är ett kollektiv måste denne definieras i analysen. I de material som valts för 

att uppfylla uppsatsens syfte, är det inte endast regeringen som är avsändare av 

dokumenten, då det i de statliga utredningarna är externa utredare som står bakom 

dokumenten. Externa utredare som skrivit dokumenten kommer dock inte att 

benämnas som aktörer, utan de statliga utredningarna kommer att definieras som 

aktörer. Dessa dokument kommer att få relevans för uppsatsen och hur 

policyprocessen kring inrättandet av en MR-institution har förändrats. I och med att 

det är regeringen som tagit initiativ till att tillsätta de statliga utredningarna kan inte 

den externa utredaren anses vara aktören, då dennes personliga medvetna 

överväganden inte ska kartläggas. Det är inte heller säkert att regeringen hunnit ta 

ställning till de statliga utredningarna i det valda materialet, därför kommer även de 
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statliga utredningarna att definieras som aktör för att uppfylla analysens syfte. De 

statliga utredningarna kommer även kunna bidra till ökad förståelse för hur 

eventuella motivförändringar har skett.  

 

3.1.3 En uppsättning av förhandsdefinierade motiv  

Nästa steg i motivanalysen blir att ta ställning till vilka motiv för handlingen i fråga 

som kan anses vara tänkbara. Esaiasson et al menar att det är viktigt att skilja på 

studier som arbetar förutsättningslöst, respektive studier med en uppsättning av 

förhandsdefinierade motiv. Fördelen med att arbeta förutsättningslöst, utan en 

bestämd uppfattning om tänkbara motiv, är att det ger forskaren möjlighet att vara 

öppen för vad som finns i forskningsmaterialet. Detta kan också bidra till minskad 

kritik för att utövaren skulle ha pressat fram motiv, vilka egentligen inte uttrycks 

explicit i materialet. Nackdelen med den förutsättningslösa analysen blir att 

utövaren gör sig beroende av inblandade aktörers uttalade motiveringar, vilket 

resulterar i att outtalade motiv kan förbli oupptäckta. Istället menar Esaiasson et al 

att det finns fördelar med att arbeta med en uppsättning av förhandsdefinierade 

motiv (2017, s. 302–303). Utgångspunkten för analysen har varit att kartlägga 

uttalade motiveringar som stödjer varför eller varför inte Sverige bör inrätta en MR-

institution. Jag har på förhand kategoriserat motiven på följande vis: Positiva motiv 

betyder att aktören ställer sig positiv till inrättandet av en MR-institution i Sverige. 

Negativa motiv betyder att aktören ställer sig negativ till inrättandet av en MR 

institution i Sverige. Neutrala motiv betyder att aktören varken ställer sig positiv 

eller negativ till inrättandet av en MR-institution i Sverige.  

 

Vidare kan en uppsättning av förhandsdefinierade motiv antingen vara 

situationsanpassade eller allmängiltiga. De situationsanpassade motiven förutsätter 

en mer ingående analys till varför aktören handlade på ett visst sätt i den aktuella 

situationen, medan de allmängiltiga motiven även kan ge förklaringar till andra 

liknande situationer. Esaiasson et al poängterar dock att skillnaden mellan de 

situationsanpassade och allmängiltiga motiven i huvudsak är en fråga om var 

analysen har sin tyngdpunkt (2017, s. 303).  
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3.1.4 Att värdera motivindikatorerna 

Nästa steg i analysen blir att ta ställning till huruvida motiveringarna visar att ett 

givet motiv funnits med i aktörens medvetna överväganden inför beslutet. Att 

värdera motivindikatorerna handlar framförallt om att ta reda på om de på förhand 

utpekade omständigheterna faktiskt visar sig vara sanna, om så är fallet finns det 

stor sannolikhet att tro att motivet funnit med i aktörens medvetna övervägande. De 

kan t.ex. röra sig om att aktörens handlande bör stämma överens med motivet 

(Esaiasson et al, 2017, s. 308).  

 

3.1.5 Att vikta motiven 

Esaiasson et al menar att motivanalysen blir utmanande när det kommer till att 

besvara frågor om vilka motiv som har varit avgörande och vilka motiv som har 

vägt mer eller mindre tungt för handlandet. Utmaningen blir att få en inblick i 

överväganden som aktören själv förmodligen inte varit medveten om att denne gjort 

(Esaiasson et al, 2017, s. 310).  

 

Genom att analysera uttalanden i de offentliga dokumenten, där aktörernas egna 

motiveringar finns om varför man handlat på ett visst sätt, kan ökad förståelse 

uppstå för vilka motiv som varit avgörande. Esaiasson et al menar att det finns ett 

mer indirekt tillvägagångssätt för att få tillgång till aktörernas motiveringar. Genom 

att använda sig av aktörernas egna uttrycksformer kan man enkelt urskilja vilka 

motiv som varit avgörande för beslutet. Att mäta frekvensen av en motivering kan 

eventuellt vara en relevant uttrycksform. Motiveringar som återupprepas löpande 

kan betraktas viktigare till skillnad från motiveringar som endast förekommer vid 

enstaka tillfällen. En annan uttrycksform som Esaiasson et al lyfter är placering. 

Det kan antas att motiveringar som finns i den inledande delen av dokumenten eller 

i den avslutande är av större vikt för aktören. Även motiveringar i dokumenten som 

är kursiverade eller markerade som rubriker kan också antas ha en central roll 

(Esaiasson et al 2017, s. 310–311).  

 

Slutligen och det mest centrala kriteriet för min analys är stabilitetskravet. Motiv 

som återkommer i uttalanden under en lång tid påvisar också en hög rangordning. 

Om ett motiv funnits med i de flesta dokumenten, kan det motivet antas väga tyngre 
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än ett motiv som finns med i uttalandena vid endast enskilda tillfällen (Esaiasson et 

al 2017, s. 311).  

 

Språkbruk kommer även användas som uttrycksform. Om språket som används i 

dokumenten använder någon typ av värdeladdat ord kan motiveringen ha haft en 

större betydelse än en motivering som formuleras i neutrala termer. Genom att 

analysera språkbruket hos de uttalade motiveringarna kan också motivens 

förändring förklaras. 

 

3.1.6 Klassificering av motiveringar enligt motiv 

Som nämnts ovan är motiveringar inte detsamma som motiv. De kartlagda motiven 

kommer att hittas genom uttalade motiveringar till varför aktören anser att Sverige 

bör inrätta en MR-institution eller inte. När de kartlagda motiven har hittats, 

kommer de att vägas ihop med motiveringar som underbygger motivet. Därmed är 

det möjligt att fastställa hur motiv och motiveringar har förändrats i relation till 

varandra under den givna tidsperioden.  

   

3.2 Kritisk reflektion av metoden 
En av svårigheterna med motivanalyser är att man aldrig kan vara säker på aktörens 

verkliga motiv. Det enda som kan observeras direkt är aktörens motiveringar till 

beslutet, men osäkerheten kvarstår om aktören av någon anledning döljer sina 

verkliga motiv. Att använda motiveringar som operationaliseringar av aktörens 

motiv kan medföra validitetsproblem för uppsatsen. Då en av utmaningarna med 

den valda metoden är osäkerheten kring aktörens verkliga motiv. En annan 

svårighet med motivanalys är att slutsatserna om motivens relativa vikt baseras på 

ett rimlighetsresonemang. Ett givet sätt att värdera de föreslagna kriterierna finns 

inte. Att systematiskt argumentera och vara öppen med hur slutdragningen har gått 

till, blir därför av särskild vikt (Esaiasson et al 2017, s. 311). En generell svårighet 

med textanalyser är det konkreta tolkningsarbetet. Esaiasson et al poängterar vikten 

av att forskaren är kritiskt till sina egna tolkningar av texten. Även att vara öppen 

för andra rimliga tolkningar av materialet, samt motivera varför en tolkning är att 

föredra framför en annan (Esaiasson et al, 2017, s. 231).  
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4. Material 
Det empiriska materialet som analyseras består av offentligt material från 

regeringen samt statliga utredningar. De offentliga dokumenten sträcker sig mellan 

sex tidsperioder som jag valt att kalla tidsperiod 1, 2, 3, 4, 5, och 6. De sex offentliga 

dokumenten sträcker sig över en tidsperiod på 18 år. Förhoppningen är att analysera 

regeringens och de statliga utredningarnas motiv som varit centrala i 

policyprocessen för inrättandet av en MR-institution i Sverige.   

