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ABSTRACT 

Bachelor thesis in Political Science by Lisa Ekelöf, spring term 2018.  

Supervisor: Viktoriia Panova. 

Gender related violence- The Istanbul convention, Sweden’s 
responsibility and actions to protect women’s rights

 

Gender related violence is a recognized problem in today’s society in the world and in Sweden. 

It is present in all cultures and in all types of societies. The issue has gained more attention in 

Sweden and in the world in the last decades, and through The Istanbul convention serious action 

has been taken to try to prevent and eliminate the problem. The purpose with this essay is to 

examine how Sweden, as a country that has signed and ratified the convention, is working 

preventive and legislative towards ensuring the human rights for women and towards 

eliminating gender related violence. The result shows that this is an important political question 

in Sweden, even before the ratification of The Istanbul convention actions had been taken trying 

to prevent the violence. After the convention Sweden has coordinated the measures taken 

against the problem. New government agencies have been established, only working with 

questions relating to the violence, and existing agencies have been given more responsibility to 

ensure that information and research will reach as many citizens as possible. The result also 

shows that Sweden’s government consider that the reason that the problem exists is the norms 

and the social structures in society. If these norms and structures are changed and equality 

between genders is obtained the problem with gender related violence will disappear and 

through that the human rights will not be violated.  
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1.INLEDNING 

1.1 PROBLEMBILD 
Våld mot kvinnor återfinns i alla kulturer och i alla länder runt om i världen. Det är en 

kränkning av de mänskliga rättigheterna och är nu ett erkänt globalt samhällsproblem 

(Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK]; Wendt, Höjer 2002:11). Under de senaste 

decennierna har problemet fått mer uppmärksamhet i Sverige, framförallt när det kommer till 

mäns våld mot kvinnor (Brottsförebyggande rådet [BRÅ] 2009:10). Våldet har blivit en stor 

folkhälsofråga då personer som utsatts för allvarligt våld i högre utsträckning upplever både 

psykisk och fysisk ohälsa. För att ta itu med problemen krävs förebyggande insatser, samt att 

agera i ett tidigt stadie om det finns tecken på att en individ är utsatt för våld i en nära relation 

(SOU 2014:49).  

Enligt forskning är kvinnor överrepresenterade som utsatta när det gäller våld i nära 

relationer. Även om det finns många fall där män är de utsatta är den stora skillnaden att män 

upplever trakasserier, medan kvinnor får möta hot och grövre våld (BRÅ 2009:24; The Istanbul 

convention, the Nordic way 2018:72).  Då nästan 80 % av de som drabbas upplever våld 

upprepade gånger och är ett problem som är återkommande (BRÅ 2009:25), är det därför viktigt 

att det läggs mycket tid och arbete för att förebygga och hjälpa drabbade. En förklaring till 

könsrelaterat våld är de maktmekanismer som finns i samhället, dessa mekanismer är en 

produkt av den könsmaktsordning som rår (Wendt Höjer 2002:11). Denna könsmaktsordning 

skapar en föreställning om att kvinnor är mindre värda än män och det kommer till uttryck 

genom att kvinnor har sämre hälsa, deras löner är lägre än mäns, och kvinnor sitter mer sällan 

på beslutsfattande positioner (NCK). En ojämlik fördelning av makt i den könsmaktsordning vi 

lever i ges uttryck i våld mot kvinnor, våldet är också en mekanism till att upprätthålla 

ordningen (Wendt Höjer 2002:23). Genom att studera detta fenomen i samhället kan problemet 

tas itu med och ett jämlikare samhälle kommer också utveckling (NCK).  

Sverige skrev under Istanbulkonventionen år 2011 och kom i kraft år 2014, detta var ett 

viktigt steg för Sverige och för Europa. Konventionen slår fast att våld mot kvinnor är 

könsrelaterat på en strukturell nivå och att all form av våld måste bekämpas. Genom att Sverige 

skrivit under konventionen är landet enligt lag tvungna att arbeta mot dess bestämmelser.  För 

att detta arbete ska bli så effektivt som möjligt har beslut tagits att det på både nationell och 

regional nivå ska finnas resurser och planer för hur arbetet ska genomföras. En ny nationell 

jämställdhetsmyndighet har även upprättats för att säkerställa att inte det arbete som genomförs 
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på nationell till regional nivå blir alltför splittrat (The Istanbul convention, the Nordic way 

2018:73). Problemet behöver tas hand om genom särskilda politiska åtgärder och 

Istanbulkonventionen måste implementeras i Sveriges jämnställdhetspolitik och i arbetet som 

utförs kring frågan. Frågor som formas när detta samhällsproblem belyses är hur Sverige följer 

Istanbulkonventionen, på vilket sätt konventionen implementeras i Sveriges verksamheter, 

samt hur arbetet inom Sverige ser ut för att förebygga och lagstifta mot könsrelaterat våld.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverige implementerar Istanbulkonventionen i syfte 

att säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs. Genom att besvara följande 

forskningsfrågor uppfylles uppsatsen syfte:  

1. Hur presenteras och följer Sveriges verksamheter Istanbulkonventionen?  

2. Hur arbetar Sverige för att säkerställa de mänskliga rättigheterna gentemot 

kvinnor som utsätts för våld i nära relationer?   

1.3 AVGRÄNSNINGAR   
Vid genomförandet av denna uppsats har vissa avgränsningar varit tvungna att göras. Den 

första avgränsningen som gjordes var att fokusera på det våld som kvinnor upplever på grund 

av deras kön, könsrelaterat våld. Även då män utsätts för våld i viss mån så är kvinnor den 

grupp som är mest utsatta (BRÅ 2009:24). Det är också den typen av våld som 

Istanbulkonventionen lägger stort fokus på, våldet mot kvinnor och hur det ska bekämpas. Jag 

ville utgå från just det materialet då jag tycker att ämnet är mycket intressant och aktuellt och 

därför landade valet på våld mot just kvinnor. Jag var även intresserad av att undersöka vad det 

fanns för teorier kring just könsrelaterat våld och vilka förklaringar våldet kan ha. Problemet är 

utbrett och finns i alla samhällen och sociala miljöer, det är också en stor jämställdhetsfråga 

vilket är en fråga som är väldigt aktuell idag.  

Beslutet att se till hur Sverige som land och Sveriges myndigheter arbetar förebyggande 

mot våldet och för att säkra de mänskliga rättigheterna gentemot kvinnor, togs på grund av att 

Sverige var ett av de första länderna som skrev under konventionen. Det var även på grund av 

tidsbegränsning. Det hade varit väldigt intressant att genomföra en jämförande studie och 

eventuellt jämföra Sverige, som anses vara ett land som kommit långt i jämställdhetsarbetet 

och bekämpandet av våld, med ett land som inte har kommit lika långt i deras arbete inom 

området. Att valet hamnade på just Sverige berodde också på att det är det land jag själv bor i 
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och är uppvuxen i. Jag har från tidigare studier fått en inblick i hur Sverige arbetar med denna 

typen av frågor och hur landets myndigheter arbetar.   

Att jag endast har valt att använda mig av skriftligt material och inte genomfört några 

intervjuer för att få en direkt inblick i hur arbetet på myndigheterna går till, grundar sig också i 

tidsbristen. En sådan undersökning hade gett uppsatsen ytterligare djup, men då jag inte ville 

riskera att bli utan respondenter och under den tidspress som rådde hade det kunnat påverka 

arbetet mycket negativt och jag hade inte fått ut det resultat jag har idag, gjorde jag valet att 

inte intervjua några respondenter.   

1.4 DEFINITIONER  
Det finns begrepp och definitioner när ämnet könsrelaterat våld diskuteras. Jag har nedan 

listat några av de begrepp som tas upp i uppsatsen och som kan vara bra att ha ett grepp om. 

Jag diskuterar lite kring vissa av begreppen för att ytterligare förklara dess innebörd och 

betydelse i denna uppsats.  

Då det inte finns en vedertagen definition av vad könsrelaterat våld är, blir det svårt att 

lagstifta och arbeta mot våldet, men enligt ”Konventionen om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor” är allt våld mot kvinnor, på grund av att hon är kvinna, eller våld 

som oproportionerligt drabbar en kvinna ska definieras som könsrelaterat våld (CEDAW 

1992:nr19).  Könsrelaterat våld kan också definieras som våld där kvinnor är offret, och där 

våldet utgår från ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor (Sida 2007:9). FN:s definition 

av mäns våld mot kvinnor:  

"Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att 

leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot 

om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det 

sker i det offentliga eller privata livet." (NCK). 

Dessa definitioner är centrala i Istanbulkonventionen och är till hjälp när planer 

för arbetet att motverka våldet ska tas fram. 

Det är också viktigt att begrepp såsom fysiskt, psykiskt och sexuellt våld 

definieras tydligt genom uppsatsen då de är begrepp som är centrala för att förstå 

problemet och därav Istanbulkonventionens avsikter att motverka våldet. 

Fysiskt våld:  

”Allt från en knuff till ett knivhugg” (Eliasson 2006:29) 

Psykiskt våld:  
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” Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur 

kan räknas till den psykiska utsattheten.” (Socialstyrelsen). 

Sexuellt våld:  

”Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt 

sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld.” 

(Socialstyrelsen).  

Subsidiär: 

”Subsidiär lag är lag som vars bestämmelser inte ska tillämpas om det finns avvikande 

bestämmelse i annan lag eller förordning, vars bestämmelser då istället ska tillämpas.” 

(Lagen.nu).  

För att förstå de teorier jag använt mig av under undersökningen är begreppet genus 

viktigt att förstå. Vad skillnaden mellan genus och kön är och hur begreppet använts.  

Genus:  

”Enkelt brukar genus beskrivas som det socialt och kulturellt konstruerade könet, till 

skillnad från det biologiska.” 

(Nationella sekretariatet för genusforskning) 

1.5 DISPOSITION  
 I kapitel ett presenteras ämnet i problembilden, där har jag kort beskrivit vad ämnet 

handlar om och varför det är ett viktigt ämne att undersöka och forska vidare i. Även syftet med 

uppsatsen och de frågeställningar som kommer tas upp i uppsatsen finns i det första kapitlet. 

