
 
 

 

 

 

 

Med mannen som norm 

En policyanalys av Kriminalvårdens handlingsplan för jämställdhetsintegrering. 

 

Man as norm 

A Policy Analysis of the Prison and Probation Service’s strategy for gender equality. 

 

 
Författare: Elin Karlsson 
Handledare: Hanna Bertilsdotter-Rosqvist 
 

  



 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Masteruppsats 15hp 

Vårterminen 2017 

Författare: Elin Karlsson 

Handledare: Hanna Bertilsdotter-Rosqvist 

Granskare: Urban Markström 

Med mannen som norm - En policyanalys av Kriminalvårdens handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering. 

Man as norm - A Policy Analysis of the Prison and Probation Service’s strategy for gender 

equality. 

 

  



 
 

Abstract 

Gender equality is about everybody’s equal opportunities, rights and obligations, no matter what 

sex you consider yourself to. From an international perspective, Sweden has come a long way 

when it comes to gender equality, and this is governed, inter alia, by a variety of laws, 

regulations, policies and other governing documents. 

 

The Prison and Probation Service is a department with a strong overrepresentation of men, 

although the number of women in recent decades has increased in number, both among 

correctional officers and clients. The organization is characterized by a distinct macho culture, 

and women are often seen in all aspects as deviant from the norm. This may lead to a series of 

consequences, among other things, that female correctional officers are objectified and 

encountered by resistance from both clients, colleagues and supervisors, and risk assessment 

tools and some rehabilitation programs are not adapted to women. Even men are adversely 

affected by the fact that the prevailing macho culture contributes to the fact that male clients are 

rarely regarded as victims, which almost automatically happens if the perpetrator is a woman. In 

addition, male correctional officers are more often involved in threatening and / or violent 

situations than their female colleagues. 

 

In order to unravel this, the Swedish Prison and Probation Service has developed a strategy to 

address the gender equality issues in the organization. Policies are important documents from an 

analytical perspective, which can provide a useful depiction of how the author perceives a 

particular problem. However, the problem representation itself can also contribute to create 

problems and depending on how the problem is presented and represented, there is a risk of not 

addressing the basic problem without merely continuing to reproduce and confirm the problem 

that the policy from the beginning was supposed to counteract. 

 

The result show, among other things, that stereotype conceptions about men and women affect 

both employees and clients. Men still constitute a norm within the Prison and Probation Service 

and work tasks typically performed by male correctional officers are still given higher status 

than rehabilitation work, which is mostly performed by female correctional officers. Given this, 

there’s a risk that the lack of gender equality will still continue to be reproduced within the 

organization, both by clients and employees. It may also lead to the fact that the client-related 

tasks are being sidelined, despite the fact that the strategy has a distinct client perspective from 

the beginning to the end. 
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Bakgrund 

Internationellt sett räknas Sverige som ett av världens mest jämställda länder, mycket tack vare 

en välutvecklad barnomsorg, generösa rättigheter till föräldraledighet, samt en rad olika lagar 

och policys som styr jämställdhetsarbetet på arbetsplatser (Edling & Liljeros, 2010; Rothstein, 

2012). Trots detta finns fortfarande utbredda problem med skillnader som enbart kan härröras 

till föreställningar om kön, såsom omotiverade löneskillnader och skillnader i arbetsfördelning 

(Rothstein, 2012). Både Pedulla och Thébaud (2015) och Rothstein (2012) beskriver att arbetet 

mot en mer jämställd värld tycks ha stagnerat de senaste åren. Pedulla och Thébaud (2015) har 

en teori om att det skulle kunna handla om att även om människor överlag värderar ideal om 

jämställdhet högt gör de ändå livsval som baseras på redan existerande och etablerade normer 

gällande bland annat yrkesval och arbetsfördelning. 

 

För att arbeta mot ett mer jämställt samhälle utan diskriminering har många länder lagar som 

reglerar detta (WHO, 2011). I Sverige finns bland annat diskrimineringslagen (2008:567), som 

syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 

Utöver lagstiftningen har regeringen tagit fram jämställdhetspolitiska mål, vilka fokuserar på att 

alla medborgare ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett vilket kön de 

har. Det övergripande målet handlar om maktbegrepp och innefattar alltifrån samhälleliga 

strukturer till individuell frihet kopplat till kön och makt. Utifrån det övergripande målet har 

regeringen tagit fram sex underliggande delmål för att uppnå ett jämställt samhälle. Dessa sex 

delmål handlar om jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd 

utbildning, jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete, jämställd hälsa, samt att mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra (prop.2005/06:155) 

 

Socialt arbete besitter ofta en social och disciplinerande makt att skapa och upprätthålla vad som 

anses vara gängse bild av normalitet (Piuva, 2012). Med normalitet avses ofta det som inte är 

avvikande. Det avvikande går att definiera, det normala är dock bara ett ideal att sträva efter och 

skapas genom hur vi tänker och talar kring vad som anses vara eftersträvansvärt och vanligt 

förekommande (Foucault, 2003; Mattsson, 2005; Piuva, 2012). En betydande del av det sociala 

arbetet innebär att agera utifrån bedömningar och föreställningar som grundar sig i strukturella 

och samhälleliga normer, vilket bidrar till att även reproducera dessa normer (Herz, 2012). Att 

beskriva normalitet och avvikelse är en nödvändig aspekt av det sociala arbetets praktik då det 

behövs en norm att förhålla sig till för vad som kan förväntas vara ett rimligt resultat av en insats 

(Piuva, 2012). Den normaliserande praktiken innehåller även en moralisk dimension, vilken kan 

leda till förväntningar att leva upp till en viss sorts norm och på så sätt fortsätta att reproducera 

normer utan någon större eftertanke (Piuva, 2012; Herz, 2012). 

 

Kriminalvården är den myndighet vars syfte är att bedriva häktesverksamhet, verkställa 

påföljder, samt utföra personutredningar i brottmål. I Sverige är kriminalvården uppdelad i ett 

antal olika verksamhetsområden bestående av häkten, anstalter och/eller frivårdskontor runt om i 

landet. Centrala delar i hur själva kriminalvården ska genomföras är att de utdömda påföljderna 
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verkställs på ett säkert, effektivt och humant sätt, samt att lagföringen sker på ett effektivt sätt 

och att återfall i brott förebyggs (Justitieutskottet, 2009; Ekbom, Engström & Göransson, 2011). 

I takt med att kvinnor börjat ta allt större plats på arbetsmarknaden de senaste fyra decennierna 

har också antalet kvinnliga kriminalvårdare ökat (Rader, 2005; Sorensen, Cunningham, Vigen & 

Woods, 2011; Bruhn, 2013). En liknande utveckling syns bland de intagna, där andelen intagna 

kvinnor i häkte och anstalt har ökat sedan 1970talet (Justitieutskottet, 2009). Detta är ett mönster 

som tycks se likadant ut i hela västvärlden. 

 

Anstalter och häkten är traditionellt mansdominerade miljöer och kvinnliga kriminalvårdare har 

redan från början mötts av ett stort motstånd från både överordnade, kollegor och intagna 

(Rader, 2005; Bruhn, 2013). Detta har lett till att kvinnliga kriminalvårdare tvingats sluta, eller 

anpassa sig till den rådande machokulturen som präglar mansdominerade arbetsplatser, likt 

anstalter och häkten. Somliga hävdar att detta mattats av i och med att kvinnor blivit allt mer 

vanligt förekommande, dock tycks det som att det är särskilt seglivat i de delar av 

organisationen som är mer säkerhetsinriktade, därtill otvivelaktigt mansdominerade (Rader, 

2005; Bruhn, 2013). I sin studie fann Rader (2005) att även andra kvinnor i anstalt och häkte 

visar samma dåliga attityder gentemot sina kvinnliga kollegor, vilket ytterligare rättfärdigar 

dåligt bemötande mot kvinnliga kriminalvårdare som redan uppvisas.  

 

Även om ojämlikheten inte visar sig genom direkt motstånd mot och exkludering av kvinnliga 

kriminalvårdare finns fortfarande en tydlig uppdelning genom etablerade föreställningar om 

kvinnor som mjuka och mer omhändertagande, och män som starka och macho. Detta bidrar till 

en informell uppdelning av arbetsuppgifter och en ojämn fördelning av män och kvinnor inom 

organisationen, vilket i sin tur befäster de redan etablerade normerna (Rader, 2005; Bruhn, 

2013). Det leder också till, precis som Världshälsoorganisationen (2011) varnar för, att män och 

kvinnor ställs inför olika typer av risker i arbetet. Kvinnliga kriminalvårdare objektifieras och 

utsätts för sexuella trakasserier, måste ständigt förhandla om sin position och gör många gånger 

våld på sin egen identitet för att ”överleva” på arbetsplatser som präglas av en negativ 

machokultur (Rader, 2005). Män är, å sin sida, kraftigt överrepresenterade i hotfulla och/eller 

våldsamma situationer (Granath, Grevholm, Gårdlund & Nilsson, 2006) och upplever sig inte nå 

samma känslomässiga kontakt med de intagna som kvinnliga kriminalvårdare (Bruhn, 2013). 

 

Tidigare forskning 

Kommande avsnitt blandar nationella och internationella perspektiv på jämställdhet i arbetslivet 

och behandlar tidigare forskning rörande jämställdhet i på arbetsplatsen i allmänhet, 

jämställdhetsintegrering i organisationer, samt jämställdhet i Kriminalvården. 