 

Tidsperiod 1 berör regeringens skrivelse från 2002, En nationell handlingsplan för 

de mänskliga rättigheterna (Skr. 2001/02:83). Tidsperiod 2 berör regeringens 

skrivelse från 2006, En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 

2006–2009 (skr.2005/06:95) och tidsperiod 5 berör regeringens skrivelse från 

2016, Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter 

(skr.2016/17:29). Dessa offentliga dokument från respektive tidsperiod berör 

handlingsplaner/ strategier för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige som 

helhet. Skrivelserna berör bland annat lägesrapporter om Sveriges internationella 

åtaganden, tillträdda konventioner och den senare, en redogörelse av Sveriges 

granskning i FN:s råd för mänskliga rättigheter samt rättighetsfrågor. 

 

Tidsperiod 3 består av ett slutbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter 

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70). I materialet delger 

delegationen för hur det fortsatta arbetet med mänskliga rättigheter kan fortlöpa när 

delegationen avslutat sitt uppdrag. Materialet redovisar även hur delegationen 

genomfört sina uppgifter sedan deras uppdrag startade 2006 (SOU 2010:70, s. 4).  

 

Tidsperiod 4 består av det offentliga dokumentet Samlat, genomtänkt och uthålligt? 

En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 

2006–2009 SOU 2011:29. En extern utredare har givits i uppdrag att utvärdera 

regeringens nationella handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009. 

Uppdraget har bl.a. inneburit att lämna rekommendationer i syfte att ge regeringen 

ett underlag för hur arbetet bör utformas med frågor om mänskliga rättigheter på 

nationell nivå i Sverige (SOU 2011:29, s. 13).  
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Endast vissa delar av skrivelserna ovan berör specifikt förslag om inrättandet av en 

MR-institution. Det är endast när skrivelserna berör förslag eller idéer om en 

nationell institution för mänskliga rättigheter som motiv har kartlagts och de 

uttalade motiveringarna analyserats. Det är därför möjligt att de kartlagda motiven 

nämns i andra sammanhang som inte har kopplingar till förslag eller idéer till 

inrättande av en MR-institution. Dessa omnämnanden kommer därför inte räknas 

med i analysen.  

 

Tidsperiod 6 innefattar det senaste förslaget om inrättandet av en MR-institution, 

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige Ds 2019:4. 

Förslaget som helhet har analyserats för att kartlägga motiv, till skillnad från 

dokumenten ovan, där motiv endast kartlagts i sammanhang där förslag givits till 

inrättande av en MR-institution. I dokumentet som avser tidsperiod 6 har en extern 

utredare givits i uppdrag att ta fram ett förslag kring hur en MR-institution skulle 

kunna inrättas i Sverige. Uppdraget har inneburit att ta fram förslag på hur en MR-

institution kan utformas i enlighet med den svenska konstitutionen samt inom 

ramarna för Parisprinciperna (Ds 2019:4, s. 1). 

 

4.1 Diskussion kring tidsavgränsning och val av offentliga dokument 
Regeringen har totalt presenterat tre handlingsplaner för de mänskliga rättigheterna 

under tidsperiod 2002–2019. Dessa handlingsplaner utgör en del av materialet för 

att uppfylla uppsatsen syfte, vilket är att undersöka och analysera regeringens och 

statliga utredningars motiv i policyprocessen för inrättandet av en MR-institution i 

Sverige under tidsperioden 2002–2019. I uppgiften ligger också att undersöka och 

analysera i vilken mån motiven har förändrats över tid.  

 

Handlingsplanen från 2002 blir således uppsatsens inledande 

undersökningsmaterial. Å andra sidan kan år 2006 ses som startskottet för 

diskussionen om en MR-institution i Sverige. Då inrättades MR-delegationen i 

Sverige, som tillsammans med regeringens skrivelse En nationell handlingsplan för 

de mänskliga rättigheterna 2006–2009 (Skr. 2005/06:95) (vilket är ett av de 

undersökande dokumenten), fick i uppdrag att stötta arbetet med mänskliga 
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rättigheter. Ett par år senare, 2008, fick delegationen i tilläggsuppdrag att utreda 

vilket samhällsorgan som skulle ges i uppgift att i enlighet med artikel 33 i FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning främja, skydda 

och övervaka konventionens genomförande. Trots att 2006 kan ses som startskottet 

för diskussionen om en MR-institution i Sverige kommer uppsatsen även att 

undersöka regeringens handlingsplan från 2002. Tidsperioden 2002–2019 har valts 

för att möjliggöra ett helhetsperspektiv med förhoppningen att ge en bredare bild 

av de motiv som speglar policyprocessen för inrättandet av en MR-institution i 

Sverige. Av naturliga skäl sträcker sig analysen fram till 2019, då det senaste 

förslaget om MR-institutionens inrättande, Förslag till en nationell institution för 

mänskliga rättigheter i Sverige Ds 2019:4, skickades ut på remiss till berörda 

aktörer.  
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5. Analys 
Analysen kommer att delas upp i tre avsnitt, inledningsvis presenteras aktörernas 

motiv, sedan redovisas i vilken mån motiven har förändrats över tid och 

avslutningsvis kommer resultaten att sättas i relation till teorier inom 

implementeringsforskningen. Analysen kommer att struktureras utifrån 

tidsperioderna och de definierade aktörerna för att uppfylla uppsatsens syfte, vilket 

är att undersöka och analysera regeringens och de statliga utredningarnas motiv i 

policyprocessen för inrättandet av en MR-institution i Sverige under tidsperioden 

2002–2019. Förhoppningen är genom att identifiera de definierade aktörernas 

motiv även kunna förklara varför en MR-institution fortfarande inte har införts i 

Sverige. En av svårigheterna med motivanalyser är att motiveringar inte är 

detsamma som motiv. Aktörens motiveringar till beslutet är det som kan observeras 

direkt men problematiken kvarstår att aktören kan ha helt andra motiv än de 

motiveringar som anges för beslutet. Utgångpunkten för analysen har varit att 

använda motiveringar som operationaliseringar av aktörens motiv.  

 

5.1 Vilka är aktörernas motiv?  
Motivanalys har använts som metod för att kartlägga aktörernas motiv. 

Utgångspunkten för analysen har varit att identifiera motiv som stödjer varför eller 

varför inte Sverige bör inrätta en MR-institution. För att identifiera motiven och 

besvara den första frågeställningen har två delfrågor formulerats:  

  

• Varför bör Sverige införa en MR-institution? 

• Varför bör Sverige inte införa en MR-institution?  

 

Frågan jag har ställt mig för att kategorisera motiven är hur respektive offentligt 

dokument förhåller sig till inrättandet av en MR-institution. Utger sig aktören i 

dokumentet för att vara positivt, neutral eller negativt inställd. Jag har sedan 

kategoriserat motiven i fack. Positiva motiv betyder att materialet ställer sig positiv 

till inrättandet av en MR-institution i Sverige. Negativa motiv betyder att materialet 

ställer sig negativ till inrättandet av en MR institution i Sverige. Neutrala motiv 

betyder att materialet varken ställer sig positiv eller negativ till inrättandet av en 

MR-institution i Sverige. 
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5.1.1 Tidsperiod 1 - Regeringens motiv 

Avseende tidsperiod 1 har regeringen identifierats som aktör då regeringen som 

helhet står bakom handlingsplanen En nationell handlingsplan för de mänskliga 

rättigheterna (Skr. 2001/02:83). Regeringens skrivelse från 2002 berör inga förslag 

eller framtida förslag om att inrätta en MR-institution, inte heller redovisas någon 

form av diskussion för samordning av de mänskliga rättigheterna. Därför redovisas 

inga motiv för den första tidsperioden.  