Efter syftet och frågeställningarna följer de avgränsningar som gjorts i studien, begrepp och 

definitioner som är viktiga att förstå står under operationalisering. I det andra kapitlet 

presenteras en bakgrund till ämnet könsrelaterat våld, samt de mänskliga rättigheterna och 

Istanbulkonventionen, vad de är och vad de innebär. I kapitel två står det även om den teori och 

den metod jag använt mig av i undersökningen. Materialet presenteras i kapitel tre, där 

beskriver jag mer om vilket material jag använt mig av och en diskussion om materialvalet. 

Därefter, i kapitel fyra, analyseras materialet och resultatet av studien presenteras. Kapitlet 

består av sex underrubriker som var och en besvarar mina frågeställningar. I det näst sista 

kapitlet, kapitel fem, diskuterar jag resultatet av analysen och drar slutsatser, även förslag på 

vidare forskning tas upp. Sist är kapitel sex där referenser är listade av de källor jag använt mig 

av under arbetets gång.  
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2. BAKGRUND  
Innan 1990 var frågan kring könsrelaterat våld, och främst våld mot kvinnor utförda av 

män i hemmet, inte särskilt stor och ansågs mer vara en privat angelägenhet. Problemen kring 

våldet har alltid funnits men innan 90-talet och innan det gjordes till en offentlig fråga, fanns 

det ingen information om hur utbrett det var, vilka konsekvenser som skapades av våldet och 

inte heller hur allvarligt det var. Något annat som också förändrades när frågan fick större 

utrymme i det offentliga rummet var förståelsen av hur våldet hänger ihop med normer, attityder 

och värderingar i samhället. Att just detta möjliggjorde våldet i hemmen (SOU 2015:55 s 54). 

I slutet på 1970-talet bildades många kvinnojoursrörelser som bidrog till att attityder kring 

ämnet ändrades, men som tidigare nämnt var det först 1990 som frågan blev politisk.  Det var 

också nu som könsmaktsordningen och den obalans i maktförhållanden mellan kvinnor och 

män synliggjordes (SOU 2015:55 s 55).  

2001 genomfördes den första svenska undersökningen i sitt slag där fokus låg på våld 

mot kvinnor, omfångsundersökningen Slagen dam. Den genomfördes av anslag av medel från 

Regeringen och Brottsoffermyndigheten. Undersökningen inleddes med ett utskick av 10 000 

frågeformulär till kvinnor angående våld och sexuella trakasserier (Lundgren et al 2001:7). 

Författarna till studien tar upp problematiken med olika tolkningar som kan tas vid en 

diskussion om våld mot kvinnor, de använder begreppet våldets kontinuum som en förklaring 

och menar att olika sorters våld inte kan förenklas utan att gränserna mellan fysiskt, psykiskt 

och sexuellt våld ofta går hand i hand. De menar även att våldshandlingar som en kvinna utsätts 

för glider in i varandra, där kvinnan relaterar tidigare upplevelser med nya och då även med det 

våld hon har utsatts för. Har en kvinna blivit våldtagen med hjälp av fysiskt våld kan även 

sexuella trakasserier innebära en psykisk känsla av våld (Lundgren et al 2001:16–17).  

Artikel 3 i Istanbulkonventionen beskriver att allt fysisk, psykiskt, sexuellt, men även 

ekonomiskt våld, som en kvinna utsätts för ska bekämpas (Europarådets konvention om 

förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet 

[Istanbulkonventionen] art 1 2011:5), därför är det viktigt att allt könsrelaterat våld ses som lika 

allvarliga och att inte våldet rangordnas där vissa typer av våld anses som mindre allvarliga än 

andra (Lundgren et al 2001:17).  Detta är även kopplat till begreppet våldets 

normaliseringsprocess, begreppet förklarar att tolkningar av våld förändras om gränserna 

förflyttas, exempelvis i en relation där våld succesivt ökar, då blir våldet gradvist normaliserat 

för både förövare och den utsatta kvinnan (ibid). Dessa kvinnor har skapat en ”normal” bild 
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kring våldet och kan själva sällan se problemet och därmed inte heller ta hjälp (Lundgren et al 

2001:50). 

Vidare har senare forskning visat på liknande resultat och ämnet har sedan Slagen dam 

fått en ännu större plats i svensk politik. Bland annat i ett betänkande från 2004 vid namn Slag 

i luften, där det konstaterades att det inte fanns en enighet i hur förebyggandet av våld mot 

kvinnor skulle genomföras, samt att det inte fanns ett bra samarbete institutioner och 

myndigheter emellan. Senare samma år bildades Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) som 

har i uppdrag att utbilda och informera, men de arbetar även med metodutveckling och 

forskning. Riksdagen genomförde också ändringar i jämställdhetspolitikens mål under 2006 

som sedan dess gäller. Exempel på de mål som togs fram är att ”Kvinnor och män ska ha samma 

möjlighet till kroppslig integritet. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra” (SOU 2005:66 s 28).  

Även rapporter har tagits fram, som rapporten Våld mot kvinnor och män i nära relationer 

från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2009 om våld i nära relationer. Där diskuteras fenomenet, 

förklaringar till våldet, samt statistik på hur våldet ser ut i Sverige. Rapporten visar att en stor 

andel som utsätts för könsrelaterat våld inom relationer har haft positiva kontakter med polisen, 

men dessvärre inte har samma förtroende för det svenska rättsväsendet. De största 

anledningarna till att många inte valde att anmäla var att den utsatta kände gärningsmannen, av 

rädsla och att de kände att polisen inte kunde göra något för dem. Ett lågt förtroende för 

rättsväsendet var dock inte en av de vanligare anledningarna (BRÅ 2009:12). Trots detta är det 

viktigt att utveckla tydligare lagstiftning så att utsatta kvinnor kan känna trygghet i att polisen 

har möjlighet att ta anmälningen längre (Istanbulkonventionen art 5 2011:6). Även många 

böcker har skrivits i ämnet där författarna har försökt reda ut hur och varför könsrelaterat våld 

ser ut som det gör, vad det grundar sig i och vad som bör göras för att förhindra det. Män, 

kvinnor och våld av Per Elis Eliasson och Rädslans politik Maria Wendt Höjer är två exempel 

på böcker som hanterar just dessa frågor.  

Ca 29 000 fall av våld mot kvinnor anmäldes år 2015, dessa siffror ökar hela tiden då fler 

kvinnor vågar att anmäla (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:71). Detta är en viktig 

anledning till att fortsätta forska om och genom forskningen sedan kunna rikta resurser dit de 

behövs mest. Genom att studera hur Sverige som undertecknad av Istanbulkonventionen arbetar 

för att förebygga våldet mot kvinnor och hur de mänskliga rättigheterna skyddas kan ett säkrare 

och mer jämställt samhälle byggas fram.  
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2.1 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
De mänskliga rättigheterna grundar sig i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna som antogs 1948 som svar på andra världskriget och nazisternas judeförföljelse. 

De rättigheter som förklaringen består av har därefter utvecklats i konventioner som är bindande 

för medlemsstaterna, dessa konventioner utgör ett ramverk för de mänskliga rättigheter som de 

flesta av världens länder står bakom (Regeringskansliet 2011:1). I konventionen står det att 

eftersom de mänskliga rättigheterna har ignorerats och behandlats med förakt och därmed 

möjliggjort fruktansvärda gärningar gentemot människor, är strävan efter en värld där alla kan 

åtnjuta rättigheter som yttrandefrihet, trosfrihet och slippa fruktan för sitt liv, det viktigaste. 

Genom en god relation mellan medlemsstaterna och hjälp av konventionen ska de 

grundläggande rättigheterna skapa trygghet för människor och en händelse som andra 

världskriget inte ska ske igen. Konventionen och dess innehåll ska anses som norm i alla länder, 

ska respekteras och erkännas genom åtgärder både internationellt och nationellt 

(Regeringskansliet 2011:3).  

De artiklar som är mest relevanta när det gäller frågor om kvinnovåld är artikel 1 ”Alla 

människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och 

samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”, artikel 3 ”Var och en har 

rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”, artikel 5 ”Ingen får utsättas för tortyr eller grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” och artikel 7 ”Alla är lika inför lagen 

och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är 

berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna 

förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering” (Regeringskansliet 2011:3–4).   

Artikel 1 menar att alla oavsett vem är värda lika mycket och att ingen står över någon 

annan. Vi ska också behandla andra på ett sådant sätt att deras rättigheter respekteras. Detta är 

relevant då kvinnors mänskliga rättigheter inte respekteras i den aspekt att när de utsätts för 

våld behandlas de på ett sätt där deras värde som människa är mindre än förövarens. Kvinnor 

berövas även rätten till ett fritt liv och säkerhet som artikel 3 behandlar (Regeringskansliet 

2011:3). När en kvinna utsätts för våld kan det ge långvariga psykiska men som påverkar hennes 

sociala liv och hålla henne tillbaka i livet överlag. Att inte våga gå ut, undvika vissa situationer 

och inte kunna klara sig själv är några reaktioner som följderna av våld kan ge (Eliasson 

2006:62). I artikel 5 adresseras grym, omänsklig eller förnedrande behandling. Könsrelaterat 

våld, fysiskt, sexuellt och psykiskt våld kan anses räknas som just detta, därför är artikeln 

betydelsefull att lyfta när våld mot kvinnor diskuteras (Eliasson 2006:28). I artikel 7 är mening 
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2 mest relevant, att det ska finnas skydd för individer som utsätts för något som bryter mot 

konventionen. Men det ska även finnas ett bra skyddsnät för kvinnor som utsätts och 

rättsväsendet ska vara uppbyggt på ett sådant sätt att förövarna ska kunna ställas inför rätta som 

står skrivet i mening 1 (Regeringskansliet 2011:4).  

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är den konvention som 

kommande konventioner om de mänskliga rättigheterna grundar sig i. Från 1948 då den antogs 

har sju andra konventioner som behandlar mänskliga rättigheter mer ingående upprättats. 