 

Jämställdhet som begrepp grundar sig i föreställningar om sociala skiktningar, där ojämlikhet 

mellan män och kvinnor bara kan uppstå så länge människor tillskrivs olika kön, och ett av 

könen är underordnat det andra (Edling & Liljeros, 2010). Sociala skillnader mellan män och 

kvinnor är kulturellt betingade och varierar både över tid och mellan kontexter, men ses oavsett 

som något fullt naturligt och grundläggande i människans natur och är därtill förknippat med en 

starkt uttalad heteronorm (West & Zimmerman, 1987; Seymour, 2009). 
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Forskning kring jämställdhet i arbetslivet går i stora drag ut på de könsskillnader som finns i allt 

från lönesättning och representation till utbildnings- och yrkesval. När det kommer till manligt 

respektive kvinnligt i kriminalvården har inte någon större mängd forskning genomförts, framför 

allt inte i klientgruppen, där den forskning som finns nästan bara fokuserar på orsaker till 

brottslighet. När det kommer till jämställdhet bland kriminalvårdare vittnar forskningen om hur 

kvinnliga kriminalvårdare möts av både ett stort motstånd och rena trakasserier på arbetsplatsen, 

från både klienter, kollegor och överordnade, men att detta tycks ha mattats av allt eftersom 

kvinnliga kriminalvårdare blivit allt mer vanligt förekommande de senaste decennierna. I övrigt 

skiljer sig inte forskningen åt nämnvärt mellan arbetslivet i allmänhet, och Kriminalvården i 

synnerhet, när det kommer till frågor om stereotypa uppfattningar, arbetsfördelning och 

karriärmöjligheter. 

 

Jämställdhet i arbetslivet 

Arbetsplatsen är en mycket central del när det kommer till skapande och upprätthållande av 

könsroller genom att dessa formas med hjälp av en strukturellt skapad arbetsfördelning, 

maktstrukturer och kulturella hierarkier (Seymour, 2009). 

 

Det är sedan länge ett väletablerat faktum att kvinnor har en lägre genomsnittslön än män, även i 

kvinnodominerade branscher, samt att kvinnor dessutom tycks ha sämre förutsättningar att göra 

karriär (Bond, Punnett, Pyle, Cazeca & Cooperman, 2004; Seymour, 2009; Rothstein, 2012; 

Pedulla & Thébaud, 2015), samtidigt som det finns en förväntan på att kvinnan i ett 

heterosexuellt förhållande ska vara den som utför större delen av det oavlönade arbetet i hemmet 

(Nentwich, 2006; Rothstein, 2012). Därtill bidrar stora skillnader i utbildnings- och yrkesval 

mellan män och kvinnor till en könssegregerad arbetsmarknad (Evertsson, 2010; WHO, 2011; 

Rothstein, 2012). Rothstein (2012) nämner att könsskillnader finns i yrkesval mellan olika 

branscher, till exempel att kvinnor ofta arbetar med mer omsorgsinriktade yrken. Samtidigt 

menar bland annat Bruhn (2013) att denna uppdelning även återfinns inom yrkeskategorier, där 

hans exempel utgår från Kriminalvården och visar att kvinnliga kriminalvårdare tenderar att 

arbeta mer behandlingsinriktad, medan deras manliga kollegor i större utsträckning arbetar med 

mer säkerhetsinriktade och beslutsfattande arbetsuppgifter. 

 

I en studie av olika dokument med syfte att öka jämställdheten inom svensk räddningstjänst fann 

Grip, Engström, Krekula och Karlsson (2016) två övergripande hinder för jämställdhet på 

arbetsplatsen. Det första beskrivs som materiella, eller fysiska, förutsättningar, till exempel 

omklädningsrum och utrustning som behöver anpassas för att passa både män och kvinnor. 

Brister häri förklaras ofta av ekonomiska förutsättningar. Det andra hindret de identifierade 

fanns på ett mer mellanmänskligt plan i form av relationen mellan kollegor, diskriminering och 

rena trakasserier. Sett ur det interaktiva perspektivet beskrivs problemframställningen som en 

fråga om attityder hos individuella personer, snarare än strukturell diskriminering. Individer, 

framförallt kvinnliga individer, presenteras som både lösning och problem och jämställdheten 

anses öka om också medvetenheten om problemet ökar bland de anställda. 

 

Föreställningar om könsroller och hur dessa skapas är också en av hörnstenarna när det kommer 

till forskning om jämställdhet. De mest etablerade föreställningarna bygger på socialt och 

kulturellt baserade antaganden om män och kvinnor som naturligt väsensskilda, där mannen är 
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den starke och aktive, medan kvinnan är mjuk och passiv (West & Zimmerman, 1987; Seymour, 

2009). Stereotypa föreställningar och fördomar om kön formar organisationskulturen i stort och 

de som arbetar i mansdominerade branscher upplever sexism, lägre tillfredsställelse och sämre 

socialt stöd på arbetsplatsen i högre utsträckning (Bond, Punnett, Pyle, Cazeca & Cooperman, 

2004).  

 

Forskare har studerat detta och vad som skulle hända om vi slutade ge könsroller den betydelse 

de har idag. Redan för trettio år sedan diskuterade West och Zimmerman (1987) om det skulle 

vara möjligt att undvika detta skapande av könsroller och vilka sociala konsekvenser detta skulle 

kunna få. Även Kelan (2010) har studerat detta och fann till exempel att kvinnor som utför 

traditionellt manligt kodade arbetsuppgifter ofta möts av motstånd eftersom de inte passar in i 

föreställningen om typiskt manligt eller typiskt kvinnligt och att det inte är förrän denna 

kategorisering förlorar sin betydelse som några förändringar kan komma att ske. 

 

Jämställdhetsintegrering 

Som redan konstaterats ovan utgår jämställdhetsarbete ifrån antaganden om socialt konstruerade 

skillnader mellan kvinnor och män, samt en underliggande maktobalans mellan dessa två (Daly, 

2005; Benschop & Verloo, 2006). Jämställdhetsintegrering är en strategi som blivit mycket 

populär på senare år när det kommer till jämställdhetsarbete i organisationer (Daly, 2005; 

Squires, 2005). Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv läggs till i processen med att ta fram 

policys och handlingsplaner (Beveridge, Nott & Stephen, 2000; Lombardo, 2005; Paterson, 

2010) och används inte enbart för att jämna ut representationen mellan könen, utan analyserar 

även maktrelationer mellan män och kvinnor, samt åtgärder för lika möjligheter (Beveridge, 

Nott & Stephen, 2000; Benschop & Verloo, 2006; Wittbom, 2009). Som strategi försöker 

jämställdhetsintegrering identifiera ojämlikheter mellan könen genom att fokusera på 

organisationskulturer, strukturer och processer som främst kopplas till utformandet av policys 

och handlingsplaner (Daly, 2005; Lombardo, 2005), även om positiv särbehandling och 

kvotering samtidigt kan krävas för att öka representationen av den underrepresenterade gruppen 

(Wittbom, 2009). Just att kvinnor är en minoritet i vissa arbetsgrupper presenteras ofta som ett 

problem, där avsaknaden av kvinnor är problematisk, snarare än överrepresentationen av män 

(Grip, Engström, Krekula & Karlsson, 2016). 

 

Daly (2005) har studerat jämställdhetsintegrering och funnit en trend som växt fram i och med 

att strategin blivit allt vanligare, där genus och jämställdhetsfrågor inte längre ses ett avskärmat 

specialområde, utan sprids mellan och inom de flesta branscher och ansvaret för jämställdhet 

blir mer utspritt. Även om jämställdhetsintegrering som strategi ökat allt mer i popularitet finns 

dock problem med att betydelsen av vad det egentligen är tycks vara ytterst oklar (Daly, 2005; 

Lombardo, 2005; Paterson, 2010). Det finns också andra svagheter i jämställdhetsintegrering 

som strategi i och med att den i sig riskerar att dölja hur vissa genussystem reproduceras och 

sprids, samtidigt som den ändå belyser andra frågor ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är därför 

viktigt att försöka förstå hur och i vilken utsträckning jämställdhetsintegreringen i sig kan bidra 

till att skapa könsidentiteter och problem som relaterar till detta. (Paterson, 2010). 

 

Jämställdhet i Kriminalvården 

I Justitieutskottets rapport om kvinnor i anstalt från 2009 påpekas att det krävs ett 

helhetsperspektiv på jämställdhetsarbetet för att svara upp mot kvinnliga intagnas behov och att 
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detta är något som bör prioriteras. Kvinnor som misstänks för eller är dömda för brott är ett 

område som inte har ägnats någon större uppmärksamhet i forskarvärlden, mest troligt på grund 

av att de utgör en så liten del av den totala andelen misstänkta och dömda (Justitieutskottet, 

2009; Anumba, Dematteo & Heilburn 2012). Feministiska kriminologiska teoretiker menar att 

orsaker bakom kvinnors och mäns brottslighet skiljer sig åt och att det kriminella beteendet 

måste kontextualiseras för att kunna förstås fullt ut (Anumba, Dematteo & Heilburn 2012; 

Pollack, 2012). Detta medför också att kriminellt belastade män och kvinnor anses ha olika 

behov när de hamnar i Kriminalvården (Pollack, 2012). 

 

Raders (2005) studie visar att kvinnliga kriminalvårdare inte bara möts av motstånd från 

manliga kollegor, utan även kvinnliga, och att de hela tiden måste förhandla om sin plats i 

organisationen. Detta kan visa sig genom att de bland annat anpassar sig till rådande strukturer, 

anammar maskulina- och machoideal och skuldbelägger de kvinnliga kollegor som inte gör 

detta, vilket ytterligare rättfärdigare det motstånd och dåliga bemötande många kvinnliga 

kriminalvårdare möts av redan från början. 

 

Även Bruhn (2013) har studerat manligt och kvinnligt i Kriminalvården. I studien som ägt rum 

på ett antal svenska kriminalvårdsanstalter fann han en tydlig uppdelning av arbetsuppgifter 

baserat på föreställningar om könsroller. Kvinnor var kraftigt överrepresenterade på mer 

behandlingsinriktade avdelningar, samtidigt som män i större utsträckning arbetade med mer 

säkerhetsinriktade och beslutsfattande arbetsuppgifter. Detta är något som starkt bidrar till att 

upprätthålla stereotypa föreställningar om att män och kvinnor av naturen är bra på olika saker. 