 

5.1.2 Tidsperiod 2 - Regeringens motiv 

Avseende tidsperiod 2 har regeringen identifierats som aktören i analysen då 

regeringen som helhet står bakom handlingsplanen En nationell handlingsplan för 

de mänskliga rättigheterna 2006–2009 (Skr.2005/06:95). Handlingsplanen består 

av två delar som inledningsvis redogör för regeringens långsiktiga mål i arbetet med 

mänskliga rättigheter. Sedan redovisas framtida insatser och beskrivningar om hur 

samordningen och det organisatoriska arbetet med MR-frågor ska bedrivas 

(Skr.2005/06:95, s. 1).  

 

I och med att det finns många representanter som arbetar på olika nivåer i samhället 

med MR-frågor konstaterar regeringen att det “finns behov av överblick och 

samordning”. I handlingsplanen konstateras att det är regeringen som har det 

övergripande ansvaret för att de mänskliga rättigheterna upprätthålls, därför menar 

regeringen att enskilda staters organisationsproblem inte kan vara en godtagbar 

förklaring till att internationella åtaganden inte efterlevs. Eftersom det dessutom 

finns en mängd företrädare både inom civilsamhället och på statlig nivå som är 

involverade i MR-arbete motiveras ytterligare behovet av överblick och 

samordning. Utifrån regeringens uttalanden kan antas att de anser att Sverige bör 

införa en MR-institution med det underbyggda motivet av att en samlad struktur 

behövs (Skr.2005/06:95, s. 102).  

 

Regeringen menar att arbetet med mänskliga rättigheter behöver utgöras av en 

gemensam samlad syn mellan den internationella och den nationella nivån. Detta 

kommer att resultera i en större trovärdhet både för regeringens nationella och 

internationella arbeta med mänskliga rättigheter (Skr.2005/06:95, s. 22).  
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Vidare redovisar regeringen att de redan i handlingsplanen från 2002 En nationell 

handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (Skr. 2001/02:83) lagt grunden för 

ett mer samlat synsätt gällande MR-frågor. Utifrån den första handlingsplanen har 

konstaterats att det är en utmaning för arbetet med mänskliga rättigheter att 

garantera effektiva åtgärder för rättigheterna på alla nivåer i samhället. Regeringen 

menar dock att “utifrån den enskildes perspektiv är det centrala att det finns tydliga 

regler för hur en rättighet skall tillgodoses, inte vilken del av samhället som har det 

operativa ansvaret för att detta sker” (Skr.2005/06:95, s. 225).  

 

Regeringen konstaterar även att en rad utvärderare och andra intressenter har 

konstaterat att “det finns behov av att samla goda exempel och utarbeta indikatorer 

eller liknande verktyg som kan ställa de internationella reglerna om mänskliga 

rättigheter i direkt relation till olika delar av den svenska förvaltningen”. 

Regeringens motivering är att en sådan indikator kan fungera som hjälpmedel för 

att mäta och skydda de mänskliga rättigheterna, inte minst vad gäller ekonomiska 

och sociala rättigheter där de internationella kraven inte alltid är helt tydliga. 

Samtidigt konstaterar regeringen dock att det för närvarande inte finns någon 

myndighet som kan utföra dessa uppgifter, trots att de tidigare betonat att det finns 

behov av överblick och samordning. Regeringen motiverar att överblick och 

samordning behövs främst av två anledningar, både för att säkerställa 

konventionsefterlevnaden men även för att tydliggöra regler för företrädare inom 

MR-arbetet och enskilda individer (Skr.2005/06:95, s. 225–226).   

 

Vidare konstaterar regeringen att flera förslag inkommit om att Sverige bör inrätta 

en ombudsman eller institution för mänskliga rättigheter. I samband med 

utvärderingen av handlingsplanen från 2002 har förslag inkommit om att en 

kommission för mänskliga rättigheter bör införas. Bland annat har HO2 konstaterat 

att en sådan kommission bör ha mandat att behandla vilken fråga som helst om 

mänskliga rättigheter. Regeringen menar att de ombudsmän som i dag lyder under 

regeringen redan har omfattande verksamheter men att de endast berör vissa 

rättighetsområden, vilket regeringen menar är en begränsning. Återigen 

 
2 Handikappombudsmannen var en förvaltningsmyndighet fram till 2009 och ersattes då av 
diskrimineringsombudsmannen (DO). 
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återkommer motiveringar som tyder på en positiv inställning till en MR-institution 

som kan arbeta och fungera som en samlad struktur (Skr.2005/06:95, s. 226). 

 

5.1.3 Tidsperiod 3 - Den statliga utredningens motiv 

I tidsperiod 3 identifieras den statliga utredningen som aktören då delegationen för 

mänskliga rättigheter lämnar sitt slutbetänkande Ny struktur för skydd av mänskliga 

rättigheter (SOU 2010:70). Delegationen har inrättats i samband med regeringens 

handlingsplan En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–

2009. Delegationens uppdrag har bl.a. inneburit att stötta statliga myndigheter och 

kommuner, genomföra strategier för ökad information och kunskap om mänskliga 

rättigheter hos olika målgrupper samt lämna förslag på hur det fortsatta arbetet med 

mänskliga rättigheter kan fortlöpa (SOU 2010:70, s. 15–16).   

 

Enligt delegationens uppdrag ingår att lämna förslag på att se över frågan om att 

inrätta en MR-institution. Utredningens förslag är att en MR-institution inrättas i 

Sverige med utgångspunkt i Parisprinciperna (SOU 2010:70, s. 337). Utredningen 

konstaterar att “den främjande roll som en nationell institution bör ha enligt 

Parisprinciperna ingår sådana uppgifter som delegationen har haft inom ramen för 

sitt uppdrag, att lämna stöd till statliga myndigheter, kommuner och landsting i 

deras arbete med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i 

verksamheten”. I utredningen framgår att delegationen dragit slutsatsen att det 

fortsatta arbetet med sådana insatser behövs. I och med det omfattande arbete 

mänskliga rättigheter innebär anser utredningen att myndigheternas verksamheter 

inte är tillräckligt omfattande. “Det saknas en nationell aktör med det generella 

mandat i det internationella regelverket om de mänskliga rättigheterna som en 

nationell institution bör ha” (SOU 2010: 70, s. 340-341).  

 

Enligt utredningen är delegationens bedömning att en MR-institution bör tar sin 

utgångspunkt i internationella konventioner, till skillnad från i nationell 

lagstiftning. Detta menar delegationen är nödvändigt för att “arbetet med mänskliga 

rättigheter ska bli tydligt, effektivt och kunna bedrivas i samspel med det 

internationella samarbetet som krävs för att konventionerna ska kunna tolkas och 

efterlevas nationellt”. En MR-institution har dessutom mandat att arbeta utifrån alla 
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internationellt erkända mänskliga rättigheter och inte endast vissa rättigheter. Av 

utredningen framgår att delegationen menar att “detta helhetsgrepp är nödvändigt 

för att ett systematiskt och långsiktigt arbete ska kunna bedrivas”. Dessutom 

möjliggör MR-institutionen en övergripande, pådrivande och stödjande roll i 

relation till andra samhällsaktörer, vilket kan antas vara ett positivt skäl för att 

inrätta en MR-institution. Däremot poängterar utredningen att MR-institutionen 

inte kan ta över ansvaret för att internationella konventionen efterlevs, detta åvilar 

alla delar av den offentliga verksamheten (SOU 2010: 70, s. 341). Institutionen bör 

däremot kunna komma med förslag på åtgärder som en del i arbetet att säkerställa 

att Sveriges internationella åtaganden efterlevs samt säkerställa att nationell 

lagstiftning överensstämmer med dessa (SOU 2010: 70, s. 355).  