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, även kallad 

kvinnokonventionen eller CEDAW, antogs 1979 är den konvention som ska säkerställa att 

kvinnor åtnjuter de mänskliga rättigheterna på samma villkor som män. Den behandlar inte våld 

mot kvinnor direkt men då den baseras på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna är den viktig att nämna. De artiklar som tidigare nämnts som betydelsefulla 

utifrån ett våldsperspektiv är viktiga även i denna konvention då den betonar att även kvinnors 

rättigheter och säkerhet ska säkerställas (Regeringskansliet 2011).  

Sverige har skrivit under och ratificerat alla åtta konventioner om de mänskliga 

rättigheterna och har en regelbunden kontakt med FN för att rapportera om det arbete som 

genomförs i Sverige för att försäkra att landet följer konventionerna. Sverige har även 

implementerat många av artiklarna i svensk lag (Regeringskansliet 2011:1). 

2.2 ISTANBULKONVENTIONEN   
Istanbulkonventionen är ett internationellt avtal där FN förberett arbetet som sedan 

medlemsstaterna ratificerat. En konvention är ett juridiskt bindande avtal där staterna som 

skrivit under konventionen är tvungna enligt lag att följa det som står skrivet i avtalet. 

(Nationalencyklopedin [NE] FN konventioner). När våldet mot kvinnor uppmärksammades 

mer på den politiska arenan var det också viktigt att uppmärksamma bakgrunden till problemet 

och sätta tydliga riktlinjer för hur våldet skulle hanteras. Istanbulkonvention hjälper till att 

säkerställa att det finns internationella erkända rättsliga regler för hur arbetet mot våld ska 

utformas och att det finns ett bra skydd för utsatta kvinnor (The Istanbul convention, the Nordic 

way 2018:10). I inledning på Istanbulkonventionen tas det upp andra konventioner inom 

mänskliga rättigheter som den grundas på, den stora skillnaden är att just denna konvention 

fokuserar på det våld som riktas mot kvinnor just för att de är kvinnor. Detta är också en 

anledning till att den är så viktig, dels att länderna som har skrivit under konventionen står på 

samma sida i kampen mot våldet, men också att de genom att skriva under konventionen har 
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samma standard i arbetet, standarden garanteras med hjälp av den kontrollgrupp som skapades 

när konventionen bildandes (Istanbulkonventionen 2011).  

Av 47 länder som är medlemmar i Europarådet är det 45 av dessa som har skrivit under 

Istanbulkonventionen, Azerbajdzjan och Ryssland är de två länder som valt att inte stödja 

konventionen. Av de länder som har valt att skriva under är det några av dessa som ännu inte 

ratificerat den, de har alltså inte förpliktat sig att följa konventionen och dess regelverk. Det är 

15 länder som har detta steg kvar i processen, bland annat Storbritannien och Irland (Council 

of Europe). Alla de nordiska länderna har ratificerat konventionen och den har även trätt i kraft 

som en del av ländernas egna lagstiftningar (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:10). 

Island var det land som senast ratificerade konventionen den 26 april 2018. Europeiska Unionen 

som internationell organisation har också skrivit under Istanbulkonventionen (Council of 

Europe). 
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3. TEORETISKT RAMVERK 
Yvonne Hirdman skriver i sin bok Genus- om det stabila föränderliga former om en av 

de mest populära teorierna om vad könsrelaterat våld grundar sig, teorin om genusordningen, 

(Hirdman 2003:6). Hirdman var också den person som introducerade begreppet till Sverige 

under 80-talet. Genus ger ett namn på den kunskap som finns om vad som anses som manligt 

och kvinnligt och vilka egenskaper som inbegrips i de begreppen (Nationella sekretariatet för 

genusforskning). Begreppet kan användas i olika sammanhang, men det vanligaste är för att 

beskriva de socialt konstruerade könen och vad de innebär (Hirdman 2003:11).  

Då genusordningen är en social konstruktion skapad av föreställningar av vad som är 

manligt och kvinnligt upprätthålls ordningen också av alla människor, både män och kvinnor 

(Hirdman 2003:14). Enligt Hirdman bygger teorin på två principer, hierarki och isärhållande. 

Med isärhållande menar hon att de föreställningar och de normer som bestämmer vad som är 

manligt och kvinnligt är motsatsen till varandra och därmed också hålls isär. Skillnaden mellan 

vårt biologiska kön och genusordningen är att vi föds med ett biologiskt kön, men samhället 

och dess normer formar människor att bli kvinnor och män. Med hierarki menar Hirdman att 

män socialt och kulturellt anses som det överlägsna könet och därmed sitter på högre uppsatta 

positioner i samhället. Detta syns tydligast på arbetsplatser där kvinnor är överrepresenterade 

inom lågstatusyrken, exempelvis inom vården. Mannen har därmed generellt sätt en överordnad 

ställning gentemot kvinnan, och anses därför ha ett högre socialt värde (Hirdman 2007:10–12).  

Ordningen som Yvonne Hirdman pratar om upprätthålls genom det så kallade 

genuskontraktet. Med genuskontraktet menar hon de konkreta föreställningar och regler i 

samhället om hur en man och en kvinna ”ska” vara mot varandra. Dessa regler stöter människor 

på redan när de är barn och hittas i alla delar i samhället, i hemmet, på arbetsplatsen och i skolan 

(Hirdman 2003:169).  

Det är genom genusordningen som könsmaktsordningen har skapats. Då människor i hela 

sitt liv stött på dessa normer och föreställningar om hur en man och en kvinna ska vara i 

samhället och gentemot varandra skapas också en maktordning mellan könen. Strukturer i 

samhället gör det möjligt för män att behålla en högre social status vilket påverkar och bidrar 

till att könsrelaterat våld fortfarande är ett stort samhälleligt problem (Eliasson 2006:18).  I de 

sociala strukturerna i samhället visar sig traditioner och kulturer, genusordningen och 

könsmaktsordningen låter dessa traditioner och kulturer som främjar synen på kvinnan som det 

svagare könet bibehållas och det leder till att våldet blir svårare att bekämpa. Därför måste 

förändring ske på strukturell nivå och genuskontraktet måste brytas (Eliasson 2006:19).  
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4. METODOLOGISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Denna uppsats är uppbyggd med hjälp av kvalitativ textanalys, även kallad kvalitativ 

innehållsanalys. Metoden går ut på att genom noggrann läsning ta fram det väsentliga innehållet 

i en text och skapa en kontext och en helhet av det som tas fram (Esaiasson 2017:211). Först 

tog jag fram två forskningsfrågor som behandlar det ämne jag var intresserad av att undersöka. 

Forskningsfrågorna är formulerade kring begrepp som är väsentliga i undersökningen och som 

återkommer i det material jag valt att studera (Esaiasson 2017:216). Materialet är valt utifrån 

mina forskningsfrågor, Istanbulkonventionen var därför ett viktigt dokument att analysera, men 

för att kunna besvara de frågor jag valt att ställa behövde jag även material som behandlar 

Sveriges förebyggande arbete mot våld. Även material som berör de mänskliga rättigheterna 

var väsentliga för att kunna besvara frågeställningarna. Genom att specificera mina 

frågeställningar till Sverige och det arbete som utförs i landet blev urvalet av material också 

mindre. Jag har valt att endast använda mig av tidigare forskning i ämnet och endast skriven 

text, inga intervjuer utan endast rapporter och böcker.  

Jag letade först upp material som jag ansåg var relevant till mitt syfte och som kunde 

hjälpa mig att svara på mina frågeställningar. Även under undersökningens gång samlade jag 

in material som kunde stärka de uppgifter som visades. Genom att noga läsa igenom texterna 

kunde jag ta ut den information som var väsentlig i förhållande till mitt ändamål med studien. 

Därefter började jag analysera materialet och komma fram till ett resultat och därmed också 

svaren på de frågeställningar som ställts i uppsatsen. För att få fram det resultat som presenteras 

behövde jag dela upp materialet och studera det ingående för att försöka få fram vad texterna 

verkligen ville förmedla.  

Under forskningen och skrivandet av uppsatsen har jag haft en induktiv ansats och arbetet 

har därför inte utgått från en bestämd teori. Materialet har istället hjälpt mig att få fram de 

teorier som jag valt att använda mig av (Esaiasson 2017:116). När jag läst igenom det material 

jag valt att arbeta med kunde jag se mönster som jag sedan kunde koppla till teorier jag läst om 

och därefter välja den teori jag menar är den som har starkast koppling till min undersökning 

och mitt syfte med uppsatsen. Valet av teorierna om genusordningen och könsmaktsordningen 

blev självklara under undersökningens gång då de har starka kopplingar till könsrelaterat våld. 

Det är också något som var återkommande i Istanbulkonventionen, en viktig åtgärdspunkt för 

att stoppa våldet. Slutsatsen jag därför drog var att dessa teorier om strukturer i normer är ett 

bra sätt att förklara och förstå könsrelaterat våld på ett djupare plan.  
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 Vid valet av tema bestämde jag mig för att undersöka ett ämne som jag anser är ett viktigt 

och samhällskapligt relevant problem. Könsrelaterat våld är något många kvinnor upplever 

under sin livstid. Att undersöka dess ursprung och hur Sverige hanterar problemet, samt att 

eventuellt kunna bidra till forskningen är något jag anser är viktigt. Då våld mot kvinnor har 

uppmärksammats mycket under de senaste åren har också det varit en bidragande orsak till att 

valet av ämne landade på könsrelaterat våld. Genom att belysa ämnet fortsätter arbetet mot ett 

mer jämställt samhälle. Mina frågeställningar fokuserar på hur Sverige hanterar problemet och 

hur landets arbete grundar sig i Istanbulkonventionen. Valet av att undersöka 

Istanbulkonventionen bottnar i att det är den mest omfattande internationella aktion någonsin 

som fokuserar på att bekämpa det våld som så många kvinnor världen över upplever varje dag 

(Istanbulkonventionen 2011). Konventionen är en så pass ny internationell överenskommelse 

och är därför också uppdaterad om hur problemet ser ut idag.  