 

Över lag anser både manliga och kvinnliga kriminalvårdare, och intagna, att kvinnliga 

kriminalvårdare har en mjukare attityd, är bättre på att lyssna och hantera djupare emotionella 

problem. Detta gör att intagna hellre anförtror sig till kvinnliga kriminalvårdare, vilket 

ytterligare förstärker bilden av att kvinnor skulle besitta några särskilda emotionella förmågor. 

Den machoattityd som i allmänhet råder inom Kriminalvården ses som ett hinder för den viktiga 

interaktionen mellan kriminalvårdare och intagna och kan också öka risken för förekomst av hot 

och våld (ibid.). Föreställningen om att kvinnliga kriminalvårdare har ett mjukare och mer 

vårdande förhållningssätt än sina manliga kollegor stämmer överens med den allmänt rådande 

bilden av manligt respektive kvinnligt och tycks ha hängt med ända sedan kvinnor började 

arbeta i Kriminalvården i större utsträckning (Jurik & Halemba, 1984). 

 

Både Rader (2005) och Bruhn (2013) beskriver hur kvinnliga kriminalvårdare tvingas hitta 

strategier och förändra sig själva för att hantera det motstånd de möts av från både intagna, 

kollegor och överordnade. Bruhn (2013) skriver därtill att de avdelningar med jämnare 

fördelning mellan kvinnor och män beskrivs som mjukare och lugnare och att de män som 

arbetar där upplever en mer tillåtande atmosfär där de inte behöver upprätthålla den annars 

rådande machoattityden, samtidigt som kvinnor på sådana mansdominerade arbetsplatser tycks 

acceptera en underordnad ställning relaterat till sina manliga kollegor. De manliga 

kriminalvårdare som inte accepterar det mindre tuffare klimat som sägs uppstå tenderar däremot 

att flytta till andra enheter där de kan fortsätta upprätthålla tidigare nämnda motstånd och 

machokultur. Könsfördelningen tycks med andra ord ha någon form av påverkan på 

arbetsklimatet (ibid.). 
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När det kommer till forskning och förståelse kring manliga och kvinnliga förövare framkommer 

det stora skillnader då kvinnor som förövare och kvinnors kriminella karriärer är ett relativt 

outforskat ämne. Detta kan bland annat bero på att män generellt sett begår grövre brott än 

kvinnor, är överrepresenterade i brottsstatistiken, samt bedöms ha en högre återfallsrisk, vilket 

kan bidra till att deras brottslighet betraktas som ett större problem, som därmed också behöver 

utforskas mer (Marklund, 2003; Sarnecki, 2009; Anumba, Dematteo & Heilburn, 2012). Män är 

starkt överrepresenterade i statistiken för våldsbrott och detta är också starkt förknippat med att 

konstruera och reproducera sin maskulinitet (Pettersson, 2003). Av det lilla som framkommer i 

forskning kring kvinnliga förövare beskrivs de ofta som både brottsoffer och förövare på samma 

gång och orsakerna till brottsligheten anses många gånger grunda sig i ohälsosamma relationer 

(Sarnecki, 2009; Anumba, Dematteo & Heilburn, 2012). 

 

Både kriminalitet och kriminalvård är, och har alltid varit, med andra ord en arena av och för 

män. Detta har bidragit till både den ytterst begränsade mängd kriminologisk forskning ur ett 

genusperspektiv och att forma den machokultur och de maskulinitetsnormer som präglar den 

psykosociala miljön och arbetet på häkten, anstalter och frivårdskontor. Det kan därför vara 

intressant att undersöka hur jämställdhet och avsaknad av detsamma uppfattas inom svensk 

kriminalvård. 

 

Som ett led i det egna jämställdhetsarbetet utkom Kriminalvården 2014 (Plan för 

jämställdhetsintegrering i Kriminalvården) med ett pilotprojekt vars syfte var att belysa just 

jämställdhetsfrågor i myndigheten, samt att försöka öka medvetenheten kring jämställdhet i den 

dagliga verksamheten och slutligen nå upp till regeringens jämställdhetspolitiska mål. Året 

därpå följdes den upp med en mer långsiktig handlingsplan för jämställdhetsintegrering som är 

tänkt att gälla fram till 2018. 

 

Policys och handlingsplaner återspeglar de normer och värderingar som ligger bakom 

utformandet av problemformuleringen, samtidigt som de visar en bild av de föreställningar och 

visioner om hur det framtida arbetet ska komma att formas (Murray & Powell, 2009). Detta gör 

att det är viktigt att problematisera kring hur och varför dessa föreställningar skapas och 

reproduceras i handlingsplaner och policydokument i och med att dessa representerar normer 

och visioner och är tänkta att ha en direkt påverkan på det dagliga arbetet. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur problemet med avsaknad av jämställdhet i 

Kriminalvården presenteras i deras handlingsplan för jämställdhetsintegrering, samt diskutera 

kring vilken betydelse denna presentation skulle kunna ha för det praktiska jämställdhetsarbetet i 

Kriminalvården. För att göra detta utgår analysen från följande frågeställningar: 

 

Hur presenteras problemet med ojämställdhet i Kriminalvårdens handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering? 

Vad vilka aspekter betonas och vad utelämnas i framställningen? 

Vilka antaganden kan ligga bakom denna presentation? 

Vilken betydelse kan ovanstående ha för arbetet för jämställdhetsarbetet i Kriminalvården?  
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Metod 

 

Jämställdhetsarbete kan förstås och studeras på en rad olika sätt, både kvalitativt och 

kvantitativt. En viktig del i det arbetet är att försöka förstå och begripliggöra vilka normer och 

föreställningar som ligger bakom de handlingsplaner och policys som styr det faktiska 

jämställdhetsarbetet. 

 

Policys och handlingsplaner kan analyseras på olika sätt, beroende på vad syftet med analysen 

är. För att försöka begripliggöra bakomliggande antaganden och normer räcker det inte att 

enbart studera hur problemet definieras, utan även hur det presenteras och vad som utelämnas i 

framställningen, men som ändå kan ha betydelse för förståelsen av det aktuella problemet. 

 

Litteraturgenomgång 

Denna studie grundar sig i första hand på forskning inom bland annat områdena kriminologi och 

genusvetenskap. Då Kriminalvårdens handlingsplan för jämställdhetsintegrering tar ett 

helhetsgrepp på jämställdhetsarbetet inkluderas studier som både rör kriminalvårdare och 

klienter. 

 

Relevanta sökord som använts för att hitta forskningsartiklar i databaserna Scopus och 

SocINDEX har varit policy analysis, policy, gender, gender mainstreaming, prison officer, 

correctional officer och offender. Detta har resulterat i artiklar som främst rör könsroller i 

arbetslivet i allmänhet och i kriminalvård, i synnerhet. När det kommer till könsroller i 

arbetslivet i stort, där arbetsområdet finns specificerat, har avgränsningar ändå försökt göras till 

de som på något sätt liknar kriminalvård för att göra bilden så samlad som möjligt. 

 

Val av material och avgränsningar 

Handlingsplaner och policys kan till viss del anses återspegla de normer och värderingar som 

finns i en viss given kontext, samtidigt som de gestaltar föreställningar av ett visst problem 

(Murray & Powell, 2009). Hur problem framställs i handlingsplaner och policys bär med sig 

ledtrådar för hur upphovsmakaren, eller upphovsmakarna, ser på det presenterade problemet och 

spelar en viktig roll för hur det i slutändan tas emot och hanteras (Bacchi, 2009). 

 

Kriminalvårdens handlingsplan för jämställdhetsintegrering (se Bilaga) tar i första hand upp 

klientperspektivet när det kommer till jämställdhetsfrågor, men berör även till viss 

deljämställdhet i personalgruppen. För att uppfylla syftet att studera hur Kriminalvården 

konstruerar det jämställdhetsproblem de säger sig vilja förebygga och motarbeta är därför deras 

handlingsplan för jämställdhetsintegrering ändå ett mycket bra material att analysera då det kan 

sägas representera Kriminalvårdens förmedlade bild av jämställdheten och dess problem i 

myndigheten. 

 

Viktigt att nämna i sammanhanget är att Kriminalvården även har arbetat fram en 

likabehandlingsplan som riktar sig uteslutande till anställda (Riktlinjer för likabehandling av 

medarbetare inom Kriminalvården, 2010:8), den utgår dock helt och hållet från 

diskrimineringslagen (2008:657) och innefattar alla de diskrimineringsgrunder som nämns i 

lagtext. I urvalet av material gjordes därför ett aktivt val att inte ha med detta dokument i 
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analysen då det inte enbart grundar sig i någon slags tanke om jämställdhetsarbete mellan män 

och kvinnor i Kriminalvården, utan syftar till att motverka diskriminering av medarbetare utifrån 

alla de diskrimineringsgrunder som nämns i diskrimineringslagen. 

 

Kriminalvårdens handlingsplan för jämställdhetsintegrering räknas till en allmän handling och 

faller därför under offentlighetsprincipen. Detta betyder att Kriminalvårdens huvudkontor 

kontaktades med en begäran att få tillgång till både den aktuella handlingsplanen och den 

föregående pilotplanen, varpå de skickade båda dokumenten. 

 

Om materialet 

Disposition 

Handlingsplanen inleds med en sammanfattning från det tidigare pilotprojektet med 

jämställdhetsintegrering, samt en nulägesbeskrivning där befintliga jämställdhetsuppdrag och 

utvecklingsområden beskrivs. Därefter följer en presentation av vilket jämställdhetsperspektiv 

som finns i myndighetens kärnverksamhet och hur Kriminalvården tänker sig genomförandet av 

den aktuella handlingsplanen för jämställdhetsintegrering. Handlingsplanen fortsätter med en 

SWOT-analys, där tänkta styrkor, svagheter, möjligheter och hot redovisas, samt en förteckning 

över de åtgärder som presenteras för att nå upp till de två övergripande målsättningar som 

presenterats under avsnittet för myndighetens jämställdhetsperspektiv på kärnuppdraget. 