 

5.1.4 Tidsperiod 4 - Den statliga utredningens motiv 

Aktören avseende tidsperiod 4 har identifierats som den statliga utredningen i och 

med att en extern utredare har givits i uppdrag att utvärdera regeringens nationella 

handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009. Utredaren lämnar 

betänkandet Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens 

nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006–2009 (SOU 2011:29). 

Uppdraget har inneburit att ge regeringen underlag och rekommendationer för hur 

arbetet med mänskliga rättigheter bör utformas på nationell nivå i Sverige (SOU 

2011:29, s. 13).  

 

Utredningen konstaterar att MR-delegationen i sitt slutbetänkande föreslagit att en 

ny myndighet i form av en MR-institution ska inrättas i Sverige. Utredningen ställer 

sig bakom det förslaget och konstaterar att “diskussionen om en MR-institution i 

Sverige behandlar frågan om det framtida systematiska arbetet för de mänskliga 

rättigheterna på nationell nivå i Sverige” (SOU 2011:29, s. 244). Ett systematiskt 

nationellt MR-arbetet kräver att ansvaret för Sveriges konventionsefterlevnad 

integreras både på nationell, regional och lokal nivå i all form av offentlig 

verksamhet. Samtidigt menar utredningen att det är av värdefull karaktär att det 

finns en central aktör med den övergripande uppgiften att skydda och främja de 

mänskliga rättigheterna, vilket kan antas vara positiva skäl för inrättandet av en 

MR-institution (SOU 2011:29, s. 252).  
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5.1.5 Tidsperiod 5 - Regeringens motiv  

Avseende tidsperiod 5 har regeringen identifierats som aktören i analysen då 

regeringen som helhet står bakom det offentliga dokumentet. Det offentliga 

dokumentet Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga 

rättigheter (Skr. 2016/15:29) består av en strategi i två delar. Del 1 redogör för 

regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter och del två 

ger en lägesrapport om Sverige internationella åtaganden samt granskning av 

Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter år 2015 (Skr.2016/17:29, s. 1).  

 

Regeringen konstaterar att ansvaret för att Sveriges internationella åtaganden 

efterlevs främst vilar på staten. De poängterar dock att frågor om mänskliga 

rättigheter även bedrivs bland andra offentliga aktörer och därför kan arbetet med 

mänskliga rättigheter inte endast innefatta kortvariga projekt eller avgränsade 

satsningar. Arbetet med mänskliga rättigheter måste bedrivas strukturerat och 

systematiskt (Skr.2016/17:29, s. 7).  

 

Regeringen poängterar att samtiden kräver att de internationella 

överenskommelserna och normer om mänskliga rättigheter tas på största allvar. De 

fastslår därför att ett långsiktigt perspektiv måste inrättas då ”det finns tydliga 

tendenser, såväl i Sverige som i den omvärld vars strömningar i högsta grad 

påverkar oss, som kan innebära en politisk utveckling som inte lika självklart 

harmonierar med Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter” 

(Skr.2016/17:29, s. 8).  

 

Regeringens bedömning är att “det behövs en sammanhållen struktur för främjande 

och skydd för att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om 

mänskliga rättigheter”. Regeringen anger i strategin att “det nationella arbetet med 

mänskliga rättigheter bör inriktas mot att etablera en sammanhållen struktur för att 

främja och skydda mänskliga rättigheter”. Regeringen poängterar vikten av att en 

sammanhållen struktur är hållbar över tid och som följaktligen måste inkludera ”ett 

starkt rättsligt och institutionellt skydd av de mänskliga rättigheterna”, vilket bör 

gälla trots maktskiften eller eventuella motsättningar. Detta måste upprätthållas 

genom institutioner som garanterar att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i 

människors vardagliga liv. I detta dokument har regeringen angivet skäl för deras 
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bedömning och därmed kan “en samlad struktur” antas vara ett positivt motiv som 

understryker vikten av att en MR-institution inrättas. De menar att en sådan struktur 

bör bestå av “ett starkt rättsligt och internationellt skydd av de mänskliga 

rättigheterna, ett samordnat och systematiskt arbete inom offentlig verksamhet samt 

ett starkt stöd för arbete med MR-frågor inom både det civila samhället och inom 

näringslivet” (Skr.2016/17:29, s .9–10). Därför gör regeringen bedömningen att en 

nationell institution för de mänskliga rättigheterna, enligt de så kallade 

Parisprinciperna, bör inrättas med riksdagen som huvudman (Skr.2016/17:29, s. 

12).  

 

Regeringen anser att en central del av en sammanhållen struktur för att främja och 

skydda de mänskliga rättigheterna är att det finns en institutionell granskning av 

Sveriges konventionsefterlevnad. Det är inte tillräckligt att det endast är på 

barnkonventionens område som staten har inrättat en institution med mandat att 

bevaka Sveriges konventionsefterlevnad. En funktion bör finnas med mandat att 

granska Sveriges konventionsefterlevnad på samtliga rättighetsområden 

(Skr.2016/17:29, s. 19).  

 

Ytterligare ett skäl för att inrätta en MR-institution menar regeringen är att “en 

angelägen resurs etableras även i andra avseenden”. Enligt Parisprinciperna ska 

MR-institutionen förutom att granska landets konventionsefterlevnad, även ha 

kontakter med internationella organ och bistå landet vad gäller program för 

utbildning och forskning. Därmed får institutionen en kompletterande roll i relation 

till det arbete som Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen redan 

gör. Institutionen utgör på så vis en samlande och pådrivande kraft, så att inte ”allas 

ansvar” i realiteten blir till ”ingens ansvar” (Skr.2016/17:29, s. 19–20).  

 

Slutligen anger regeringen ytterligare ett skäl för att inrätta en MR-institution vilket 

är att Sveriges utrikespolitiska handlingskraft och utvecklingssamarbete kan 

förstärkas. Regeringen menar att “Sveriges utvecklingssamarbete ofta är inriktat på 

etablering och stärkande av demokratiska och rättsliga institutioner, vilket blir 

starkare av att landet på hemmaplan har en institution i enlighet med 

Parisprinciperna” (Skr.2016/17:29, s. 20). Det finns således inte bara direkta 

fördelar för arbetet med mänskliga rättigheter om en MR-institution införs, utan 
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även andra utrikespolitiska samarbeten kan förstärkas till följd av institutionens 

inrättande.  

 

5.1.6 Tidsperiod 6 - Den statliga utredningens motiv 

Avseende tidsperiod 6 har den statliga utredningen identifierats som aktör. I 

promemorian Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige 

(Ds 2019: 4) har en extern utredare givits i uppdrag att ta fram ett förslag kring hur 

en MR-institution skulle kunna införas i Sverige. Uppdraget har inneburit att ta fram 

förslag på hur en MR-institution kan utformas i enlighet med den svenska 

konstitutionen samt inom ramarna för Parisprinciperna (Ds 2019:4, s. 9). Förslaget 

som helhet har analyserats för att kartlägga motiv.  

 

Utredningen konstaterar att MR-institutionens införande “kommer att bidra till 

regeringens, riksdagens och de statliga myndigheternas arbete med mänskliga 

rättigheter och därmed i förlängningen till att främjandet och skyddet av de 

mänskliga rättigheterna förstärks och förbättras. Institutionen ska utifrån en 

helhetssyn kunna bedöma var det finns brister i skyddet av de mänskliga 

rättigheterna samt rapportera om risker för kränkningar och föreslå åtgärder som 

behöver vidtas”. Institutionens verksamhet kan även bidra till bättre måluppfyllelse 

för regeringens politik för mänskliga rättigheter (Ds 2019: 4, s. 173–174).  