Kvalitativ textanalys är ett bra redskap och en bra metod inom statsvetenskap när målet 

med undersökningen är att skapa sig en djupare förståelse om attityder och idéer som är vanligt 

att målet är inom statsvetenskapen (Esaiasson 2017:212). Jag anser att metoden har gett resultat 

i min undersökning då syftet med uppsatsen var att undersöka hur Sverige arbetar mot 

könsrelaterat och hur Sverige säkerställer de mänskliga rättigheterna. Hade jag använt mig av 

en annan metod, som exempelvis kvantitativ innehållsanalys hade materialet inte kunnat ge mig 

den information som krävdes för att kunna besvara mina frågeställningar då jag inte använder 

mig av datainsamling i form av exempelvis enkätundersökningar. En kvantitativ 

innehållsanalys hade dock kunnat komplettera min undersökning då jag själv hade kunnat ta 

fram statistik eller studerat redan befintlig statistik inom området. Jag redovisar att statistik 

finns och tas fram på olika sätt, men statistiken hade kunnat utredas vidare med hjälp av en 

kvantitativ metod.  

 En annan typ av kvalitativ metod hade eventuellt fungerat om utgångspunkten hade varit 

annorlunda. Hade syftet med uppsatsen varit att undersöka de bakomliggande orsakerna till 

könsrelaterat våld och utgått från en viss teori hade jag kunnat använda mig av kvalitativ 

idéanalys för att undersöka ifall teorin stämmer med teorin jag hade utgått från. Jag menar att 

den kvalitativa textanalysen var en bra metod för att besvara mina frågeställningar och gav mig 

mycket information i ämnet.   

4.1 REABILITET OCH VALIDITET  

Kvalitativa analyser bedöms annorlunda än kvantitativa, kraven på validitet och reabilitet 

finns fortfarande där men är svårare att applicera på metoder där mätning av data inte är den 
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centrala. Kravet på reabilitet, där resultatet ska bli densamma vid upprepade undersökningar, 

är svårt att uppnå vid en kvalitativ undersökning (Hjerm et al. 2016:82).  I min undersökning 

har jag därför varit tvungen att försäkra mig att den analys jag genomfört är väl grundad på det 

material jag använt mig av och att informationen är korrekt. Genom att reflektera över min egen 

analys och de slutsatser som jag dragit under arbetets gång har jag försökt att säkerställa att 

reabiliteten på arbete är hög. Andra har också läst uppsatsen under arbetes gång för att öka 

trovärdigheten och för att se till så att min uppfattning inte skiljer sig avsevärt från andra (Hjerm 

et al. 2016:84). Har en undersökning hög validitet har den undersökt det den avser att undersöka 

(Hjerm et al. 2016:94). Min studie menar jag har validitet då mitt resultat och den slutsats jag 

drar grundar sig i mitt syfte och mina frågeställningar.  
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5. MATERIAL  
Europarådets Konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och 

av våld i hemmet, eller Istanbulkonventionen som de vanligtvis kallas, är mest omfattande 

internationella aktion någonsin för bekämpandet och förebyggandet av våld mot kvinnor och 

mot det brott mot de mänskliga rättigheterna som detta våld innebär (Trygghet från fruktan, 

trygghet från våld. COE). Konventionen är, som tidigare nämnt, ett internationellt avtal, och 

grundar sig i tidigare konventioner om våld, såväl sexuellt våld, fysiskt som psykiskt våld, de 

grundläggande rättigheter som en människa ska ha, samt jämställdhet mellan könen 

(Istanbulkonventionen 2011:3; Ds 2012:52 s.17–19). Syftet med konventionen är att säkra 

tryggheten för kvinnor i och utanför Europa, samt att uppnå nolltolerans mot de könsrelaterade 

våld som kvinnor utsätts för (Trygghet från fruktan, trygghet från våld. COE).  

Genom konventionen ska jämställdhet mellan kvinnor och män skapas både formellt, 

men även reellt (Istanbulkonventionen 2011:3), konventionen är också först med att se och 

uppmärksamma skillnader mellan könen ur ett sociologiskt perspektiv. Det är inte endast 

biologi som skiljer män och kvinnor åt, utan det är också beteenden och roller som ges till 

respektive kön som kan påverka synen på könsrelaterat våld och därmed göra det mer accepterat 

i samhället (Trygghet från fruktan, trygghet från våld. COE). Konventionen menar att det är 

ojämlika maktförhållande som historiskt sett skapat ett samhälle där män kan dominera kvinnor 

genom våld och hot och som därmed hindrar kvinnans utveckling. Det är ett strukturellt 

problem som finns i alla delar av världen, och att denna maktstruktur är en av de främsta 

orsakerna att kvinnor är underordnade män på många plan (Istanbulkonventionen 2011:3–4). 

Därför finns det starka kopplingar med de teorier jag valt att använda mig av i undersökningen 

då även dom ser att det finns normer och sociala konstruktioner i samhället som gör att våldet 

kan fortsätta 

Istanbulkonventionen består av 12 kapitel med totalt 77 artiklar som på olika sätt 

adresserar könsrelaterat våld. I varje kapitel tar konventionen upp olika bestämmelser som 

exempelvis syfte i kapitel I och i kapitel IV hanteras skydd och stöd för utsatta 

(Istanbulkonventionen 2011). Europarådet antog konventionen 7 maj 2011 och fyra dagar 

senare undertecknade Sverige den (Ds 2012:52 s.11), den trädde sedan i kraft i augusti 2014. 

Totalt har 25 stater undertecknat, men tre stater har ännu inte ratificerat konventionen, Kosovo, 

Ryssland och Vitryssland. (Europarådet 2017). Jag läste igenom konventionen och tog ut de 

artiklar som var mest relevanta i min undersökning och som kunde hjälpa mig att svara på mina 

frågeställningar.  
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För att säkerställa att de stater som skrivit under och ratificerat konventionen tillämpar 

den på korrekt sätt har en expertgrupp skapats. Gruppen heter the Group of Experts on action 

against violence against women and domestic violence, förkortat GREVIO. Den består av minst 

10 och högst 15 ledamöter som har en jämn könsfördelning och där ledamöterna kommer från 

olika delar av världen för att skapa en geografisk jämnvikt. Ledamöterna ska komplettera 

varandra och en vetenskaplig sakkunskap är av stor vikt. Ledamöterna väljs av en 

partskommitté och de ska väljas utifrån ett antal principer. Partskommittén som ska utse 

ledamöter till expertgruppen GREVIO ska bestå av företrädare från de länder som har skrivit 

under konventionen (Istanbulkonventionen 2011:24–25).   

De individer som är av intresse att sitta med i expertgruppen ska ha en god kompetens 

inom områden som behandlar mänskliga rättigheter, jämställdhet, våld mot kvinnor, skydd av 

brottsoffer, men även inom andra områden som har koppling till konventionen som exempelvis 

rättsväsendet. Ytterligare ett krav som ställs vid valet av ledamöter till GREVIO är att det inte 

får finnas två personer som kommer från samma stat. Detta är återigen för att säkerställa den 

geografiska spridningen så att alla delar av världen representeras och att könsrelaterat våld 

bekämpas på alla plan. Ledamöterna ska komma från myndigheter och andra aktörer som 

arbetar med frågor kring våld mot kvinnor (ibid). 

De länder som ratificerat Istanbulkonventionen ska lämna in en rapport om 

lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som parterna ser är viktiga för att förebygga och 

bekämpa våld mot kvinnor. Rapporten ska utgå från en modell som GREVIO tagit fram och de 

ingripanden som länderna föreslår ska ha grund i konventionen. Den ska sedan lämnas till 

Europarådets generalsekreterare och därefter tar GREVIO ställning till den. Expertgruppen 

arbetar med rapporten och kommer med kommentarer till den berörda parten och 

partskommittén. De slutsatser och rekommendationer som tas av GREVIO ska sedan antas av 

kommittén och det land som lämnat in rapporten (Istanbulkonventionen 2011:26–27).  

Konventionen är subsidiär och påverkar därför inte skyldigheten till andra konventioner, lagar 

eller internationella överenskommelser som de länder som skrivit under och ratificerat är 

skyldiga att följa (Ds 2012:52 s 31). Sverige lämnade in rapporten till GREVIO 2017 och 

kommer under 2018 få rekommendationer om hur landet ska gå vidare i arbetet (NCK). 

Många länder som skrivit under konventionen har varit tvungna att göra vissa 

lagändringar för att kunna följa konventionen. I Sverige har det bland annat varit ändringar i 

lagen kring tvångsäktenskap och fortsatt uppehållstillstånd i de fall där personer har haft 

anknytning till våldsbrott (SOU 2015:55 s 191).  
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Istanbulkonventionen är en viktig internationell överenskommelse och har stor betydelse 

när frågor som könsrelaterat våld diskuteras. Det är också anledningen till att den har fått tagit 

så stort utrymme i min uppsats. Då konventionen syftar till att skydda kvinnor mot alla former 

av våld, förhindra våld och skapa rättskydd mot våldet och Sverige som medlem i europeiska 

rådet har skrivit under konventionen, är den mycket väsentlig när en undersökning som syftar 

till att utreda hur Sverige som land och dess myndigheter arbetar med problemet. Eftersom en 

konvention är ett internationellt bindande avtal grundar sig Sveriges arbete i den. Även om 

Sverige har arbetat kring frågan tidigare har högre krav ställt på landet efter ratificeringen av 

konventionen. Genom att expertgruppen GREVIO sätter press på de länder som skrivit under 

konventionen läggs också mer resurser på att bekämpa problemet. Att studera 

Istanbulkonventionen kan också mycket utrönas om Sveriges arbete. Då uppsatsens syfte är att 

undersöka om hur Sverige implementerar Istanbulkonventionen i landets arbete för att 

säkerställa de mänskliga rättigheterna blev det också ett självklart val att den skulle få mycket 

utrymme och vara en av grundstenarna i uppsatsen. Konventionen är formellt avtal och därför 

menar jag att det är en säker källa där informationen som ges stämmer överens med verkligheten 

då FN är ett organ som är nog med att säkerställa att den fakta som framställs är korrekt.  

The Istanbulconvention the nordic way är en rapport utgiven av KUN 2018. KUN är en 

norsk icke-statlig organisation, en så kallad NGO. De har gjort en sammanställning av de 

åtgärder som de nordiska länderna har genomfört sedan de skrivit under Istanbulkonventionen. 