 

Beskrivning av materialet 

Kriminalvårdens jämställdhetsintegrering började först som ett pilotprojekt 2014 på uppdrag av 

klientenheten vid Kriminalvårdens huvudkontor och hade som syfte att individanpassa de 

återfallsförebyggande insatserna, rusta klienterna för ett mer jämställt liv efter frigivning, 

säkerställa en likvärdig resursfördelning och jämställdhetsintegrera myndighetsstyrningen 

överlag. 

 

Den aktuella handlingsplanen tog vid 2015 och slutar 2018. En skillnad i denna handlingsplan 

jämfört med den föregående pilotplanen är att det inte finns ett lika starkt utpräglat klientfokus, 

även om syftet med jämställdhetsintegreringen fortfarande är inriktat mot klientgruppen. Det 

konstateras dock tidigt att myndigheten saknar ett uttalat jämställdhetsperspektiv i beskrivningen 

av det befintliga uppdraget, vilket också ses som ett hot mot en lyckad implementering. 

 

Som utvecklingsbehov nämns främst stereotypa föreställningar om könsnormer som påverkar 

både klienter och personal, att arbetet i stort utgår från mannen som norm, samt att 

verksamheten många gånger inte är anpassad för kvinnliga klienter och att det behöver arbetas 

aktivt för att förändra detta. 

 

Målet med jämställdhetsintegreringen är att förbättra verksamheten för Kriminalvårdens 

klienter, även om personalgruppen också till viss del berörs av detta. För att åstadkomma en 

lyckad integrering utgår handlingsplanen från två övergripande mål, vilka är tänkta att fogas in i 

den redan existerande verksamheten. Dessa mål är att Kriminalvårdens klienter ska för det andra 

bemötas på ett jämställt sätt och, för det andra, att de ska erbjudas individanpassade och 

likvärdiga insatser, oavsett om de är kvinnor eller män. 
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För att uppnå dessa mål tänker sig Kriminalvården att arbetet med jämställdhetsintegreringen 

ska börja långt upp i organisationen, under avdelningen för ledningsstöd, för att därefter spridas 

till varje enskild medarbetare genom olika insatser, som till exempel olika utbildningar. Detta är 

en strategi som gör att kvalitet och genomslag för de planerade insatserna vilar på varje enskild 

individ, vilket medför att jämställdhetsintegreringen kan variera väldigt mycket ute i landet. 

Kriminalvården är medveten om att så kan komma att ske och tar även upp det som en svaghet i 

den SWOT-analys som avrundar handlingsplanen. 

 

Analysmetod 

I själva utformandet av en policy finns representationer av de föreställningar som ligger till 

grund för den. En policy framhäver, och döljer, bakomliggande maktrelationer (Paterson, 2010). 

Ett problem dyker inte upp från ingenstans, utan skapas utifrån antaganden, normer och 

diskurser (Bacchi, 2000; Paterson, 2010). 

 

Till viss del kan policys och handlingsplaner anses återspegla de normer och värderingar som 

finns i en given kontext, samtidigt som de utgör en vision av hur framtiden ska komma att 

formas, det vill säga att de kan representera värderingar och inställningar som ännu inte riktigt är 

lika påtagliga (Bacchi, 2009; Murray & Powell, 2009; Paterson, 2010). Vad som skiljer en 

policy från en handlingsplan är olika nivåer av abstraktion. Policydokument återger 

upphovsmakarens, eller upphovsmakarnas, visioner och värderingar (Bacchi, 2009; Göteborgs 

universitet, 2015), samtidigt som en handlingsplan är mer konkret än så, ett styrmedel för att nå 

de mål som utkristalliseras från den mer abstrakta policyn (Wittbom, 2009; Göteborgs 

universitet, 2015). Omvandlat till föreliggande analys är regeringens jämställdhetspolitiska mål 

(prop.2005/06:155) policyn som är tänkt att spegla normer och visioner när det kommer till 

jämställdhetsarbete över lag och Kriminalvårdens handlingsplan för jämställdhetsintegrering är 

det konkreta styrmedlet som syftar till att uppnå dessa visioner i relation till myndighetens 

målgrupp(er) och uppdrag. 

 

What’s the problem represented to be (hädanefter förkortat WPR) är en slags policyanalys 

fokuserar på hur ett problem framställs, snarare än hur det definieras (Bacchi, 1999) och studerar 

hur policys och handlingsplaner bidrar till att skapa problem, istället för att hitta lösningar 

(Bacchi, 2016). Själva problemet anses skapas i problemformuleringen och processen med 

framtagandet av policys och förslag till policys då dessa innehåller representationer och 

gestaltningar av det aktuella problemet (Bacchi, 2016), detta då varje föreslagen lösning grundar 

sig i en särskild föreställning om vad problemet är och vad detta innebär. En grundläggande 

tanke är att det inte finns en enda verklighet som står utanför subjektiva tolkningar, de 

presentationer av problem som läggs fram i handlingsplaner och policys representerar alltså inte 

någon objektiv verklighet, utan bygger på de föreställningar och antaganden som finns hos 

upphovsmakaren eller upphovsmakarna (Bacchi, 1999). Hur problemet presenteras och gestaltas 

har betydelse för hur det uppfattas och därmed hanteras (Bacchi, 2009) och fokus ligger inte i 

huvudsak på de artikulerade definitionerna, utan också på ”tystnaderna”, det vill säga det som 

lämnas osagt i problemformuleringen och hur detta bidrar till att sätta avgränsningar för det 

normativa (Bacchi, 1999). 
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Analysförfarande 

WPR separerar inte ”lösning” och ”problem”, utan börjar snarare med att analysera den 

presenterade lösningen för att på så sätt försöka förstå den underliggande beskrivningen av det 

aktuella problemet och identifiera logiken bakom (Bacchi, 2016).  

  

I stora drag studerar WPR sex frågeställningar: hur det tänkta problemet framställs i policyn, 

vilka antaganden som kan ligga bakom detta, hur den aktuella beskrivningen av problemet 

uppstått, “tystnader” som utelämnas i problembeskrivningen, vilka effekter just den 

beskrivningen kan föra med sig, samt i vilken kontext beskrivningen uppstått (Bacchi, 2009). 

Den aktuella analysen utgår främst från frågeställningarna som rör hur problemet med en icke 

jämställd kriminalvård presenteras i handlingsplanen, vilka antaganden som kan ligga bakom 

detta, vad som utelämnas den aktuella beskrivningen, samt diskuterar lite kring vad allt 

ovanstående skulle kunna ha för betydelse för det faktiska arbetet med jämställdhetsintegrering i 

Kriminalvården. 

 

Inledningsvis studerades hur Kriminalvården framställer lösningen på de problem de anser att en 

icke jämställd kriminalvård för med sig och med hjälp av tidigare forskning byggdes ett 

resonemang upp kring vilka föreställningar som kan ha bidragit till att presentationen av tänkta 

lösningar skulle kunna se ut. Med lösningar menas i detta fall de målbilder som satts i 

handlingsplanen, det vill säga de resultat Kriminalvården förväntar sig av arbetet med 

jämställdhetsintegrering. I den aktuella handlingsplanen finns endast två övergripande 

målsättningar (se Beskrivning av materialet), vilka är tänkta att fogas samman i 

kärnverksamheten och det befintliga uppdraget. Till dessa två målsättningar presenteras sedan 

ett antal tänkta åtgärder för att nå måluppfyllelse, även dessa aktiviteter analyseras som en del av 

den presenterade lösningen. 

 

En annan viktig aspekt av en presentation är vad som inte presenteras. Vad utelämnas och vad 

kan anledningen vara till att just detta inte nämns? Paterson (2010) nämner att en av 

begränsningarna med just jämställdhetsintegrering är att vissa aspekter riskerar att utelämnas, 

samtidigt som andra lyfts och att det är viktigt att bilda sig en uppfattning om även dessa delar. 

En analys ur ett mer traditionellt konstruktivistiskt perspektiv hade i stort sett bara fokuserat på 

vad som uttryckligen står och förbisett vad som utelämnats (Bacchi, 1999). I denna analys 

inkluderas dock även med vad som utelämnas i presentationen, både direkt och indirekt, då även 

det är infallsvinklar som i allra högsta grad bidrar till bilden av jämställdhetsproblematik i 

Kriminalvården. 

 

För att både behålla en transparens i analysarbetet och underlätta för läsaren är citat från 

handlingsplanen infogade på de ställen där det är lämpligt. 

 

Reflektioner 

Denna studie grundar sig på ett inte allt för omfattande material med anledning av att det är det 

enda dokument som hittats och samtidigt lever upp till studiens syfte, nämligen att undersöka 

hur avsaknaden av jämställdhet i myndigheten presenteras och vilken betydelse det skulle kunna 

ha för det praktiska arbetet. Även om materialet är tunt väger det upp att det i analysprocessen 

framkommit företeelser som bekräftas av liknande, mer omfattande studier inom liknande 

områden, till exempel Grip, Engström, Krekula och Karlsson (2016), där man med hjälp av 
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Bacchis WPR kommit fram till liknande resultat i dokumentstudier av jämställdhetsarbete i 

svensk räddningstjänst. 

 

En svårighet med att analysera Kriminalvårdens handlingsplan för jämställdhetsintegrering har 

varit det faktum att jag själv arbetar som kriminalvårdare i en av de mest mansdominerade 

grenarna av Kriminalvården, vilket gör det ofrånkomligt att tänka sig att det på något sätt skulle 

kunna påverka min egen förförståelse inför arbetet med denna studie. Detta bland annat genom 

att själv ha fått uppleva det motstånd från kollegor och klienter som nämns i 

forskningsöversikten. Jag har dock genom hela analysarbetet haft ambitionen att förhålla mig 

objektivt till materialet och tagit hjälp av Bacchis WPR för att systematisera analysförfarandet 

och behålla en transparens i min analys. 