 

Utredningen fastslår att främjandet och skyddet av mänskliga rättigheter förstärks 

om en MR-institution inrättas, vilket kan tolkas som att det är av största vikt att 

efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden följs då de mänskliga 

rättigheterna är skyddade i internationella konventioner. Utredningen menar att 

institutionen kommer att bidra till att förbättra situationen på flera olika 

rättighetsområden och utgör således en samlad struktur för MR-frågor (Ds 2019:4, 

s. 173–175).  

 

Utredningen fastställer även att “institutionens kunskaper om såväl det 

internationella regelverket som de nationella förhållandena kan bidra till en bättre 

måluppfyllelse i fråga om efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om 

mänskliga rättigheter”. Utredningen menar att Sverige, genom att inrätta en MR-
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institution, slutligen kan leva upp de till rekommendationer som kommit från 

internationella organ. Detta stärker dessutom Sveriges utrikespolitiska 

handlingskraft vad gäller frågor om mänskliga rättigheter (Ds 2019:4, s. 174–175).  

 

Ytterligare ett skäl som utredningen redogör för är att institutionens inrättande 

“kommer att bidra till att förbättra enskildas möjligheter att åtnjuta sina rättigheter”. 

Utredningen konstaterar dock att institutionen inte kommer att ha befogenheter att 

pröva enskilda fall. Men enskildas möjligheter att åtnjuta sina rättigheter kommer 

att förstärkas genom “ökad medvetenhet, institutionens rapportering och 

rekommendationer” (Ds 2019:4, s. 175).  

 

Utredningen hänvisar till regeringens strategi från 2016 där regeringen bedömer att 

det behövs en sammanhållen struktur för att främja och skydda de mänskliga 

rättigheterna (Ds 2019:4, s. 43). Utredningen menar att en MR-institution, när den 

väl finns på plats, kommer att vara en central aktör i en sammanhållen struktur (Ds 

2019:4, s. 46).  

 

5.1.7 Sammanställning av övergripande motiv för samtliga tidsperioder   

Utifrån de uttalade motiveringarna som har hittats har jag sammanställt tre 

övergripande motiv som kontinuerligt återkommer i de offentliga dokumenten för 

de valda tidsperioderna. 

• En samlad struktur  

• Möjlighet till konventionsefterlevnad 

• Sverige utrikespolitiska handlingskraft förstärks 

  

De kartlagda motiven har konstaterats “positiva motiv” vilket betyder att samtliga 

undersökande dokument ställer sig positiva till inrättandet av en MR-institution i 

Sverige. Utifrån motivanalysen finns det inga så kallade negativa motiv som inte 

stödjer inrättandet av en MR-institution. Vad som däremot skiljer motiven åt är hur 

de uttalade motiveringarna uttrycks i dokumenten. Därför undersöks utvalda 

motiveringar mer i detalj för varje vald tidsperiod i avsnittet nedan.  
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5.2 I vilken mån har aktörernas motiv förändrats över tid? 
För att undersöka i vilken mån aktörernas motiv har förändrats över tid kommer 

analysen att utgå ifrån de uttalande motiveringarna, som till skillnad från motiven 

är direkta skäl till aktörernas ställningstaganden. Följande delfrågeställningar har 

formulerats för att värdera motiveringarna:  

 

• Vilka motiveringar stödjer de kartlagda motiven?  

• Hur har motiveringarna förändrats?  

 

Genom att använda aktörernas egna uttrycksformer blir det enkelt att urskilja vilka 

motiv som varit avgörande för aktörernas inställning, på så vis hoppas jag kunna 

urskilja hur motiven har förändrats för respektive tidsperiod. Inledningsvis 

redovisas vilka motiveringar som stödjer de kartlagda motiven för varje tidsperiod. 

Tidsperiod 1 berör inga förslag eller framtida förslag om att inrätta en MR-

institution, inte heller redovisas någon form av diskussion för samordning av de 

mänskliga rättigheterna. Därför redovisas inga motiv för den första tidsperioden.  

 

5.2.1. Tidsperiod 2 - vilka av regeringens motiveringar stödjer de kartlagda 

motiven?  

Samlad struktur  

• “Från central nivå finns ett behov av överblick och samordning av skyddet 

för och arbetet med att främja de mänskliga rättigheterna”. 

• “Utifrån den enskildes perspektiv är det centrala att det finns tydliga regler 

för hur en rättighet skall tillgodoses, inte vilken del av samhället som har 

det operativa ansvaret för att detta sker”.  

Konventionsefterlevnad 

• ”Regeringen anser att det finns behov av att samla goda exempel och 

utarbeta indikatorer eller liknande verktyg som kan ställa de internationella 

reglerna om mänskliga rättigheter i direkt relation till olika delar av den 

svenska förvaltningen”.   

• ”Under kartläggningsarbetet har HO framfört att det behövs en nationell 

institution för mänskliga rättigheter med ett tydligt mandat i Sverige och att 

utgångspunkten för denna bör vara Parisprinciperna, som antogs av FN:s 
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generalförsamling 1993. Enligt dessa principer bör en sådan institution ha 

en fristående ställning och befogenheten att behandla vilken fråga som helst 

om mänskliga rättigheter”. 

• Regeringen konstaterar att ”flera företrädare för referensgrupperna har 

framfört synpunkten att en ombudsman för mänskliga rättigheter eller 

liknande institution borde inrättas i Sverige”.  

• ”För att regeringens arbete för de mänskliga rättigheterna på såväl nationell 

som internationell nivå skall vara trovärdigt behöver också Sveriges 

hållning och arbete för de mänskliga rättigheterna bedrivas konsekvent och 

präglas av en samsyn mellan den internationella och den nationella nivån”.  

 

5.2.2 Tidsperiod 3 -  vilka av utredningens motiveringar stödjer de kartlagda 

motiven?  

Samlad struktur 

• “I den främjande roll som en nationell institution bör ha enligt 

Parisprinciperna ingår sådana uppgifter som delegationen har haft inom 

ramen för sitt uppdrag, att lämna stöd till statliga myndigheter, kommuner 

och landsting i deras arbete med att säkerställa full respekt för de mänskliga 

rättigheterna i verksamheten. 

• “Det saknas en nationell aktör med det generella mandat i det 

internationella regelverket om de mänskliga rättigheterna som en nationell 

institution bör ha”. 

Konventionsefterlevnad 

• ”MR-institutionen bör enligt utredningen kunna föreslå nya författningar, 

ändringar i författningar eller andra åtgärder som behövs för att säkerställa 

att landets internationella åtaganden om de mänskliga rättigheterna 

uppfylls”. 

• ”Enligt utredningen är delegationens bedömning att en MR-institution tar 

sin utgångspunkt i internationella konventioner till skillnad från nationell 

lagstiftning. Detta menar delegationen är nödvändigt för att arbetet med 

mänskliga rättigheter ska bli tydligt, effektivt och kunna bedrivas i det 

samspel med det internationella samarbetet som krävs för att 

konventionerna ska kunna tolkas och efterlevas nationellt”.  
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5.2.3 Tidsperiod 4 - vilka av utredningens motiveringar stödjer de kartlagda 

motiven?  

Samlad struktur 

• “Utredningen menar att det är av värdefull karaktär att det finns en central 

aktör med den övergripande uppgiften att skydda och främja de mänskliga 

rättigheterna”.   

Konventionsefterlevnad 

• “Ett systematiskt nationellt MR-arbetet kräver att ansvaret för Sveriges 

konventionsefterlevnad integreras både på nationell, regional och lokal nivå 

i all form av offentlig verksamhet”.  

 

5.2.4 Tidsperiod 5 - vilka av regeringens motiveringar stödjer de kartlagda 

motiven?  

Samlad struktur   

• “Regeringens uppfattning är att det nationella arbetet med mänskliga 

rättigheter bör inriktas mot att etablera en sammanhållen struktur för att 

främja och skydda mänskliga rättigheter”. 

• “För att en sammanhållen struktur för främjande och skydd av mänskliga 

rättigheter ska vara hållbar över tid och under skilda förhållanden, oavsett 

exempelvis maktskiften och motsättningar, måste den inkludera ett starkt 

rättsligt och institutionellt skydd av de mänskliga rättigheterna. Därtill 

måste ett starkt institutionellt skydd finnas i form av institutioner som 

säkerställer att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i människors vardag”.  