KUN arbetar och forskar på diskriminering- och jämställdhetsfrågor utifrån kön, sexuell 

läggning, könsidentitet och etnicitet. Den finansierades av Nordiska ministerrådet för att 

länderna ska lära sig av varandra och vidareutveckla arbetet mot könsrelaterat våld (The 

Istanbul convention, the Nordic way 2018:8). 

De nordiska länderna har de senaste 40 åren haft ett samarbete när det kommer till frågor 

inom jämställdhetsområdet. Länderna är överens om hur viktig frågan är, dock skiljer sig 

tillvägagångsätten åt länderna emellan, men genom samarbetet lär sig de nordiska länderna av 

varandra och kan dela goda resultat och relationen mellan staterna stärks. Syftet med rapporten 

är att belysa det arbete länderna utför med utgångspunkt i Istanbulkonventionen. Rapporten ska 

vara till hjälp för länderna att lära sig av varandra och den riktar sig främst till politiker, 

offentliga förvaltare, beslutsfattare, forskare och andra människor som jobbar med frågor kring 

våld mot kvinnor och kommer i kontakt med utsatta (The Istanbul convention, the Nordic way 

2018:2).  

Rapporten går igenom alla de nordiska länderna, Sverige, Norge, Island, Danmark, 

Finland och de autonoma områdena Åland, Färöarna och Grönland. Den utgår från ett antal 
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artiklar i Istanbulkonventionen och fokuserar främst på de åtgärder staterna har vidtagit efter 

ratifikationen av konventionen, och hur konventionen implementerats i ländernas lagstiftning 

och deras förebyggande arbete (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:5).  

Genom ett frågeformulär som skickats till ländernas styrande organ, intervjuer, tillgänglig 

information online och en internationell workshop (The Istanbul convention, the Nordic way 

2018:13), har rapporten möjliggjorts. Frågeformuläret var den del som gav mest information 

och var baserad på GREVIOS rapportformulär men KUN ändrade den lite för att passa formen 

som rapporten The Istanbulconvention the nordic way är skriven. En kontaktperson från varje 

land ansvarade för att besvara formuläret och då formuläret liknar det som GREVIO skickar ut 

kunde länderna återanvända sina svar därifrån (The Istanbul convention, the Nordic way 

2018:13).  

Rapporten går igenom varje land i ett separat kapitel. Först presenteras fakta om landet 

så som population, storlek, rakning i the Global Gender Gap Report, rankning i FN:s Gender 

Inequality Index (GII), hur många kvinnor det sitter i de styrande organen och när kvinnor fick 

rösträtt i landet. Även statistik som visar hur våldet mot kvinnor ser ut i landet. Därefter följer 

en kort redogörelse för när landet skrev under och ratificerade Istanbulkonventionen och när 

landet rapporterade till GREVIO och kommer få rekommendationer från expertgruppen. 

Exempelvis Sverige, som rapporterade till GREVIO 2017 och kommer få rekommendationer 

senare 2018 (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:13).  

Varje kapitel om länderna har samma underkategorier där rapporten presenterar ländernas 

handlingsplaner för att bekämpa våld mot kvinnor, vad för organ som upprättats för arbetet och 

vilka åtgärder som gjort utifrån de krav Istanbulkonventionen ställer på staterna. Även åtgärder 

och arbete som utförts innan Istanbulkonvention skapades beskrivs i kapitlen om varje nordiskt 

land. Det görs också en jämförelse mellan de länder KUN valt att inkludera i rapporten där 

likheter och olikheter mellan ländernas arbete diskuteras. Länderna arbetar mycket lika i många 

aspekter men eftersom ett av rapportens syften är att främja samarbete mellan länderna och att 

de ska kunna få inspiration från varandra, är denna del av rapporten mycket viktig (The Istanbul 

convention, the Nordic way 2018:91). Inkluderat i The Istanbulconvention the nordic way är 

delar i ländernas arbete som de själva betonar som viktiga eller som de satsat extra på (The 

Istanbul convention, the Nordic way 2018:113). Genom att studera rapporten kunde en 

övergripande bild av hur Sveriges arbete ser ut skapas, och därmed också hur det arbete 

säkerställer de mänskliga rättigheterna. Genom att strukturera upp åtgärderna kunde jag 

tydligare se hur arbetet mot könsrelaterat våld ser ut i Sverige och därmed besvara mina 

frågeställningar.  
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Istanbulkonventionen och rapporten The Istanbulconvention the nordic way, är det 

material som varit viktigast i den undersökning som lett till denna uppsats. 

Istanbulkonventionen för att det är det material jag utgår från i min studie och den jag ämnade 

att undersöka i relation hur Sverige arbetar och hur den implementerats i landet efter 

ratificeringen av den. The Istanbulconvention the nordic way för att den gav mig en utförligt 

överblick om hur Sveriges arbete ser ut utifrån konventionen. Att den är så pass nyutgiven 

menar jag är mycket positivt då den visar en uppdaterad bild av det arbete som utförs. Den 

kommer också från en, enligt mig, mycket säker källa. Underlaget i rapporten kommer från en 

direkt kontakt med ländernas styrande organ och har en utgångspunkt i Istanbulkonventionen.  

Det är dock inte de enda material jag använt mig av i min studie. För att kunna svara på 

mina frågeställningar har jag varit tvungen att sätta mig in i problemet och dess utbredning i 

Sverige. Jag har tagit hjälp av böcker som behandlar ämnet könsrelaterat våld och våld mot 

kvinnor. Exempel på böcker är Rädslans politik av Maria Wendt Höjer och Mäns våld mot 

kvinnor i nära relation som är utgiven av Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Materialet 

jag valt har varit noga utvalt och kritiskt granskade av mig för att säkerställa att innehållet är 

pålitligt.  

Jag har även använt mig av rapporter och offentliga publikationer utgivna av Sveriges 

regering och riksdag och myndigheter så som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Nationellt 

centrum för kvinnofrid (NCK). Dels för att ytterligare försäkra mig om att den information jag 

funnit från andra källor stämmer överens med situationen i Sverige, men också för att få en 

övergripande uppfattning om hur Istanbulkonventionen implementeras i landet och hur mycket 

den påverkar det förebyggande och lagstiftande arbetet. Även detta material har jag valt då jag 

menar att det kommer från en pålitlig källa då den direkt kommer från de styrande och 

lagstiftande organen i Sverige, samt de myndigheter som arbetar direkt med åtgärder mot 

könsrelaterat våld.  

Andra konventioner har också varit till hjälp för att förstå problemet och besvara mina 

frågeställningar. Det finns ett antal konventioner som är utformade kring de mänskliga 

rättigheterna. Därav en som enbart fokuserar på de mänskliga rättigheterna gentemot kvinnor. 

Istanbulkonventionen har tagit inspiration i denna och är därför mycket intressant att ta med i 

min studie. En av mina frågeställningar handlar också om hur Sverige säkerställer de mänskliga 

rättigheterna för kvinnor och genom att komplettera Istanbulkonventionen med CEDAW kunde 

jag besvara på mina frågor.  
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6. ANALYS OCH RESULTAT 
Nedan kommer de två frågeställningarna besvaras. Jag kommer gå igenom de åtgärder 

Sverige som undertecknad av Istanbulkonventionen har tagit sedan de ratificerade 

konventionen. Jag kommer också beskriva hur dessa åtgärder hänger samman med 

bestämmelserna i konventionen och vilka verksamheter som ansvarar och arbetar med de 

olika delarna. Jag visar hur det förebyggande arbetet säkerställer att de mänskliga 

rättigheterna följs för de kvinnor som har blivit och blir utsatta för könsrelaterat våld.  

6.1 SVERIGE OCH ISTANBULKONVENTIONEN  
Sedan Sverige anslutit sig till FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och 

Istanbulkonventionen, och från att ämnet gick från den privata sfären till den offentliga och 

därmed blev en viktig politisk fråga har mycket forskning och energi lagts på ämnet. Som 

tidigare nämnts har många undersökningar gjort på ämnet men även inom politiken och inom 

rättsväsendet har förändringar skett. Från 2007–2010 var frågan kring mäns våld mot kvinnor 

inom jämställdhetspolitiken den viktigaste. Under perioden lades drygt 1 miljard kronor på att 

genomföra den handlingsplan som tagits fram. Handlingsplanen riktades sig mot 13 

myndigheter som hanterar skydd och stöd för människor som blivit utsatta för våld, 

förebyggande arbete mot våld, förbättrad rättssäkerhet för offret, insatser för brottsutövare samt 

de myndigheter som arbetar med att informera och utbilda inom ämnet. Fokus låg på att 

utveckla och förbättra dessa områden (SOU 2015:55 s 57). Detta var dock innan 

Istanbulkonventionen antogs, och efter ratificeringen av Istanbulkonventionen har Sveriges 

arbete att förebygga könsrelaterat våld fått än mer utrymme och mer energi och resurser har 

lagts på ämnet (The Istanbul convention, the Nordic way 2018). 

Sverige har utvecklat flera områden sedan antagandet av Istanbulkonventionen och har 

bland annat tagit fram en handlingsplan för hur arbetet ska se ut och vad som behövs förändras 

och förbättras. Mer forskning görs och det tas fram statistik för informationen ska vara 

uppdaterad på hur utbrett problemet är. Förebyggande arbete utförs också och handlingsplanen 

innehåller strategier för hur detta arbete ska se ut och vilka aktörer som är delaktiga i arbetet. 

Även lagstiftningen har undersökts för att se hur den kan förändras för att kunna skydda utsatta 

kvinnor på så bra sätt som möjligt. Det har också lagts mycket energi på att utbilda och 

informera både utsatta kvinnor, förövare och andra för att skapa en diskurs om ämnet och 

genom det ge ämnet den uppmärksamhet som behövs för att ytterligare kunna förhindra 

könsrelaterat våld (ibid).  