 

Ytterligare en svårighet i analysarbetet har varit att förhålla sig till att både klienter och 

kriminalvårdare inkluderas i handlingsplanen. Kriminalvårdens handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering hade från början ett uttalat klientfokus i pilotplanen, detta luckrades 

dock upp något till den aktuella handlingsplanen. Jämställdhet förstås ofta i termer av 

maktrelationer mellan män och kvinnor, att då lägga in ytterligare en maktdimension har 

försvårat något att kunna hålla en tydlig röd tråd genom analysen. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att även kriminalvårdarna är en direkt nödvändig del i jämställdhetsarbetet som riktar sig 

mot klienterna och att de båda grupperna till syvende och sist tycks brottas med lika stora 

problem med jämställdhet mellan könen, vilket bekräftas i både handlingsplan och forskning. 

 

Kriminalvårdens handlingsplan för jämställdhetsintegrering kan ses som ett verktyg för att nå 

regeringens jämställdhetspolitiska mål (prop.2005/06:155). Den är alltså ingen policy i sig, men 

ger en bild av hur Kriminalvården tolkar regeringens mål för jämställdhet och sedan formulerar 

en presentation av detta som passar in i den egna verksamheten och beskrivningen av 

myndighetens uppdrag. 
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Teori 

 

”Gender is a powerful ideological device, which produces, reproduces, and legitimates the 

choices and limits that are predicated on sex category” (West & Zimmerman, 1987:147) 

 

Jämställdhetsarbete utgår ifrån antaganden om socialt konstruerade skillnader mellan män och 

kvinnor och den maktobalans dessa föreställningar bygger på (Daly, 2005). Begreppet genus 

används ofta som ett analytiskt verktyg för att beskriva dessa relationer (Lander, 2003). Mycket 

av den forskning som genomförts kretsar kring de tankar som West och Zimmerman (1987) 

presenterar, nämligen föreställningen om sociala konstruktioner av kön. En av de forskare som 

spunnit vidare på dessa tankegångar är Yvonne Hirdman och det är i huvudsak hennes teorier 

om genus och genussystem som detta teoretiska avsnitt vilar på. Hirdman menar att genus 

handlar om förhållanden mellan könen och hur föreställningar om detta är konstruerade. Hon 

invänder dock mot att genus enbart handlar som socialt konstruerade föreställningar och menar 

att de likväl kan vara kulturellt skapade, samt att begreppet socialt kön lätt framkallar bilden av 

könsroller som ett klädesplagg, vilket träs över den biologiska kroppen och enkelt går att göra 

sig av med efter behag (Hirdman, 2004). 

 

Att konstruera genus – doing gender 

Att konstruera genus handlar i första hand om att skapa åtskillnad mellan män och kvinnor, 

baserat på normer och värderingar i ett samhälle. Denna differentiering handlar alltså inte om 

biologiska skillnader, utan om kulturella och socialt skapade föreställningar och förväntningar 

(West & Zimmerman, 1987). Dessa skillnader, könsroller, skapas mycket tidigt i livet då 

föräldrar tenderar att uppfostra sina barn på liknande sätt som de själva blivit uppfostrade (West 

& Zimmerman, 1987; Hirdman; 2004; Evertsson, 2010) och varierar ofta över tid och mellan 

olika kulturer (Lander, 2003). Denna åtskillnad bygger till stor del på att definiera skillnaderna 

utifrån varandra. Det vill säga att femininitet innebär att inte vara maskulin och vice versa 

(Hirdman, 2003; Pettersson, 2003). Föreställningen om könsroller konstrueras och reproduceras 

ständigt genom hur vi använder vårt språk och hur vi agerar (Lander, 2003). Utifrån detta skapas 

olika normer för vad som anses vara ”normalt” och ”icke-normalt” för män respektive kvinnor 

och dessa varierar över tid, mellan olika samhällen, kontexter, kulturer och subkulturer 

(Karlsson, 2003) och de som har makten att skapa dessa normer har också inflytande över hur 

dessa formas (Bacchi, 2009). Som exempel på detta ses våld och våldsanvändning i de allra 

flesta fall som ett sätt att konstruera och befästa maskulinitet, våldshandlingar blir ett sätt att 

utöva dominans och på så sätt markera maskuliniteten (Pettersson, 2003). Ofta beskrivs 

relationen mellan offer och förövare genom olika maktmodeller där mannen ofta beskrivs som 

förövare och kvinnan som offer och i de fall något sker som bryter mot den normen ses det inte 

sällan som ett individproblem, vilket riskerar att befästa dessa könsnormer ytterligare (Karlsson, 

2003). 

 

Genussystem och genuskontrakt 

För att begripliggöra hur genus skapas och reproduceras presenterar Hirdman (2004) vad hon 

kallar ett genussystem som utgår från tre nivåer: kulturell överlagring, social integration och 

socialiseringen. Hon framhåller att, även om män ses som socialt överordnade kvinnor, deltar 

både män och kvinnor lika mycket till upprätthållandet av dessa konstruerade könsroller. 
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För att konkretisera genussystemet använder sig Hirdman av ett begrepp hon kallar 

genuskontrakt. Det vill säga att till varje nivå i det presenterade genussystemet finns kontrakt, 

eller föreställningar om ”manligt” och ”kvinnligt”. I varje liten aspekt i samhället, menar 

Hirdman, finns dessa föreställningar, i allt från relationer och identitetsskapande, till yrkesliv 

och språkanvändning. Dessa genuskontrakt är ett viktigt verktyg för att beskriva den osynliga 

relationen mellan maskulint och feminint och synliggöra de konflikter som uppstår i gråzonerna 

av dessa avgränsningar (ibid.). 

 

Genusformler 

Hirdman (2003) beskriver tre utgångslägen att betrakta dessa genuskontrakt, det vill säga 

stereotypa föreställningar om könsroller i allmänhet, och kvinnlighet i synnerhet. Det första 

utgår ifrån att kvinnligt är allt som inte är manligt (A - icke A). Detta beskriver Hirdman som 

själva grundformeln för tänkandet kring stereotypa könsroller. 

 

Vidare fortsätter Hirdman (2003) med vad hon kallar jämförelsens formel (A - a), där kvinnan 

närmast kan betraktas som en ofullständig version av mannen och ständigt formas i relation till 

mannen. Detta tänkande härstammar från tiden före antiken och har sedan dess hängt sig kvar 

genom historien. 

 

“I allt var kvinnan en mindre och sämre variant än mannen. Från den mindre förmågan till 

njutning, vare sig det gällde vin, tobak, narkotika eller sexualitet till de intellektuella 

förmågorna.” (Hirdman, 2003:33). 

 

Här nämns också kriminologen Cesare Lombroso, som bland annat studerade kriminellt 

belastade och/eller prostituerade kvinnor, det vill säga de kvinnor som trädde över 

genusgränserna, de kvinnor som inte var Kvinna. Samma förhållningssätt återfinns här mellan 

kvinnor, där den “normala” kvinnan används som en slags måttstock för att urskilja den 

avvikande, “sämre” kvinnan (ibid.). 

 

Det tredje och sista förhållningssättet benämner Hirdman (2003) som den normativa formeln, 

vilken bygger på ett motsatsförhållande mellan man och kvinna (A - B). Detta tankesätt har 

funnits parallellt med det jämförande (A - a), vilket inneburit att samtidigt som kvinnan 

betraktats som en ofullständig man har hon också belagts med de egenskaper som ansetts vara 

omöjliga, eller icke önskvärda, för mannen. Som exempel på denna dikotomi nämns bland annat 

att mannen står för kraft och liv, samtidigt som kvinnan får representera svaghet och död (ibid.). 

 

Hirdmans teori om genussystem bidrar till ett perspektiv på hur kvinnor i Kriminalvården 

framställs i förhållande till männen och ständigt jämförs i relation till dem. Därtill kan hennes 

tankar hjälpa till att belysa hur stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt reproduceras, 

eller riskerar att reproduceras, i handlingsplanen utifrån hur problemet med ojämställdhet 

framställs och hur lösningarna på detta presenteras. Därtill kan hennes jämförande formel till 

viss del användas som ett verktyg i analysen kring jämställdhetsarbete i Kriminalvården som 

uppvisande av normalitet. 
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Att konstruera genus är ofta intimt sammankopplat med en uttalad heteronorm (West & 

Zimmerman, 1987). Genusteorier, likt Hirdmans, utmanar dock inte detta i någon större 

utsträckning i och med att fokus i huvudsak ligger på kvinnor i förhållande till män. Hon nämner 

förvisso Lombroso och hans teori om ”normala” och ”avvikande” kvinnor (Hirdman, 2003), 

dock handlar det fortfarande om relationen kvinnor emellan eller mellan kvinnor och män. Det 

talas inte i lika stor utsträckning om ”normala” och ”avvikande” män, vilket kanske hade kunnat 

bidra med en annan vinkel till analysen i denna studie. 

 

För att gå vidare på det intersektionella spåret är ännu en svaghet i Hirdmans teori att den 

befäster en tvåkönsnorm i och med att den förenklar begreppen man och kvinna. Teorin om 

genussystem utmanar och ifrågasätter många gamla normer och föreställningar om genus, men 

inte lika mycket som den skulle kunna göra. 



15 
 

Analys 

Analysen i den här studien grundar sig i Bacchis WPR policyanalys och utgår från några av de 

frågeställningar hon presenterar där. Dessa frågeställningar är översatta till aktuell kontext och 

utgör själva ramen för föreliggande avsnitt. 