Konventionsefterlevnad  

• “I syfte att stärka det rättsliga och institutionella skyddet för de mänskliga 

rättigheterna gör regeringen bedömningen att en nationell institution för de 

mänskliga rättigheterna, enligt de så kallade Parisprinciperna, bör 

inrättas”.  

• “En funktion bör finnas med mandat att granska Sveriges 

konventionsefterlevnad på samtliga rättighetsområden”.  

Sveriges utrikespolitiska handlingskraft förstärks 

• “Även Sveriges utvecklingssamarbete, som ofta är inriktat på etablering och 

stärkande av demokratiska och rättsstatliga institutioner, blir starkare av att 
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vi på hemmaplan har en institution i enlighet med Parisprinciperna. På så 

vis kan vi bygga en institutionell erfarenhet som kan användas vid 

samarbetet med motsvarande institutioner i andra länder”. 

 

5.2.5 Tidsperiod 6 - vilka av utredningens motiveringar stödjer de kartlagda 

motiven?  

Samlad struktur  

• ”Institutionen ska utifrån en helhetssyn kunna bedöma var det finns brister 

i skyddet av de mänskliga rättigheterna samt rapportera om risker för 

kränkningar och föreslå åtgärder som behöver vidtas”. 

• ”Institutionen kommer att bidra till regeringens, riksdagens och de statliga 

myndigheternas arbete med mänskliga rättigheter och därmed i 

förlängningen till att främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna 

förstärks och förbättras”.   

• ”Regeringen får därmed ett bättre underlag för sina beslut. Institutionens 

verksamhet kan sammantaget bidra till en bättre måluppfyllelse för 

regeringens politik för mänskliga rättigheter”. 

Konventionsefterlevnad  

• ”Institutionens kunskaper om såväl det internationella regelverket som de 

nationella förhållandena kan bidra till en bättre måluppfyllelse i fråga om 

efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om mänskliga 

rättigheter”.   

• ”I regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter 

bedömer regeringen att det behövs en sammanhållen struktur för att främja 

och skydda de mänskliga rättigheterna. En MR-institution, när den väl finns 

på plats, kommer att vara en central aktör i en sammanhållen struktur”.  

Sveriges utrikespolitiska handlingskraft förstärks  

• ”Genom att inrätta en MR-institution slutligen kan leva upp de till 

rekommendationer som kommit från internationella organ. Detta stärker 

dessutom Sveriges utrikespolitiska handlingskraft vad gäller frågor om 

mänskliga rättigheter”. 
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5.2.6 Sammanställning av aktörernas motivförändringar för samtliga 

tidsperioder  

Utgångpunkten för analysen har varit att använda motiveringar som 

operationaliseringar av aktörernas motiv. I detta avsnitt görs en jämförelse av 

utvalda delar av motiveringarna från några av tidsperioderna ovan. De mest 

relevanta skillnaderna har valts ut för att analyseras utifrån de övergripande 

kartlagda motiven. Avsnittet utgör således en redogörelse för tidsperioderna med 

redovisade motiv och motiveringar, tidsperiod 1 redovisas således inte.  

 

Samlad struktur  

Vad som är gemensamt för de givna tidsperioderna är att samtliga dokument 

understryker vikten av en samlad struktur som en motivering för inrättandet av en 

MR-institution. Motivet identifieras frekvent under alla givna tidsperioder. Enligt 

Esaiasson et al kan motiveringar som återupprepas löpande bedömas viktigare till 

skillnad från motiveringar som endast förekommer vid enstaka tillfällen (2017, s. 

310–311). Motivet uppfyller således frekvens-kriteriet och kan antas betraktas som 

ett motiv av större vikt för att en MR-institution inrättas i Sverige. Vad som däremot 

skiljer aktörernas motiveringar åt under tidsperioderna är hur de uttalade 

motiveringarna formuleras för att understryka vikten av att skapa samordning och 

en sammanhållen struktur. Det är således språkbruket i aktörernas motiveringar som 

skiljer sig åt för det kartlagda motivet.  

 

Språkbruket skiljer sig mycket åt under samtliga tidsperioder. T.ex. under 

tidsperiod 2 använder man ordvalet “finns behov av samordning”, vilket uppfattas 

som att regeringen ser att behovet finns men de fattar inga beslut eller tar frågan 

vidare. Det uppfattas mer som ett konstaterande utan handling. För t.ex. tidsperiod 

5 och 6 är motiveringarna mer handlingskraftiga. I tidsperiod 5 används ordval som 

“det måste finnas institutioner som säkerställer de mänskliga rättigheterna”. De 

tillägger även att institutionen bör uppfylla “ett starkt institutionellt skydd” av de 

mänskliga rättigheterna, vilket kan antas får en starkare effekt till skillnad från 

uttalandet “behov av samordning” som regeringen skriver i tidsperiod 2. Under 

tidsperiod 5 använder sig regeringen av rubriksättning och kursiverad text, vilket 

uppfattas som att dessa motiveringar väger tungt för motivet “samlad struktur”. 

Bl.a. förekommer rubriker som “En sammanhållen struktur för främjande och 
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skydd” och “ett starkt rättsligt och institutionellt skydd”, är några exempel på 

rubriker och kursiverad text som regeringen också har markerat med “skäl för 

bedömningen”. Vilket är ytterligare en indikator på att dessa motiveringar väger 

tungt för motivet i fråga (Skr.2016/17:29, s. 9–11).  

 

Motiveringarna i tidsperiod 6 redogör tydligt för institutionens handlingskraft och 

dess förmåga att vara en samlad struktur för MR-frågor. Utredningen i tidsperiod 6 

använder sig av motiveringar som “Institutionen ska utifrån en helhetssyn kunna 

bedöma var det finns brister i skyddet av de mänskliga rättigheterna”. Utredningen 

konstaterar även att “Institutionen kommer att bidra till regeringens, riksdagens och 

de statliga myndigheternas arbete med mänskliga rättigheter och därmed i 

förlängningen till att främjandet och skyddet av de mänskliga rättigheterna förstärks 

och förbättras”. Språkbruket i tidsperiod 6 skiljer sig mycket från språkbruket i 

tidsperiod 2 där regeringen anger att “det finns behov av samordning” eller “en MR-

institution bör införas”. Trots att aktörernas motiveringar för de två tidsperioderna 

utgör operationaliseringar för samma motiv, ”samlad struktur”, finns det en 

betydligt större handlingskraft i aktörens motiveringar under tidsperiod 6 till 

skillnad från tidsperiod 2.  

  

Möjlighet till konventionsefterlevnad 

Även detta motiv är återkommande i samtliga undersökande dokument för 

tidsperioderna. De främsta skillnaderna i motiveringarna, gäller framförallt 

språkbruket. Under tidsperiod 2 uttrycker regeringen “att en institution bör enligt 

Parisprinciperna kunna behandla vilken fråga som helst”. Under tidsperiod 5 

uttrycker regeringen “En funktion bör finnas med mandat att granska Sveriges 

konventionsefterlevnad på samtliga rättighetsområden”. Under båda dessa 

tidsperioder uttrycker regeringen vikten av att samtliga rättighetsområden 

innefattas av en MR-institution, vilket bekräftar stabilitetskriteriet. Trots att 

formuleringarna skiljer sig åt är motiveringen en grund för samma motiv - möjlighet 

till konventionsefterlevnad inom samtliga rättighetsområden. Det kan antas att 

motiv som förekommer i flera dokument, väger tyngre än ett motiv som endast 

funnit med vid enstaka tillfällen. Motiv som förekommer under lång tid kan även 

antas vara av högre vikt för aktören (Esaiasson et al 2017, s. 311).  
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Under tidsperiod 5 inleder regeringen med utgångspunkten för strategin och 

konstaterar då att Sveriges konventionsefterlevnad vad gäller de internationella 

åtaganden har stor betydelse för MR-arbetet. Enligt placeringskriteriet kan antas att 

motiveringar som finns i den inledande delen av dokumenten eller i den avslutande, 

är av större vikt för aktören. Motivet förekommer även löpande i tidsperiod 5 

flertalet gånger, vilket även bekräftar att motiven kan vara av större vikt för aktören 

till skillnad från ett motiv som inte återupprepas (Esaiasson et al 2017, s. 310–311).  