 24 

6.2 HANDLINGSPLAN  

National Strategy for Combating and Preventing Men´s Violence against Women är en tioårig 

plan som antogs i november 2016. Den arbetades fram tillsammans med The Council of Europe 

Istanbul Convention för att den på alla möjliga sätt ska följa Istanbulkonventionen (The Istanbul 

convention, the Nordic way 2018:72). Strategin ska löpa från 2017–2026 och innehåller också 

en mer detaljerad plan på 44 steg om hur arbetet ska se ut mellan 2017–2020. Planen fokuserar 

på samordning, genomförande, övervakning och utvärderingar på politiken och de åtgärder som 

tas fram för att förebygga och förhindra våld mot kvinnor. Ca 600 miljoner kronor har lagts på 

de områden som planen inkluderar (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:71). 

Sveriges viktigaste mål är jämställdhet mellan könen på alla plan i samhället och har därför 

satsat mycket på åtgärder som är riktade mot att nå just det målet.  Sverige har därför skapat 

sex delmål utöver Istanbulkonventionens, dessa mål är inbäddade i den handlingsplan landet 

arbetar efter (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:113). 

Strategin lägger stor vikt på att inte lägga allt ansvar på det manliga könet utan ser att det 

är normer och samhällskonstruktioner som gör att problemet existerar. Den pointerar också att 

för att kunna förhindra våldet så måste också män vara delaktiga i arbetet att förändra dessa 

normer. Fyra mål har tagits fram i strategin som ska styra alla regeringsåtgärder som sker på 

nationell nivå. Målen är: (min översättning) 

1. Förbättra och effektivisera det förebyggande arbetet  

2. Förbättra upptäckten av våld och skyddet och stödet för utsatta kvinnor och barn  

3. Effektivisera brottsbekämpningen  

4. Förbättra kunskapen och utvecklingen av metoder  

Strategin har utvecklats till följd av många förfrågningar från myndigheter som har 

arbetat mot könsrelaterat våld. Trots många framsteg inom olika sektorer såg dessa myndigheter 

att det var svårt att utreda regeringens arbete och dess initiativ för utsatta kvinnor, detta på 

grund av otillräckliga data och dåliga uppföljningsrutiner. Myndigheternas utredningar visade 

också ett behov av stärkt styrning och en förbättrad samordning av de arbeten som genomförts. 

Detta på alla nivåer, nationell som regional och lokal nivå (The Istanbul convention, the Nordic 

way 2018:72).  

Som svar på förfrågningarna har en ny jämställdhetsmyndighet skapats som från och med 

den första januari i år började arbeta med att stötta regeringen i arbetet med att samordna 

utförandet och uppföljningen av strategin. Myndigheten ansvarar för uppföljning, samordning, 

analys och förmedlar kunskap och stöd för regeringen så de nationella jämställdhetspolitiska 
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målen följs. Genom denna myndighet kan det förebyggande arbetet av könsrelaterat våld 

genomföras under en lång tid (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:73). Utöver den 

nya myndigheten har Sveriges 21 länsstyrelser fått uppgiften att skapa liknande funktioner inom 

sina regioner. Förutom de resurser som regeringen gett kommuner, landsting och kvinnojourer 

för att utöka sitt arbete har de investerat omkring 1 miljard kronor i arbetet mot kvinnovåld. 

Inräknat i den summan är inte de investeringar som gjorts och komma skall till rättsväsendet 

och utbildning i ämnet (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:72).  

Jämställdhetsmyndigheten består av icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s och 

andra civila samhällspartners. De har tillsammans med statliga aktörer strukturerade dialoger 

för att utveckla strategier, politiska åtgärder och handlingsplaner. Samarbetet mellan statliga 

organ och icke-statliga aktörer stärker den lokala och regionala samordningen och dess 

kapacitet för att säkerställa att arbetet är genomtänkt och fungerar lika bra på alla nivåer. För 

att minska splittringen mellan organen finns den långsiktiga planen på 44 steg som ska hjälpa 

aktörerna att komma närmare varandra och därmed skapa den bästa förutsättningen för arbetet 

mot våldet. Exempel på aktörer är:  

1. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 

2. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

3. Göteborgs Universitet (GU) 

4. Socialstyrelsen  

5. Länsstyrelsen  

6. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:73–

74).  

6.3 STATISTIK OCH FORSKNING 

Statistik och forskning som är relevant till Istanbulkonventionen ska tas fram och göras 

tillgänglig för andra länder och experter på området. Detta ska göras med regelbundenhet så att 

informationen är så färsk som möjligt för att kunna ge en tydlig bild av hur situationen och 

utvecklingen ser ut i landet samt för att främja ett samarbete länder emellan. I Sverige har 

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvaret att samordna den statistik som 28 statliga myndigheter 

tar fram på order av regeringen. Två gånger uppdaterar SCB en jämställdhetsportal som finns 

på deras hemsida, portalen visar statistisk på de nationella jämställdhetsmålen, den visar också 

nationella uppgifter om våld, bland annat våld som män utsätter kvinnor för.  

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) tar fram och publicerar Sveriges brottsstatistik där 

statistik kring hur könsrelaterat våld ser ut i landet och är en del av den information som 
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offentliggörs. Statistiken innehåller information som berättar om hur situationen såg ut när 

våldet genomfördes, vilket kön personerna som var inblandade hade, samt vilken relation de 

hade till varandra. Denna information publiceras en gång per år och hittas på BRÅ:s hemsida.  

Statistik gällande hälso-och sjukvård och socialtjänst som visar dödsorsaker och 

sjukhusvård som har varit nödvändig i samband med våld, tar Socialstyrelsen fram och 

publicerar. De presenterar också jämförelser mellan lokala och regionala förvaltningar för att 

uppmuntra till förbättring inom hälso-och sjukvården.  

Våld och sexuella trakasserier sker även på arbetsplatsen och därför har regeringen gett 

Arbetsmiljöverket ansvaret att samla in och publicera statistik om det som sker under arbetstid. 

När det kommer till barns situation har Barnombudsmannen ansvaret att ta fram och publicera 

statistik gällande deras levnadsvillkor i förhållande till våld (The Istanbul convention, the 

Nordic way 2018:74).  

Forskning av Istanbulkonventionens ämnen, som könsrelaterat våld, beställs och 

genomförs av många olika aktörer i Sverige. Staten har forskningsfonder som går som anslag 

till högskolor och universitet i landet, ett exempel är Uppsala universitet som har fått i uppdrag 

av regeringen att utveckla och sprida information och kunskap över hela landet om våld mot 

kvinnor. Anslag från forskningsfonderna går också till forskningsråd och forskningsinstitut som 

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Nationellt centrum för kvinnofrid 

(NCK) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Forte gjorde exempelvis en undersökning som 

publicerades 2016 om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, syftet med forskningen var att 

hitta luckor i den kunskap som finns idag och se till att dessa luckor fylls i. 2014 presenterade 

NCK en nationell studie om våld och hälsa där män och kvinnor mellan 18–74 år fick besvara 

frågor om hur de har exponerats för sexuellt, fysiskt och psykologiskt våld för att undersöka 

hur våldet har kopplingar till människors hälsa. Detta är endast några exempel på hur staten 

arbetar med kraven om forskning och statistik från Istanbulkonventionen (The Istanbul 

convention, the Nordic way 2018:75–76).  

6.4 FÖREBYGGANDE ARBETE OCH LAGSTIFTNING  

I artikel 12 i Istanbulkonventionen står det om de allmänna skyldigheterna staterna har 

som skrivit under och ratificerat konventionen. Artikeln består av 6 punkter som rör  

1. Främjande av förändrade sociala och kulturella könsmönster 

2. Lagstiftning och andra åtgärder som förebygger våld  

3. Staterna ska införa åtgärder som beaktar de våldsutsatta 

4. Uppmuntra pojkar och män att bidra till förebyggandet av könsrelaterat våld 
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5. Säkerställa att kultur, sedvänja, religion och andra omständigheter inte ska kunna 

rättfärdiga våld  

6. Vidta åtgärder som stärker kvinnors ställning i samhället  

I Sverige anses mäns våld mot kvinnor som den största anledning till varför samhället är 

ojämnställd. Istanbulkonventionen används därför som ett hjälpmedel för att förklara hur våldet 

är en kränkning mot de mänskliga rättigheterna och att våldet är ett sätt att upprätthålla 

könsmaktsordningen som råder. De åtgärder som Sverige har infört för att motverka och 

förhindra könsrelaterat våld är därför direkt kopplade till arbetet mot ett mer jämställt samhälle 

och förändrade könsmönster (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:77).  

Enligt punkt två i artikel 12 i Istanbulkonventionen ska parterna införa eller förbättra en 

lagstiftning mot våld mot kvinnor. Sverige hade redan innan Istanbulkonventionen kom ikraft 

antagit två lagar som behandlar ämnet våld mot kvinnor. År 1991 kom Jämställdhetslagen (The 

Istanbul convention, the Nordic way 2018:77) som fokuserar på jämställdhet i arbetslivet 

(Jämställdhetslag 1991:433) och då Sverige, som tidigare nämnt, ser ojämställdhet som en av 

de grundläggande orsakerna till våld är denna lag kopplad till åtgärder som förebyggande våld 

mot kvinnor (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:77). År 1998 lades brottet grov 

kvinnofridskränkning till i brottsbalken. Det ursprungliga brottet är grov fridskränkning och 

syftar till upprepande brott i form av våld eller sexuellt våld, grov kvinnofridskränkning är en 

underkategori och avser när den typen av brott begås av en man mot en kvinna i en nära relation. 

Denna lag ändrades 2013 då brott som skadegörelse och överträdelse av kontaktförbud lades 

till (NCK). Sverige har även skrivit under och ratificerat andra FN konventioner som behandlar 

vålds- och jämställdhetsfrågor och de mänskliga rättigheterna utifrån ett kvinnoperspektiv, 

bland annat konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW) 

(Ds 2012:52). 

När det kommer till åtgärder som beaktar de våldsutsatta, har Sverige satsat på flera olika 

arenor. Mycket fokus har legat på skolor, från förskolor till universitet, men inom andra delar 

av samhället som inom sjukvården, inom idrotten, religiösa samfund med mera, har Sverige 

lagt mycket resurser på för att säkerställa att utsatta ska få det stöd och den hjälp de behöver. 

Även punkt fyra i listan är med i detta arbete då en central del i är att involvera män och pojkar. 