 

WPR strävar efter en förståelse för hur den normativa debatten avgränsas i 

problemformuleringen, vad som definieras som ett problem och vad som inte gör det (Bacchi, 

1999). Föreliggande analys grundar sig på fyra av Bacchis sex frågeställningar. Den första syftar 

till att undersöka hur ojämställdheten inom Kriminalvården framställs och vilka antaganden som 

kan ligga bakom detta. Bakgrunden till denna frågeställning handlar om att undersöka hur 

problemet framställs då presentationen i sig bär med sig antydningar om bakomliggande 

föreställningar, varför just detta problem anses vara ett problem och vad som faller inom ramen 

för vad som anses vara ett problem. Det behöver inte heller finnas en enda uppfattning om ett 

problem i samma policy eller handlingsplan, möjligheten finns att det ryms fler än så och att 

dessa till och med kan motsäga varandra. När det kommer till bakomliggande föreställningar är 

det inte bara viktigt att se vad som faktiskt skrivs, utan även försöka identifiera vad som tas för 

givet, men också vad som utelämnas (se Bacchi, 2009). Detta leder in på analysens tredje 

frågeställning om vad som över huvud taget inte nämns rakt ut i framställningen av problemet. 

Det är en aspekt som ofta inte analyseras i någon vidare utsträckning, men som ändå är viktig 

för förståelsen av en problemformulering (Bacchi, 1999). Den fjärde och sista frågeställningen i 

analysen ligger på en mer konkret nivå och tar upp vad själva framställningen av problemet 

skulle kunna ha för betydelse för det dagliga arbetet.  

 

Hur presenteras problemet med ojämställdhet i Kriminalvårdens handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering? Vilka antaganden kan ligga bakom denna presentation? 

WPR fokuserar inte på hur ett problem definieras, utan hur det framställs. Detta på grund av att 

varje föreslagen lösning på ett problem bygger på särskilda antaganden och föreställningar om 

problemet. En problemformulering uppstår med andra ord inte hur ett tomrum (Bacchi, 1999; 

Paterson, 2010). 

 

Det utvecklingsbehov som identifieras i handlingsplanen för jämställdhetsintegrering kretsar 

kring de stereotypa föreställningar om kön som påverkar både personal och klienter. Det 

övergripande målet för att komma till rätta med dessa stereotypa föreställningar presenteras i 

termer av att skapa förutsättningar för långsiktiga lösningar, vilka ska inbegripa hela 

myndigheten i jämställdhetsarbetet. 

 

Kriminalvårdens verksamhet utgår från mannen som norm (Kriminalvården, 2015). Historiskt 

sett kan detta anses vara fullt logiskt då män alltid har varit, och är, överrepresenterade i alla 

delar av verksamheten. Dock har kvinnor i Kriminalvården blivit allt vanligare de senaste fyra 

decennierna, både bland kriminalvårdare och klienter (Justitieutskottet, 2009; Sorensen, 

Cunningham, Vigen & Woods, 2011; Bruhn, 2013). Att mannen alltid har utgjort normen, även 

när det kommer till kriminalvård, har lett till att bland annat riskbedömningsinstrument och vissa 

behandlingsprogram inte är anpassade för kvinnor, samt att miljön på framförallt anstalter och 

häkten är starkt präglad av en maskulinitets- och machonorm (Kriminalvården, 2015). 
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Ytterligare en aspekt med att mannen utgör en norm i kriminalvårdsarbetet är det vardagliga 

språkbruket, där kvinnan ses som avvikande. Ett exempel på detta som lyfts i handlingsplanen är 

hur kriminalvårdare pratar om manliga respektive kvinnliga klienter: 

 

“Normen visar sig bl.a. i kommunikationen inom myndigheten - genom att orden ”man” eller 

”manlig klient” sällan används utan istället används det generella ordet ”klienter”, där det 

manliga könet är underförstått och där ”kvinnliga klienter” anges som en undergrupp.” 

(Kriminalvården, 2015:5). 

 

Könsroller konstrueras och reproduceras ständigt genom bland annat vår språkanvändning och 

våra handlingar (Lander, 2003). En sådan tydlig uppdelning leder otvivelaktigt till en fortsatt 

legitimering av segregeringen mellan manliga och kvinnliga klienter (West & Zimmerman, 

1987). Samtidigt går detta citat också att härleda direkt till Hirdmans teori om genusformler 

(2003) och kan därmed även tänkas spilla över även till kriminalvårdare i och med att kvinnor i 

kriminalvård alltjämt definieras som avvikande från normen. Mannen utgör med andra ord en 

norm, både sett till antal och dagligt språkbruk. 

 

Stereotypa maskulinitetsideal är starkt förknippade med makt och styrka (Seymour, 2009). Detta 

kan medföra svårigheter i att till exempel betrakta manliga klienter som brottsoffer (Karlsson, 

2003; Kriminalvården, 2015), samtidigt som kriminellt belastade kvinnor nästan automatiskt 

definieras som både förövare och brottsoffer (Pollack, 2012). 

 

“Den kriminella livsstilen är starkt präglad av en traditionell manlig norm, som framhåller 

makt, styrka och hårdhet, vilket i sin tur har stor påverkan på den psykosociala miljön i anstalt 

och häkte. Det kan också innebära en svårighet att se klienter som är män som brottsoffer, vilket 

kan medföra att utsatthet för trauman såsom exempelvis sexuellt våld inte uppmärksammas i 

samma utsträckning som för klienter som är kvinnor.” (Kriminalvården 2015:5) 

 

Detta sätt att förstå manliga och kvinnliga klienter speglar de motsatsförhållanden som Hirdman 

(2003) beskriver, nämligen att vara man är att inte vara kvinna. Mannen kan därmed enligt den 

normen inte betraktas som ett brottsoffer då detta skulle göra honom svag och utsatt, vilket är 

motsatsen till makt och styrka. Brottsutsatta män bryter mot de föreställningar som finns om att 

mannen skyddar och kvinnan är den som ska skyddas (ibid.). Karlsson (2003) menar att de olika 

maktmodeller som ofta används som förklaringsmodeller till utsatthet för brott samtidigt kan 

bidra till att förstärka genusnormer ytterligare då normbrytande problem, som till exempel män 

som utsatts för sexuella trakasserier, lätt kan ses som individuella problem och där det 

strukturella sammanhanget helt glöms bort eller sätts åt sidan. 

 

Ytterligare ett motsatsförhållande mellan kvinnor och män som lyfts upp är det att det tycks som 

att kvinnliga frivårdsinspektörer tolkar de manualer som används vid personutredningar striktare 

än sina manliga kollegor och därmed skattar lämpligheten för samhällstjänst lägre och 

återfallsrisken högre. Även om skillnaden beskrivs som marginell skulle det i förlängningen 

kunna betyda att frivårdsinspektörer konsekvent tolkar sina klienter olika, enbart baserat utifrån 

om frivårdsinspektören är en man eller kvinna, och att kvinnor i det fallet skulle betrakta sina 

klienter som mer benägna att återfalla i brott. Värt att notera är att problemformuleringen 

framställs på så sätt att om det finns skillnader i personutredningarna som enbart baseras på 
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frivårdsinspektörens könstillhörighet får detta konsekvenser för den slutgiltiga bedömningen och 

riskerar därmed att påverka rättssäkerheten för klienterna, men lägger ingen värdering åt det ena 

eller andra hållet, eller för den delen diskuterar om det skulle kunna ha andra orsaker än 

frivårdsinspektörens könstillhörighet. Skillnaden beskrivs som marginell, men presenteras ändå 

som att det skulle kunna bero på en könsrelaterad bias i Frivårdens personutredningar och bidrar 

därmed till det tidigare nämnda motsatsförhållandet mellan män och kvinnor. 

 

Vad utelämnas?  

En annan viktig aspekt när det kommer till policyanalys är att även lyfta det som inte nämns, då 

även detta har betydelse för hur ett problem uppfattas och definieras (Bacchi, 1999). 

Kriminalvårdens handlingsplan för jämställdhetsintegrering utgår från två övergripande 

målsättningar. Det första målet som presenteras är att kriminalvårdens klienter ska bemötas på 

ett jämställt sätt. 

 

“Under detta effektmål inordnas aktiviteter som syftar till att öka förmågan att identifiera och 

bryta könsstereotypa normer. De avser att ge effekt för Kriminalvårdens externa 

jämställdhetsarbete, det vill säga för klienterna, men aktiviteterna handlar även om det interna 

jämställdhetsarbetet som berör Kriminalvårdens medarbetare. Det är nödvändigt för att 

effektmålet för klienterna ska kunna uppnås.” (Kriminalvården, 2015:7). 

 

Det andra och sista målet utgår från Kriminalvårdens kärnverksamhet: att förebygga återfall i 

brott. Sett ur ett jämställdhetsperspektiv går det alltså ut på att Kriminalvårdens klienter ska få 

individanpassade och likvärdiga insatser. 

 

“Effektmålet anknyter till Kriminalvårdens övergripande mål att förebygga återfall i brott och 

syftar till att klienternas kön inte ska påverka hur deras behov av insatser tillgodoses. Insatserna 

som Kriminalvården tillhandahåller behöver inte vara exakt lika för kvinnor och män, men ska 

vara likvärdiga och anpassade efter individens behov oavsett om klienten är kvinna eller man.” 

(Kriminalvården, 2015:8). 

 

Trots att en ökad medvetenhet om stereotypa föreställningar om könsroller ses som ett 

utvecklingsområde inom både klient- och personalgruppen presenteras alltså de båda 

effektmålen uteslutande ur ett klientperspektiv, precis som handlingsplanen i stort. Detta skulle 

därmed kunna tolkas som att det primära fokuset ligger på att det behövs en ökad jämställdhet 

bland Kriminalvårdens klienter. Att personalgruppen har liknande problem nämns, men tycks 

behandlas som ett sekundärt problem, vilket endast är tänkt att bidra med en lösning till det 

primära problemet. 