 

I tidsperiod 2 använder sig regeringen av rubriksättningar och kursiverad text för 

att belysa “Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter”. Däremot 

finns inte detta med i de inledande eller avslutande delen av materialet till skillnad 

från i tidsperiod 5. Därmed kan motivet möjlighet till konventionsefterlevnad antas 

vara av större rang under tidsperiod 5 än under tidsperiod 2. Regeringen konstaterar 

under tidsperiod 2 att arbetet med MR-frågor får en högre trovärdighet om Sveriges 

hållning präglas av en samsyn på den internationella och nationella nivå 

(Skr.2016/17:29, s. 22). En samsyn som kan antas upprätthållas av en MR-

institution.  

 

I tidsperiod 6 konstaterar utredningen att ansvaret för genomförandet av de 

mänskliga rättigheterna åvilar staten. Det praktiska arbetet med att säkerställa de 

internationella åtagandena sker dock till stor del på lokal och regional nivå. Men 

utredningen konstaterar också att MR-institutionen kommer vara den centrala 

aktören för denna sammanhållna struktur (Ds 2019:4, s. 47). Tidsperiod 6 har ett 

helt avsnitt kallat “institutionens uppdrag och uppgifter” där de löpande motiverar 

vikten av att Sveriges internationella åtaganden efterlevs. Med rubriken 

“Institutionen ska självständigt främja säkerställandet av de mänskliga 

rättigheterna” framgår att institutionens möjlighet att säkra 

konventionsefterlevnaden är en av institutionens främsta uppgifter. De ska även 

ingå i institutionens uppdragsbeskrivning att det är de rättsligt bindande källorna 

som är utgångspunkten för dess arbete för att den ska vara trovärdig och legitim.   

 

Sveriges utrikespolitiska handlingskraft förstärks 

Det sista kartlagda motivet är inte lika frekvent förekommande som de två tidigare 

motiven. Motivet förekommer inte alls under tidsperiod 2 och inte heller vid 
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upprepade tillfällen under tidsperiod 5 och 6. Motivet uppfyller därmed inte 

frekvenskriteriet eller stabilitetskriteriet. Däremot är motivet ett viktigt 

ställningstagande. I tidsperiod 5 menar regeringen att införandet av en MR-

institution bidrar till att “Sveriges utvecklingssamarbete blir starkare”. I tidsperiod 

6 konstaterar utredningen att inrättandet av en MR-institution möjliggör att Sverige 

slutligen kan leva upp till internationella rekommendationer och att detta stärker 

Sveriges utrikespolitiska handlingskraft”. Således bidrar MR-institutionens 

inrättande inte endast till direkta effekter för arbetet med mänskliga rättigheter på 

hemmaplan utan Sveriges internationella status skulle också förstärkas och det kan 

antas att landet får en större handlingskraft vad gäller MR-frågor internationellt. 

Motivet ska dock inte anses vara avgörande för aktörernas inställning till inrättandet 

av en MR-institution, då det endast kan utläsas två gånger under två skilda 

tidsperioder under en treårsperiod.  

 

5.3 Teorianknytning  
Vad är det som gör att MR-institutionen fortfarande inte har införts i Sverige trots 

att resultatet genom motivanalysen visar att de definierade aktörerna är positivt 

inställda till inrättandet av en MR-institution?  

 

För att återkoppla till Herttings teori om implementeringsproblemet är det 

grundläggande budskapet: ”När en politisk majoritet kommit samman och fattat ett 

demokratiskt beslut så är ärendet långt ifrån definitivt. Innan ett beslut har 

implementerats är mål och förslag som formulerats i politiska församlingar bara 

välformulerade målsättningar utan någon faktisk handlingskraft”. Hertting klargör 

att i processen mellan politiska beslut och realisering av dessa kan mycket hända. 

Genomförandet kan fördröjas och den politiska inriktningen kan förändras 

(Hertting 2018, s. 195).  

 

Sverige har sedan tidigt 2000-tal fått rekommendationen om att införa en MR-

institution. Av vad som har påvisats ovan har positiva motiv återkommit löpande 

till fördel för att en MR-institution införs. Däremot kan konstaterats att 

diskussionen huruvida en MR-institution bör införas i Sverige eller inte, har blivit 

offer för implementeringsproblemet. Det räcker inte med att det finns politiskt 
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enighet och en samsyn kring varför en MR-institution bör inrättas så länge detta 

inte realiseras i praktiken. Det framgår tydligt att det som skiljer motiven åt är hur 

de uttalade motiveringarna uttrycks i dokumenten för de valda tidsperioderna. 

Enligt Hertting bekräftar detta några av implementeringsteorins utgångspunkter.  

 

Utifrån motivanalysen kan konstateras att samtliga dokument ställer sig positivt 

inställda till inrättandet av en MR-institution i Sverige. Vad som däremot skiljer 

motiven åt är hur de uttalade motiveringarna uttrycks i dokumenten, vilket jag har 

påvisat ovan. Att de uttalade motiveringarna skiljer sig åt kan vara ett resultat av 

otydlighet i politiska beslut samt otydliga politiska målsättningar. Enligt Hertting 

kan det vara naturligt att politiska beslut uttrycker en allmän viljeriktning utan en 

explicit målformulering om hur beslutet ska realiseras (Hertting 2018, s. 201–202). 

I detta fall är de undersökande dokumenten överens om målformuleringen: Sverige 

bör inrätta en MR-institution men de finns skillnader i aktörernas uttrycksformer 

vad gäller frekvens, placering, stabilitet och språkbruk. Att det finns en viss 

otydlighet mellan de jämförande dokumenten menar Hertting dock kan fylla en 

funktion när det kommer till implementeringen. Det kan resultera i större 

handlingsfrihet och möjlighet att attrahera olika intressegrupper med kunskap, 

resurser och kompetenser inom ämnet. Det civila samhället är en stor del av arbetet 

med mänskliga rättigheter tillsammans med en rad olika aktörer inom den offentliga 

sektorn. För att MR-institutionen ska kunna vara den “samlade strukturen” som 

samtliga aktörer belyser är det också av största vikt att intresseorganisationer som 

på olika sätt arbetar med MR-frågor inkluderas med kunskap när det kommer till 

att implementera en ny MR-institution. Att således formulera politik av detta slag 

har konstaterats som “ett slag i luften” och benämns som symbolpolitik och är inte 

helt ovanligt när politiska beslut ska fattas. Detta kan förklara skillnaderna i 

motiveringarna mellan de olika dokumenten och det är således inte ovanligt när 

beslut ska fattas gällande inrättandet av en ny institution. Eftersom det är så många 

olika aktörer inblandade kan symbolpolitiken därmed bli en tillgång för en effektiv 

implementering och resultera i större handlingsfrihet.  

 

Att en MR-institution fortfarande inte har inrättats i Sveriges kan bero på 

problematiken som implementeringsteorin belyser. Diskussionen rörande 

inrättandet av en MR-institution har pågått länge och resultatet visar motiv som har 
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funnits med under en lång period samt i olika dokument. Däremot finns en allmän 

skiljelinje i uttrycksformen hos aktörerna. Enligt implementeringsteorin kan det 

handla om att mycket kan hända i processen mellan att ett politiskt beslut fattas och 

realiseringen av detta. Vilket verkar vara fallet vad gäller implementeringen av MR-

institutionen.
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat och frågeställningarna besvaras.  

