
En feministisk regjering 

under GREVIOs lupe

Svenske erfaringer med konvensjonen
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Johannes Evers Gester - Jämställdhetsenheten
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Sveriges rapportering om Istanbulkonventionen 2017(‒2020) 
KUN, Oslo - 1. november 2018

1) Om Europarådets Istanbulkonvention

2) Konventionen i Sverige

3) Frågor

- Bakgrund
- Rapporteringen
- Övervakningsprocessen
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► den mest omfattande MR-konventionen på området
► rör förebyggande, skydd, åtal och enhetliga handlingslinjer 

► ställer krav på 
- kriminalisering och rättstillämpning, 

- skyddsåtgärder,

- insatser för attitydförändringar, medvetandegörande, 

specialiserade stödtjänster, för våldsutsatta, kriscentra, 

telefonjourer, verksamhet för våldsutövare 

- utbildning av yrkesverksamma

- statistik

- samordning av insatser på alla samhällsnivåer 

► tillträddes av Sverige 2014 och föranledde ändrade 
förutsättningar för kontakförbud avseende gemensam bostad 
samt skärpt skydd mot barnäktenskap och tvångsäktenskap  

► har starka beröringspunkter med den nationella strategin för att förebygga
och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning  

av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen)  
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◄ liknande mål & utgångspunkter ►

◄ liknande tillämpningsområden ►

◄ organisation för samordning av insatser ►

◄ inriktning mot förebyggande ►

◄ utveckling av stödinsatser för våldsutsatta ►

◄ utveckling av insatser för våldsutövare ►

◄ utveckling av statistik och uppföljning ►

Beröringspunkter med den nationella strategin för att 

förebygga & bekämpa mäns våld mot kvinnor   
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Beröringspunkter med den nationella strategin för att 

förebygga & bekämpa mäns våld mot kvinnor   

Uppföljningen av den nationella strategin ska ta 

hänsyn till Sveriges åtaganden enligt 

Istanbulkonventionen.

Konventionen kommer att påverka framtida 

uppdrag till myndigheter.



inkl. åtgärdsprogram 2017‒2020

Nationell strategi för att förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017‒2026 

● Särskild inriktning
● Fyra målsättningar
● Organisation för genomförande/uppföljning 
● Jämställdhetsmyndighet

● 600 mnkr 

(+297 mnkr utvecklingsmedel kommuner & landsting 2016-2018,

425 mnkr ideella kvinnojourer 2015-2019)

● 44 aviseringar

- myndighetsuppdrag

- angelägna utredningar

- bidrag till organisationer

Makt, mål och myndighet 
‒ feministisk politik för en jämställd framtid (Skr. 2016/17:10):
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Regeringens svar

Utkast rapport GREVIO

Partskommitténs rekommendationer

Information regeringen om tillämpning av Europarådets rekommendationer

Information från

civilsamhället

Information från andra

fördragsorgan

Information från andra

organ inom Europarådet

Information från

utvärderingsbesök

Regeringens kommentarer

GREVIOs slutrapport

Riksdagen

- involveras i utvärderingen av Sveriges arbete

- tar emot GREVIOs rapport

Europarådets parlamentariska församling

(PACE) bedömer genomförandet

Frågeformulär GREVIO

Regeringens kommentarer

GREVIOs rapport

Slutrapport GREVIO
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Övervakning Istanbulkonventionen   
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Tidplan Sverige   

2017

2018

2019

2020



Dialog med 

• Civila samhället 

• Myndigheter och berörda aktörer

Beredningen

• Regeringskansliet – Interdepartemental 

arbetsgrupp 

Regeringens förarbete inför

the Baseline Report
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Regeringens svar – Baseline Report 
Received by GREVIO on 4 September 2017
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Dialog – Europarådet och landsbesök
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Strasbourg 21 februari 2018

Stockholm 26-29 mars 2018
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KOMMUNER  LANDSTING  CIVILSAMHÄLLES-
ORGANISATIONER

Övriga myndigheter 
(Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan)  

ÅKLAGARE  POLIS  

Kulturdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet 

NCK 

Socialdepartementet

MUCF 

Berörda aktörer – genomförande/rapportering  

JÄM 

LOKALT  

REGIONALT  

NATIONELLT  
SKL

RIKSFÖRBUND
- Unizon
- ROKS
- Brotts-

offerjouren

Kriminal-
vården 

MFoFBrOM IVO 

- Sveriges   
Professionella 
Kriscentra för män  

- RFSL m.fl.

Åklagar-
myndigheten 

FoHMMigrations-
verket 

Utbildningsdepartementet Socialdepartementet 

Polis-
myndigheten 

Social-
styrelsen 

BRÅ

Länsstyrelserna  

Justitiedepartementet 
REGERINGSKANSLIET



• Kartlägg innan

• Behåll ett internt dokument - Baseline

• Bjud in civila samhället och myndigheter inför 

rapporteringen

• Beskriv hur landet styrs i denna kontexten – hur 

samordningen sker lokalt, regionalt och nationellt 

• Förbered även framgångar – hur lyckas Norge?

• Var förberedda – det är GREVIO!

Rekommendationer 
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För en jämställd framtid fri från våld
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Lykke til!

Illustration: Annika Carlsson