 

På ett sätt kan detta knytas an till det sociala arbetets normaliserande praktik, vars hela 

verksamhet vilar på att definiera och agera utifrån normalitet och avvikelse (Herz, 2012; Piuva, 

2012). I detta fall är Kriminalvårdens klienter redan de avvikande, de som är föremål för 

“normaliserande” åtgärder. Detta kan också liknas vid Hirdmans jämförande formel och 

Lombrosos måttstock för vad som anses vara “avvikande” respektive “normalt” (Hirdman, 

2003), där klienten definieras som avvikande i relation till kriminalvårdaren, oavsett om det rör 

sig om män eller kvinnor. I det sociala arbetets normaliserande praktik blir då logiken att 
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klienten är den avvikande, inte kriminalvårdaren. Trots att båda grupperna uppvisar i stort sett 

likadana avvikelser när det kommer till jämställdhet mellan könen. 

 

Kriminalvårdens handlingsplan för jämställdhetsintegrering fokuserar nästan uteslutande på 

jämställdhet ur ett klientperspektiv och både bekräftar och problematiserar kring att livsstilen 

bland Kriminalvårdens klienter är övervägande macho med allt vad det innebär i form av allt 

från maskulinitetsideal till våldsanvändning. Vad som däremot inte ges något större utrymme är 

att samma strukturer även i stor utsträckning återfinns i personalgruppen och att både personal 

och intagna samverkar i att utforma den psykosociala miljön i anstalter och häkten (Bruhn, 

2013). Att kränkande uttalanden och handlingar förekommer i båda riktningar nämns 

inledningsvis i handlingsplanen som ett utvecklingsområde, men problematiseras sedan inte 

vidare: 

 

“I många häkten och anstalter för män förekommer vidare kränkande uttalanden, hot och våld. 

Detta förekommer även på anstalter för kvinnor och inom frivården, men i mindre utsträckning. 

(...) Det finns även exempel på att medarbetare gör kränkande uttalanden och begår kränkande 

handlingar.” (Kriminalvården, 2015:5). 

 

Forskning visar att kränkningar och trakasserier mot kvinnliga medarbetare på mansdominerade 

arbetsplatser är allt annat än ovanligt (Bond, Punnett, Pyle, Cazeca & Cooperman, 2004; Grip, 

Engström, Krekula & Karlsson, 2016). Kriminalvården är inget undantag. Både i Sverige och 

internationellt är det vanligt förekommande att kvinnliga kriminalvårdare möts av motstånd och 

bristande respekt från både intagna, kollegor och överordnade (Rader, 2005; Bruhn, 2013), men 

även löper en ökad risk att utsättas av sexuella trakasserier från dessa (Granath, Grevholm, 

Gårdlund & Nilsson, 2006). På samma sätt är manliga kriminalvårdare överrepresenterade i 

hotfulla och våldsamma situationer med klienter, troligtvis beroende på att de i större 

utsträckning innehar mer säkerhetsinriktade arbetsuppgifter och därmed förväntas kliva fram i 

dessa situationer (Granath, Grevholm, Gårdlund & Nilsson, 2006; Bruhn, 2013). 

 

Något som inte kan räknas som någon underliggande tystnad, utan snarare ett mer direkt 

utelämnande, är den segregerade arbetsfördelningen som finns mellan manliga och kvinnliga 

kriminalvårdare, vilken utgår ifrån traditionellt könskodade mönster och som nämns av bland 

annat Bruhn (2013). 

 

“Uppdraget om jämställdhetsintegrering handlar om att förbättra verksamheten för 

Kriminalvårdens klienter. Ett utvecklingsområde som går utanför det men ändå förtjänar att 

nämnas, handlar om könsmönster när det gäller inriktning på det arbete som kvinnlig/manlig 

personal utför. En granskning har genomförts i en region där urvalet har baserats på ett antal 

grupper som ur ett maktperspektiv kan sägas ha stort inflytande och tolkningsföreträde i 

verksamheten, såsom säkerhetsfunktioner (vakthavande befäl och insatsstyrkan). 

Säkerhetsrelaterade tjänster har i Kriminalvården historiskt sett varit mansdominerade medan 

behandlingsinriktade tjänster i sin tur ofta har haft en hög andel kvinnor. Att arbeta inom området 

säkerhet har samtidigt haft en hög status och har ansetts som meriterande.” (Kriminalvården, 

2015:6). 
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Allt detta bidrar till utformningen av den organisatoriska och institutionella kontexten för arbetet 

och befäster hur könsroller skapas i densamma (Punnett, Pyle, Cazeca & Cooperman, 2004; 

Seymour, 2009). Det bör med andra ord inte enbart vara klienternas machokultur som ses som 

ett hinder för ett lyckat jämställdhetsarbete då även kulturen bland kriminalvårdare i högsta grad 

påverkar detta.  

 

Trots att det uttryckligen beskrivs som ett sidospår återkopplas det ändå till den skeva 

fördelningen av arbetsuppgifter i den avslutande mål- och aktivitetslistan, där en föreslagen 

lösning är att en mindre grupp kvinnliga kriminalvårdare ska ges möjlighet till så kallade 

traineetjänster som både vakthavande befäl och i insatsstyrkan under en begränsad tid. Även att 

öka antalet kvinnliga produktionsledare i anstalt anges som en lösning. Detta med en 

förhoppning om att väcka ett intresse bland de kvinnliga kriminalvårdarna och på så sätt kunna 

nå en jämnare könsfördelning hos de tjänsterna. 

 

Det är alltså bristen på kvinnor i dessa positioner som ses som ett problem, inte det omvända 

med att manliga kriminalvårdare visar ett mindre intresse för mer behandlingsinriktat arbete, 

trots att det i citatet ovan nämns ett ökat fokus på behandlingsarbete. Detta kan direkt 

återanknytas till Hirdmans jämförande formel, där kvinnan betraktas som en avvikande, “sämre” 

version av mannen och därmed också är den som behöver förändras för att passa in (Hirdman, 

2003). Det bekräftar också det Grip, Engström, Krekula och Karlsson (2016) fann i sin studie, 

att kvinnor ofta ses som både problem och lösning i frågor om jämställdhetsarbete oavsett om de 

är närvarande eller inte. 

 

Det Kriminalvården är inne på här i handlingsplanen är också vad Wittbom (2009) skriver om 

som kvotering och positiv särbehandling av en underrepresenterad grupp. Vad som dock faller 

bort är en analys av maktobalansen som hon även nämner som nödvändig. Kriminalvården 

beskriver själva de mer säkerhetsinriktade och mansdominerade områdena som mer statusfyllda. 

Med andra ord kan det behandlingsinriktade arbetet anses mindre statusfyllt och kommer 

antagligen även fortsätta vara detsamma då det även i handlingsplanen behandlas som sådant då 

inget fokus läggs på att öka representationen av den underrepresenterade gruppen där. Detta 

bidrar därmed till en fortsatt obalans mellan traditionellt manliga och kvinnliga arbetsuppgifter, 

även om Kriminalvården skulle lyckas med sitt mål att öka andelen kvinnor i de 

mansdominerade arbetsområdena i och med att det behandlingsinriktade arbetet fortsatt anses ha 

en lägre status i det kriminalvårdande arbetet. 

 

Vilken betydelse kan ovanstående ha för jämställdhetsarbetet i Kriminalvården?  

Att mannen är norm i Kriminalvården visar både etablerad forskning och Kriminalvårdens 

handlingsplan för jämställdhetsintegrering. När den underrepresenterade gruppen, i detta fall 

kvinnliga kriminalvårdare, förväntas träda in i ”männens värld” och tvingas anpassa sig till deras 

normer leder inte detta till integrering, utan assimilering (Squires, 2005; Wittbom, 2009). Precis 

som Wittbom (2009) skriver kan det ibland krävas positiv särbehandling eller kvotering för att 

komma till rätta med underrepresentation av en viss grupp. Vad som dock är viktigt att komma 

ihåg är att jämställdhetsarbete inte enbart bör reduceras till representation. 

Jämställdhetsintegrering går steget längre än så och förhåller sig även till maktrelationer och 

möjligheter kopplat till könstillhörighet (Beveridge, Nott & Stephen, 2000; Benschop & Verloo, 

2006). Att så uttalat fokusera på att kvinnliga kriminalvårdare ska ges möjlighet att få upp ett 
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intresse för de mer traditionellt mansdominerade områdena i branschen bidrar förvisso till att 

eventuellt öka representationen av kvinnor i mer säkerhetsorienterade områden. Däremot 

riskerar det att fortsatt reproducera den kraftigt uttalade machonorm som råder då inga åtgärder 

presenteras för att få in fler manliga kriminalvårdare i de mer behandlingsinriktade områdena. 

Rader (2005) beskriver ett problem med att kvinnliga kriminalvårdare anammar en hårdare 

machostil även gentemot sina kvinnliga kollegor som en strategi för att klara av att hantera den 

starkt mansdominerade arenan som Kriminalvården utgör. Att så uttalat placera in kvinnliga 

kriminalvårdare i de mer mansdominerade områdena och inte vice versa riskerar att bibehålla 

dikotomin om att beslutsfattande och säkerhetsarbete fortfarande är uttalat “manligt” och 

behandlingsarbetet är “kvinnligt” kodade arbetsuppgifter. I förlängningen betyder detta att det 

uppvisande av normalitet som Mattsson (2005) skriver om inte heller kommer att ha något större 

inflytande på jämställdhetsarbetet som riktar sig till klienterna. 

 

Sammanfattning 

Kriminalvården säger sig ha identifierat problem som kopplas till stereotypa föreställningar om 

kön bland både personal och klienter. Av det som sedan framkommer ligger fokus nästan 

uteslutande på klientperspektivet, samtidigt som jämställdheten i personalgruppen enbart 

framställs som en bieffekt av jämställdhetsarbetet med klienterna. Därtill presenteras de enstaka 

föreslagna lösningarna på jämställdhetsproblemet ur kriminalvårdarnas perspektiv på ett sätt 

som att det enbart är de kvinnliga kriminalvårdarna som berörs av de lösningar där kön 

uttryckligen beskrivs. Detta sätt att betrakta jämställdhetsarbetet bollar tillbaka problemet till 

personalgruppen, där framförallt de kvinnliga kriminalvårdarna tvingas fortsätta hitta egna 

strategier för att hantera den psykosociala arbetsmiljön (Rader, 2005; Seymour, 2009; Bruhn, 

2013). 