Några exempel på organisationer och samfund som arbetar med de våldsutsatta är:  

1. Brottsoffermyndigheten fördelar ca 30–35 miljoner kronor varje år till civila 

samhällsorganisationer (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:77) genom 

brottsofferfonden. Fonden byggs upp genom att varje dömd person ska betala 800 
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kronor om det brott som begåtts kan straffas med fängelse. Intäkterna delas sedan ut 

till projekt eller forskning inriktade på brottsoffer (Brottsoffermyndigheten).  

2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag av 

regeringen att arbeta förebyggande tillsammans med kommuner och civila 

samhällsorganisationer (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:77). De ger 

även bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-

organisationer (MUCF).  

3. Trollhättans kommuns samarbete med Botkyrka och deras förebyggande arbete är ett 

exempel på en lokal samordning (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:78).  

Migrationsverket deltar även aktivt i arbetet då de har till uppgift att tidigt identifiera 

utsatta individer för att kunna tillgodose deras specifika behov. De erbjuder skyddad boende 

för personer som inte känner sig säkra i andra miljöer. Karolinska sjukhuset i Stockholm har 

också en speciell avdelning som arbetar med personer som är i riskzon att begå sexuella 

övergrepp (The Istanbul convention, the Nordic way 2018:78).  

Ytterligare ett sätt Sverige arbetar för att involvera pojkar och män i arbetet mot 

könsrelaterat våld är det avtal regeringen har med Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Avtalet går ut på att integrera män och pojkar i jämställdhetsarbetet där frågor kring 

maskulinitet och förebyggandet av våld är i centrum. Region Värmland startade en kampanj 

vid namn ” En riktig man” för att få igång samtalet kring maskulinitet och för att skapa en mer 

modern tolkning av begreppet. Kriminalvården erbjuder också ett program för intagna vålds- 

och sexualbrottslingar i form av samtal, individuella eller i grupp (ibid).  

Sveriges regering har upprättat en separat handlingsplan som behandlar ämnen som 

återfinns i punkt fem i listan över åtgärder staterna ska vidta då de skriver under 

Istanbulkonventionen. Regeringen har i samband med planen beslutat att spendera 214 miljoner 

på åtgärder riktade mot förtryck och hedersrelaterat våld. En del av den summan har 

Länsstyrelsen i Östergötland fått tagit del av. De har sammankallat ett nätverk bestående av 13 

myndigheter som arbetar med frågor kring just hedersrelaterat våld. De har bland annat skapat 

hemsidan Hedersförtryck.se där de ger ut material som riktar sig mot olika grupper i samhället. 

De anordnar även träffar för olika yrkesgrupper och ger support till yrkesverksamma och 

volontärer som arbetar med hedersrelaterat våld. Pengarna som regeringen investerat i frågan 

går också till icke-statliga organisationer som exempelvis Rädda barnen (The Istanbul 

convention, the Nordic way 2018:79).  
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När det kommer till att stärka kvinnor i samhället och ge stöd åt utsatta har Sverige legat 

i framkant då det länge har funnits kvinnohem i landet. Regeringen har beviljat ekonomiskt 

stöd för åren 2015–2019 till organisationer som driver kvinnohem, ungdomscentra och 

våldtäktskriscentraler. Vissa av hemmen drivs av kommunerna, andra av ideella organisationer, 

men alla inräknas i det stöd som regeringen ger via socialstyrelsen (ibid).  

6.5 ÖKAD MEDVETENHET 

För att kunna bekämpa det våld som kvinnor utsätts för måste samhället bli medveten om 

problemet och de olika sätten som finns att förebygga det. För att förändra samhället och de 

könsroller som råder måste fler bli medvetna om situationen och alla delar av samhället 

samarbeta för att denna förändring ska ske. Genom samarbetskampanjer och program 

anordnade av icke-statliga organisationer, statliga organisationer, regioner och kommuner 

sprids information om våld och det förebyggande arbetet som görs till samhällets alla delar. 

Polismyndigheten arbetar på nationell nivå med en kampanj vid namn ”Kom till oss” som 

syftar till att uppmuntra våldsutsatta att våga anmäla. Materialet finns översatt på 18 olika språk 

för att försäkra att informationen når ut till så många som möjligt. På lokal nivå anordnar de 

även seminarium i skolor där information om sexuellt våld går ut till ungdomar. De arbetar 

också med något som kallas medborgarlöften. I samråd med samhället kan vissa frågor komma 

att prioriteras högre, detta har inträffat i Arjeplog där frågan om våld i hemmet fått en högre 

prioritet.  

”Välj att sluta” är en kampanj som genomförs i Stockholmsregionen. Den riktar sig mot 

potentiella våldsförövare och gärningsmän och syftar till att få dessa individer att själva söka 

den hjälp som krävs för att få dem att sluta med sitt våldsamma beteende. Det är dock inte bara 

inom Sverige våldet kan få konsekvenser, när svenska turister är ute och reser kan de som 

svenska medborgare bli dömda för våld och sexualbrott. Det uppmärksammar kampanjen 

”Travel Courage” som har syftet att informera svenska turister om att även utanför Sveriges 

gränser tas våldet på allvar.  

Det finns även en hemsida som heter Infogeneratorn.se som används som ett verktyg av 

kommuner och yrkesverksamma som arbetar direkt med våldsutsatta. Informationen är översatt 

till 24 språk och är kvalitetssäker och anpassad till olika yrkesgrupper (The Istanbul convention, 

the Nordic way 2018:80).  

6.6 UTBILDNING 
Frågan om utbildning behandlas i artikel 14 i Istanbulkonventionen. Enligt artikeln ska 

läromedel i skolor inkludera jämlikhet, respekt, könsbaserat våld mot kvinnor (könsrelaterat 
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våld), konfliktlösning utan våld och rätten till personlig integritet, dessa delar ska återfinnas i 

alla typer av läromedel och inom alla ämnen som lärs ut. I utbildningslagen (2010:800) och i 

de nationella läroplanerna står det att all undervisning och all skolverksamhet ska utföras med 

hänsyn till de grundläggande demokratiska värdena. Skolan ska också aktivt arbeta med 

jämställdhetsfrågor och kvinnor och mäns möjligheter. Att motverka könsroller i samhället är 

också ett av skolans ansvarsområden. För att följa lagen och läroplanerna måste läromedlen 

återspegla dessa krav, genom detta följer Sverige automatiskt Istanbulkonventionens krav om 

vissa typer av läromedel. Utbildningsstyrelsen erbjuder även material som stöd till skolor för 

att främja likabehandling och för att underlätta för skolorna att följa deras grundvärderingar om 

jämställdhet och förebyggande av förnedrande behandling och trakasserier. Sedan 2018 ska 

elever i vissa ämnen kunna visa kunskap om våld mot kvinnor och våld i nära relationer (The 

Istanbul convention, the Nordic way 2018:81). 

Sammanfattningsvis lägger Sverige stora resurser på förebyggande, lagstiftande och 

utbildande arbete för att motverka könsrelaterat våld. Nedan visar en tabell vad några av de 

myndigheter jag har tagit upp arbetar med. (Tabell 1) 

 

Myndighet  Åtgärd  

Statistiska centralbyrån (SCB) • Samordnar statistik om könsrelaterat våld 

• Publicerar en jämställdhetsportal två gånger om 

året  

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) • Tar fram och publicerar brottsstatistik kopplat 

till könsrelaterat våld  

• Genomför undersökningar och studier och 

publicerar och sprider information 

Socialstyrelsen • Tar fram och publicerar statistik från hälso-och 

sjukvården om våldsrelaterade skador och 

dödsfall 

• Jämför regionala och lokala förvaltningar 

Arbetsmiljöverket  • Samlar in och publicerar statistik om våld och 

sexuella trakasserier på arbetsplatser 

Högskolor och Universitet  • Forskar, utvecklar och sprider information och 

kunskap i ämnet med hjälp av forskningsfonder 
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Forskningsrådet (Forte) • Genomför undersökningar och studier och 

publicerar och sprider information 

Nationellt centrum för kvinnofrid 

(NCK) 
• Genomför undersökningar och studier och 

publicerar och sprider information 

Brottsoffermyndigheten • Fördelar ca 30–35 miljoner kronor till civila 

samhällsorganisationer  

Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (MUCF) 
• Arbetar förebyggande tillsammans med 

kommuner och civila samhällsorganisationer 

• Ger ekonomiskt bidrag 

Migrationsverket • Erbjuder skyddat boende och stöd för utsatta 

Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) 
• Genomför kampanjer för att främja män och 

pojkars delaktighet i arbetet  

Polismyndigheten • Genomför kampanjer för att få fler utsatta att 

anmäla 

• Anordnar seminarier för att sprida kunskap  

Skolor  • Säkerställer att läromedel uppfyller kraven från 

Istanbulkonventionen  

Riksdagen  • Lagstiftar  

• Jämställdhetslagen (1991:433) 

• Kvinnofridskränkning i Brottsbalken  

Tabell 1: En sammanfattande analys om de åtgärder Sverige har för att säkerställa de mänskliga 
rättigheterna. 
 
Det arbete som utförs grundar sig i att Sverige anser att den största anledningen till att 

könsrelaterat våld existerar och är så utbrett som det är, är den könsmaktsordning och den 

genusordning som råder i samhället. Alla åtgärder syftar till att förändra de sociala 

föreställningarna och de normer som samhället idag bygger på, (The Istanbul convention, the 

Nordic way 2018:72) och som skapar en maktordning där män har högre social status än 

kvinnor och därmed utövar sin makt genom våld (Eliasson 2006:18). Genom att utbilda och 

öka medvetenheten, att forska i ämnet och att främja män och pojkars delaktighet i arbete mot 

våldet kan normer och samhällskonstruktioner ändras och våldet bekämpas.  