 

6.1 Besvarande av frågeställningar 
Uppsatsen syfte har utmynnat i två huvudsakliga frågeställningar:  

• Varför har en MR-institution fortfarande inte införts i Sverige?  

• Vilka motiv kan identifieras hos regeringen samt inom de statliga 

utredningarna i policyprocessen för inrättandet av en MR-institution? 

 

För att besvara frågeställningarna har motivanalys använts som metodverktyg för 

att identifiera motiv hos regeringen samt inom de statliga utredningarna i 

policyprocessen för inrättandet av en MR-institution. Motiven som har identifierats 

är samlad struktur, möjlighet till konventionsefterlevnad samt att Sveriges 

utrikespolitiska handlingskraft förstärks. Samtliga motiv har konstaterats “positiva 

motiv”, vilket betyder att samtliga dokument ställer sig positiva till inrättandet av 

en MR-institution i Sverige. Två av de tre övergripande motiven uppfyller 

stabilitetskriteriet och är ständigt återkommande. Utgångpunkten för analysen har 

varit att använda motiveringar som operationaliseringar av aktörernas motiv. Då 

motiven förekommer kontinuerligt under tidsperioderna i stora delar av det valda 

materialet ser jag ingen risk med att aktörernas motiveringar inte överensstämmer 

med aktörernas motiv. Motiv som återupprepas löpande kan betraktas viktigare till 

skillnad från motiv som endas förekommer vid enstaka tillfällen. Tidsperiod 1 berör 

inga förslag eller framtida förslag om att inrätta en MR-institution, inte heller 

redovisas någon form av diskussion för samordning av de mänskliga rättigheterna. 

Därför har inga motiv redovisats för den första tidsperioden.  

 

Resultatet visar att motiven inte har förändrats över tid. Dock finns det skillnader i 

de uttalade motiveringarnas uttrycksformer. Frekvens, placering och språkbruket 

skiljer sig åt mellan tidsperioderna vilket leder till olika syn på aktörens 

handlingskraft och betydelse av att MR-institutionen införs för de olika 

tidsperioderna. Trots att resultatet genom motivanalysen påvisar att samtliga 

dokument ställer sig positiva till inrättandet av en MR-institution i Sverige, visar 

skillnaderna i de uttalade motiveringarna på en allmän viljeriktning och 
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dokumenten är inte överens om hur MR-institutionen ska realiseras. En samlad 

tydlig idé om MR-institutionens genomförande saknas, vilket bekräftar 

implementeringsforskares idéer om symbolpolitik. Detta kan dock resultera i större 

handlingsfrihet och möjlighet att attrahera olika intressegrupper med kunskap, 

resurser och kompetenser inför inrättandet av MR-institutionen. Det krävs att olika 

intresseorganisationer och det civila samhället, som är en stor del av arbetet med 

MR-frågor, inkluderas i MR-institutionens genomförande. Genom att de uttalande 

motiveringarna skiljer sig åt riskerar inte politiken att bli låst eller alltför sluten till 

t.ex. en viss åtgärd. 

 

Att en MR-institution fortfarande inte har införts i Sveriges kan bero på 

problematiken som implementeringsteorin belyser. Diskussionen gällande 

inrättandet av en MR-institution har pågått länge och resultatet visar motiv som har 

funnits med under en lång period samt i flertalet olika dokument. Däremot finns en 

allmän skiljelinje i uttrycksformen hos aktörerna. Enligt implementeringsteorin 

fastställs att i processen mellan att ett politiskt beslut fattas till att beslutet realiseras 

kan mycket hända, den politiska inriktningen kan förändras och genomförandet kan 

fördröjas. Vilket verkar vara fallet vad gäller implementeringen av MR-

institutionen.  
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7. Slutsats 
I detta kapitel diskuteras de resultat som uppsatsens har presenterat, dess 

överförbarhet och pålitlighet.  

 

Genom resultatet finner jag att uppsatsens syfte samt frågeställningar har blivit 

uppfyllda. En av svårigheterna med motivanalyser är dock att man aldrig kan vara 

säker på aktörens verkliga motiv. Det enda som kan observeras direkt är aktörens 

motiveringar till beslutet, men osäkerheten kvarstår om aktören av någon anledning 

döljer sina verkliga motiv. Att använda motiveringar som operationaliseringar av 

aktörens motiv kan därmed resultera i validitetsproblem för uppsatsen. Dessutom 

kan ytterligare ett problem vara den textanalytiska tolkningen. Det är möjligt att 

andra rimliga tolkningar av materialet skulle kunna göras, vilket kan påverka 

resultatets pålitlighet. Utgångpunkten för analysen har varit att använda 

motiveringar som operationaliseringar av aktörernas motiv. Då motiven 

förekommer kontinuerligt under tidsperioderna i stora delar av det valda materialet 

ser jag ingen risk med att aktörernas motiveringar inte överensstämmer med 

aktörernas motiv. 

 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka och analysera regeringens och de statliga 

utredningarnas motiv i policyprocessen för inrättandet av en MR-institution i 

Sverige under tidsperioden 2002–2019. Uppgiften har också inneburit att undersöka 

och analysera i vilken mån motiven har förändrats över tid. Motiven har sedan satts 

i relation till teorier om implementeringsproblemet och förvaltningspolitikens 

grundproblem. För att kartlägga vilka motiv som kan identifieras hos aktörerna, i 

policyprocessen för inrättandet av en MR-institution, har motivanalys använts som 

metodverktyg. Resultatet redovisar tre övergripande positiva motiv som ligger till 

grund för aktörernas inställning huruvida Sverige bör inrätta en MR-institution eller 

inte. Motiven som har identifierats är samlad struktur, möjlighet till 

konventionsefterlevnad samt Sveriges utrikespolitiska handlingskraft förstärks. Två 

av de tre motiven återkommer över tidsperioderna och de uppfyller således 

stabilitetskriteriet vilket bekräftar utgångpunkten att motiv som återupprepas 

löpande kan betraktas viktigare, till skillnad från motiv som endast förekommer vid 

enstaka tillfällen (Esaiasson et al 2017, s. 311).  
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Att använda implementeringsteorin kan belysa problematiken vid genomförandet 

av politiska beslut. Teorin ger ökad förståelse för förvaltningspolitikens 

grundproblem och implementeringsproblemet. Det räcker inte med att det finns 

politiskt enighet och en samsyn kring varför en MR-institution bör inrättas så länge 

detta inte realiseras i praktiken. Det framgår tydligt av resultatet att motiven inte 

har förändrats över tid. Vad som däremot skiljer motiven åt är hur de uttalade 

motiveringarna uttrycks i dokumenten, vilket enligt Hertting bekräftar några av 

implementeringsteorins utgångspunkter.  

  

Det sistnämnda motivet, att inrättandet av en MR-institution skulle vara till fördel 

för Sveriges utrikespolitiska handlingskraft är intressant att studera då motivet inte 

endast ger direkta effekter för arbetet med mänskliga rättigheter. Aktörerna menar 

att det skulle bidra till ökad internationell status och möjliggöra en större 

handlingskraft internationellt. Trots att motivet inte ska betraktas som avgörande 

för aktörernas inställning till huruvida Sverige bör inrätta en MR eller inte, är det 

intressant att lyfta fram. Är MR-institutionen endast en ”symbol” för hög 

internationell status som i praktiken inte ger de effekter på arbetet med mänskliga 

rättigheter som är avsedda? För att MR-institutionen ska bli meningsfull och få den 

önskvärda effekt som aktörerna uttrycker ovan, krävs att den utformas på ett sätt så 

att de mänskliga rättigheterna faktiskt gör skillnad för enskilda. Det sistnämnda 

motivet, att Sveriges utrikespolitiska handlingskraft förstärks antyder att MR-

institutionen i hög grad bör inrättas för andra ändamål. Vad får MR-institutionens 

roll och syfte för praktiska konsekvenser för det direkta arbetet med mänskliga 

rättigheter? Det är en intressant frågeställning för framtida forskningsområden.  
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