Resultatet av min undersökning visar att de åtgärder som genomförs i Sverige utgår 

mycket från Istanbulkonventionen. Många åtgärder för att bekämpa problemet könsrelaterat 

våld tillkom redan innan konventionen, men efter den ratificerats i landet har arbetet 

omdirigerats för att anpassas till konventionens regler. Sverige har arbetet hårt för att 
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implementera arbetet mot våldet i så många myndigheter som möjligt, det har även skapats nya 

myndigheter som endast ska arbeta med frågor relaterade till problemet. Rapporten The Istanbul 

convention the Nordic way ger en god överblick till vilka åtgärder Sverige har satt in för att 

motverka våldet och visar att information går ut till alla delar av samhället och inkluderar 

människor i alla åldrar. För att förändra det synsätt och de normer som finns i samhället måste 

alla få del av samma information för att öka medvetenheten. Genom att Sverige är noga med 

att även unga människor i skolor ska få ta del av arbetet och informationen visar på att landet 

jobbar hårt för att förändra den genusordning och könsmaktsordning som råder.  

Det finns ingen specifik åtgärd som syftar till att säkerställa de mänskliga rättigheterna 

för kvinnor som utsätts för könsrelaterat våld. Alla åtgärder tillsammans och var för sig är 

viktiga i arbetet för att garantera att ingens rättigheter kränks. Att lagstiftningen stärks och 

utvecklas, att människor utbildas och information sprids och att myndigheter erbjuder stöd och 

skydd till utsatta, är alla viktiga och har en stor betydelse för att de mänskliga rättigheterna inte 

kränks. Endast genom att utrota våldet kan utsatta kvinnor verkligen säga att deras rättigheter 

är lika värda andra människors, och för att göra det behövs dessa åtgärder.  
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7. SLUTSATS 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur Sverige, som ett av de länder som undertecknat 

och ratificerat Istanbulkonventionen, arbetar för att förebygga och lagstifta mot könsrelaterat 

våld. Jag ville också se hur detta arbete skulle säkerställa att kvinnors mänskliga rättigheter inte 

kränks då de får utstå sagda våld. De frågeställningar jag ställde i början på uppsatsen är 1) Hur 

arbetar Sverige för att säkerställa de mänskliga rättigheterna gentemot kvinnor som utsätts för 

våld i nära relationer? 2) Hur presenteras och följer Sveriges verksamheter 

Istanbulkonventionen? Resultatet av undersökningen visar att Sverige på många olika sätt 

arbetar förebyggande och lagstiftande för att få bukt med problemet. Mina frågeställningar 

besvaras därför i resultatet. Vissa åtgärder kom till redan innan Istanbulkonventionen, och vissa 

av dem har omarbetats för att följa konventionens regler. Arbetet har också ökat där nya 

myndigheter har skapats för att ge problemet den uppmärksamhet och de resurser som krävs. 

Genom en handlingsplan som tagits fram efter ratificeringen av konventionen har arbetet 

samordnats där tydliga krav från regeringen ställs med stöd i konventionen.  

När det kommer till att säkerställa de mänskliga rättigheterna är alla åtgärder som Sverige 

infört riktade mot just det målet. Åtgärderna grundas i att de ska hjälpa till att se till så att de 

utsatta kvinnornas rättigheter inte kränks. Resultatet visar också att regeringen menar att genom 

att bekämpa genusordningen och samhällets normer och syn på problemet kommer problemet 

genom det kunna bekämpas. Genom att förmedla kunskap och utbilda människor i landet kan 

synen på problemet förändras. Människor blir mer medvetna om våldets bakgrund och karaktär 

och betydelsen av att det måste utrotas. Genom forskning och spridning av statistik så fler 

människor i alla åldrar får ta del av samma information kan också fler ändra sitt synsätt och sin 

syn på samhället. Normer och samhällsstrukturer kan genom dessa åtgärder därför förändras 

och det är först när dem gör det som våldet kommer att försvinna.  

Den viktigaste slutsatsen jag drar i denna undersökning är att Sverige tar problemet på 

allvar och lägger mycket resurser på att motverka våldet. Att landet från början skrev under 

Istanbulkonventionen visar bara det att det är en viktig politisk och social fråga i landet. Att 

genom förändrade normer kunna skapa ett mer jämställt samhälle där kvinnor och män kan 

åtnjuta samma rättigheter.  

7.1 DISKUSSION  
Som visat så gör Sverige som land och medlemsstat i FN mycket för att förebygga 

könsrelaterat våld. Det är också detta arbete som ska säkerställa att de mänskliga rättigheterna 

inte kränks gentemot kvinnor som utsätts för könsrelaterat våld. Sverige har som tidigare nämnt 
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legat i framkant i jämförelse med andra länder i frågan om könsrelaterat våld och inom 

jämställdhetsområdet. Mycket gjordes redan innan landet undertecknade Istanbulkonventionen 

och implementerade konventionens artiklar i det förebyggande och lagstiftande arbetet. 

Exempelvis har inga nya lagar upprättats efter ratificeringen utan dessa fanns långt innan det 

blev aktuellt att skapa en internationell överenskommelse i form av en konvention. Tillägg i 

brottet grov fridskränkning där grov kvinnofridskränkning lades till 2013 gjordes, men även 

detta var innan konventionen skrivits under.  

Ett krav som ställs på de stater som skrivit under Istanbulkonventionen är att skapa en 

handlingsplan för hur arbetet mot våld mot kvinnor ska se ut. Detta är något som Sverige tagit 

mycket seriöst, och i planen har landet varit noga med att inkludera så många myndigheter som 

möjligt för att se till så att inga områden i samhället glöms bort. Att expertgruppen GREVIO 

också regelbundet kontrollerar ländernas arbete och att det är i enhetlighet med 

Istanbulkonventionen påverkar såklart politiken och de prioriteringar som läggs i 

jämställdhetsarbetet och det arbete som syftar till att eliminera könsrelaterat våld.  

Att Sverige var ett av de första länderna att skriva under och ratificera 

Istanbulkonventionen menar jag är mycket positivt och det visar att landet tar frågan på allvar. 

Synen om att könsrelaterat våld kommer från de normer, strukturer och föreställningar om 

manligt och kvinnligt som finns i samhället, och att det är dem som måste förändras för att 

kunna eliminera våldet är en viktig utgångspunkt. Att försöka bearbeta problemet från grunden 

och se till vad som är upphovet till det är en av det viktigaste delarna i arbetet. Såklart ska det 

finnas resurser till lagstiftning mot våldet och hjälp för utsatta, men genom att bekämpa våldet 

från roten kommer det enbart gynna samhället som helhet i längden.  

Att den feministiska synen där jämställdhet mellan könen belyses i problemet anser jag 

är oerhört viktig då det medför att andra problem kopplat till ojämlikhet mellan könen påverkas 

positivt genom det arbete som utförs för att förebygga våld mot kvinnor. Det är också detta 

arbete som ska säkerställa att de mänskliga rättigheterna inte kränks för kvinnor som är utsatta 

för våldet. Just frågan om att säkerställa de mänskliga rättigheterna är svår, och därför menar 

jag att regeringens utgångspunkt om att det är normer och samhällsstrukturer som är orsaken 

till problemet är rätt. Det är endast genom att bekämpa problemet från grunden som kommer 

göra någon skillnad i längden för att rättigheterna inte ska kränkas. Om fokus hade legat på 

lagstiftning hade det i min mening inte gjort någon större skillnad för kvinnor som upplevt 

våldet. De har fortfarande varit tvungna att genomlida det dem har varit med om och det är inte 

tillräckligt, kvinnor ska slippa att bli utsatta överhuvudtaget.  
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De teoretiska perspektiv som tillämpades i denna uppsats var genusordningen och 

könsmaktsordningen. Dessa är valda för att förstå de bakomliggande orsakerna. Metoden som 

användes var kvalitativ textanalys av främst Istanbulkonventionen och The Istanbulconvention 

the nordic way. Teorierna anser jag gav mig ett bra resultat av mina frågeställningar då 

regeringen menar att det är just dessa ordningar som är den bakomliggande orsaken till att 

våldet existerar. De gav mig en bra grund att stå på när jag analyserade Sveriges åtgärder utifrån 

dem och jag kunde därför se mönster i hur arbetet är kopplat till teorierna. Genom det arbete 

som utförs och de åtgärder som har satts in bekämpas de samhällsnormer som skapar 

möjligheten för våldet att fortsätta förekomma. Hade ett annat teoretiskt perspektiv används 

hade resultatet antagligen inte varit så annorlunda då åtgärderna fortfarande är desamma, dock 

hade de mönster jag talar om eventuellt inte visat sig lika tydligt.  

Metoden kvalitativ textanalys är ett bra redskap då den hjälper till att gå in på djupet i de 

texter som analyseras och att ta fram de viktigaste delarna utifrån syftet med undersökningen. 

Men som tidigare nämnts skulle metoden kunnat kompletteras med exempelvis intervjuer med 

personer som jobbar med frågan, eller en kvantitativ metod där statistik hade tagits fram. 

Resultatet hade då kunnat visa mer exakt hur åtgärderna visar sig på en arbetsplats och 

statistiken hade kunnat ge kompletterande uppgifter om hur problemet ser ut. Jag anser dock 

att mina frågeställningar kunde besvaras endast med en kvalitativ textanalys och genom det 

material jag valt fick jag ut den information jag sökte.  

Jag är inte den första att undersöka om hur könsrelaterat våld ser ut i Sverige och hur 

utbrett problemet är. Men då Istanbulkonventionen är så pass ny och den första GREVIO 

rapporten lämnades in 2017 och responsen och rekommendationerna kommer att presenteras 

under 2018 är det fortfarande ett nytt ämne. The Istanbulconvention the nordic way är en av få 

studier där det undersöks hur länders åtgärder är kopplade till Istanbulkonventionen. Därför är 

det svårt att veta hur mina resultat ser ut i jämförelser med andra studier.  

7.2 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Det finns såklart alltid mer att göra för att gå vidare och ytterliga kämpa för att våldet ska 

upphöra. Det finns ingen mall för hur stater ska hantera problemet och ingen sanning om hur 

det ska gå till. Därför anser jag att det är viktigt att fler rapporter som The Istanbulconvention 

the nordic way bör göras, som uppmuntrar länder att samarbeta och ta del av varandras arbete 

och få inspiration av varandra. Genom att göra detta kommer arbetet gå framåt mycket snabbare 

och färre kvinnor behöver utstå våldet. När GREVIOS rekommendationer kommer under 2018 
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hade det också varit mycket intressant att se vad de anser Sverige ytterligare bör göra för att 

förbättra sitt arbete. 
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