 

Socialt arbete, dit även kriminalvård kan räknas, benämns ofta som en normaliserande praktik. 

Det sociala arbetet går ofta ut på att definiera normalitet och avvikelse för att ha en norm att 

förhålla sig till i det praktiska arbetet (Piuva, 2012). Att ständigt skapa och omdefiniera normer 

innebär även att fortsätta reproducera redan etablerade normer (Herz, 2012). Att lägga en så stor 

vikt vid jämställdhetsarbete ur ett klientperspektiv, men samtidigt nästan helt utelämna, eller 

fortsätta reproducera, de stereotypa föreställningar och den machokultur som finns även i 

personalgruppen skulle därmed medföra att kriminalvårdare som arbetar och lever utefter 

etablerade maskulinitetsnormer och en väl inarbetad machokultur samtidigt ska arbeta för en 

ökad jämställdhet bland manliga och kvinnliga klienter. 
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Diskussion 

Att konstruera och utveckla handlingsplaner och policys handlar om att ha makten att definiera 

vad som anses vara avvikande, vad som är själva problemet. Policys och handlingsplaner 

speglar normer, värderingar och visioner hos den som tagit fram dessa. Vad gör det då med 

jämställdhetsarbetet när en handlingsplan har ett så uttalat klientfokus, trots att i stort sett samma 

problem återfinns även i personalgruppen som ska implementera handlingsplanen i praktiken? 

 

Av vad som kan utläsas i hur Kriminalvårdens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 

presenterar problemet med icke jämställd kriminalvård är att de problem som identifierats i 

personalgruppen inte tycks väga lika tungt som de i klientgruppen. Detta trots att de som ska 

uppvisa en tänkt normalitet och även implementera det jämställdhetsarbete som eftersträvas i 

handlingsplanen inte uppvisar någon långtgående jämställdhet i varesig teori eller praktik. I 

handlingsplanen lyfts ett antal av utvecklingsområden när det kommer till detta. Dessa 

behandlas dock som direkta sidospår till det ”faktiska” jämställdhetsarbetet – det som riktar sig 

till kriminalvårdens klienter. Detta trots att den forskning som presenteras här visar att 

jämställdhetsstrategier måste löpa som en röd tråd, från personalgrupp till klientgrupp, för att 

uppvisa den normalitet som eftersträvas med jämställdhetsarbetet, samtidigt som det sänder 

signaler inåt i personalgruppen att jämställdhetsproblemen inte bedöms vara lika stora hos dem 

som bland klienterna. 

 

En annan viktig aspekt ur det perspektivet, som försvinner i arbetet med 

jämställdhetsintegreringen, är att det kvinnodominerade behandlingsarbetet ges en fortsatt låg 

status inom Kriminalvården till förmån för säkerhets- och beslutsfattande arbete. Det vill säga 

det rent kriminalvårdande arbetet, arbetet med klienterna, bedöms inte ha lika hög status, vilket 

på ett mer underliggande plan de facto tar bort det klientfokus som hela 

jämställdhetsintegreringen sägs syfta till att lyfta. 

 

Det står klart att jämställdhet är en mycket viktig och ständigt aktuell fråga och att alla har något 

att vinna på en mer jämställd kriminalvård, inte minst Kriminalvårdens klienter. Sett ur den 

synvinkeln behöver dock mer göras för att bland annat höja statusen på det klientnära arbetet, 

för att på så sätt föra tillbaka klientperspektivet i verksamheternas jämställdhetsintegrering då 

det annars lätt mattas av när fokus ligger på de arbetsuppgifter som anses vara mer statusfyllda 

inte är direkt relaterade till det dagliga klientarbetet. 

 

Den machokultur och de könstereotypa tankar som präglar svensk kriminalvård behöver 

studeras och problematiseras ytterligare då detta är något som har påverkan på både 

våldsanvändning, föreställningar om (misstänkta) gärningspersoner och arbetsvillkor för 

manliga och kvinnliga kriminalvårdare. Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering hade som 

syfte att bland annat komma till rätta med detta, men tycks inte nå riktigt ända fram då den, 

genom sin framställning av problemet, fortfarande i viss utsträckning reproducerar och befäster 

stereotypa föreställningar om män och kvinnor. 

 

Paterson (2010) beskriver en betydande svaghet med policyanalyser som enbart baseras på ett 

genusperspektiv och det är att könstillhörighet riskerar att lyftas fram som nästan den enda 

källan till förtryck och att till exempel social status, etnicitet och sexualitet glöms bort. Detta är 
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en brist som även denna studie brottas med vilket gör den förhållandevis smal. Det är också ett 

problem i jämställdhetsintegreringen i sig, då den riskerar att bli tämligen fokuserad kring enbart 

genus. Sociala relationer och identitetsskapande är komplexa begrepp och kan inte reduceras ner 

till enbart en av alla de aspekter som nämns i detta stycke, och samtidigt behålla en helhetsbild. 

Ett förslag på framtida forskning skulle därför kunna vara studier med ett bredare och mer 

intersektionellt perspektiv som studerar fler aspekter av maktrelationer i svensk kriminalvård än 

bara genus. Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara en jämförande analys av den eventuella 

handlingsplan som arbetas fram efter 2018 då denna slutar gälla. Bara det att Kriminalvården 

inte arbetat fram någon uttrycklig strategi för jämställdhetsarbete förrän så sent som 2014 (Plan 

för jämställdhetsintegrering i Kriminalvården) skulle kunna tolkas som att jämställdhetsarbete 

inte varit en prioriterad fråga inom myndigheten och medför att det inte går att göra några 

ordentliga jämförelser av handlingsplanerna över tid än. 
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1. Sammanfattning 

Kriminalvårdens fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering kommer att utgå från 

erfarenheterna som pilotmyndighet under 2013-2014. Det arbete som har påbörjats inom 

områden som t.ex. hedersrelaterad brottslighet, framtagande av individuellt behandlingsprogram 

för relationsvåld samt maskulinitet och våld kommer att fortgå och utvärderas. En jämförande 

forskningsstudie angående psykisk ohälsa och utsatthet för trauma kommer att genomföras i syfte 

att få ökad kunskap om klienterna och därigenom öka förutsättningar för mer individanpassade 

insatser. 

 
Ett antal anstalter och häkten ska ges möjlighet att prova ett metodstöd som syftar till att 

motverka diskriminering och minska förekomsten av trakasserier, hot och våld för såväl klienter 

som medarbetare och i förlängningen bidra till den stödjande miljön. 

 
Vidare kommer behovet av och möjlighet att inrätta en ny anstaltsavdelning för särskilt 

resurskrävande kvinnor utredas, i syfte att stärka insatserna för populationen kvinnor med 

utagerande beteende. 

 
Kriminalvården ska vidare undersöka möjligheten att använda standarden ISO 26000 i syfte att 

identifiera utvecklingsområden kopplade till jämställdhet och MR. 

 
Arbetet med jämställdhetsintegrering bidrar till Kriminalvårdens mål att insatserna för att 

säkerställa en individanpassad, likvärdig och rättssäker Kriminalvård ska öka. Arbetet leder även 

till att myndighetens verksamhet utvecklas så att den i ökad utsträckning bidrar till att nå de 

jämställdhetspolitiska målen. 

 

 

2. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering 

Martin Gillå, enhetschef Enheten för beredning 

011-496 39 26 

martin.gilla@kriminalvarden.se 
 

 

3. Godkännande 

Norrköping den 22 september 2015 
 
 
 

 
Nils Öberg 

mailto:martin.gilla@kriminalvarden.se
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4. Bakgrund och nulägesbeskrivning 
 
4.1 Process för framtagande av plan 

Arbetet med att ta fram den nya planen som ska gälla för 2015-2018 bygger i stora delar på 

erfarenheter som gjordes under perioden som pilotmyndighet 2013-2014. Då identifierades och 

prioriterades aktiviteter genom en tvärsammansatt arbetsgrupp och planen bereddes med 

nationell ledningsgrupp och beslutades av Kriminalvårdens generaldirektör. Den nya planen 

baseras på arbetet som påbörjades under 2014 och har tagits fram i samarbete med avdelningarna 

för anstalt och häkte, frivård, HR samt ledningsstöd vilket ger förutsättningar för en förankrad 

plan. Planen har vidare remitterats internt i myndigheten, där även personalorganisationerna har 

ingått. Slutligen har planen föredragits för och beslutats av generaldirektören. 

 
Berörd avdelning har ansvar för att de aktiviteter som presenteras i planen omhändertas i 

Kriminalvårdens verksamhetsplanering varje verksamhetsår under programperioden. Se även 6.4 

Uppföljning och utvärdering. 

 
Utöver delaktigheten i framtagandet och implementeringen av planen har regeringsuppdraget om 

jämställdhetsintegrering förankrats i myndigheten genom utbildnings- och informationsinsatser. 

 
4.2 Myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering hittills 

Kriminalvårdens plan från 2013 identifierade fyra områden1  där insatser och aktiviteter 

planerades i syfte att ge effekt för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen2. Kriminalvården har 
i Resultatredovisning – Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 (dnr. 2014-004538) redogjort 
för det arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i kärnverksamheten som har bedrivits 

hittills. 

 
Kriminalvården har bl.a. 

 

- genomfört studier inom forsknings- och utvärderingsområdet, en studie har undersökt 

om det går att fastställa osakliga skillnader på grund av kön när det gäller 

bedömningsgrunder i klientarbetet och en studie har undersökt området hedersrelaterat 

våld och förtryck och tagit fram rekommendationer för Kriminalvårdens fortsatta arbete 

inom området 

 
1 
De övergripande målen för dessa insatser var: 

Kriminalvårdens återfallsförebyggande insatser ska vara individanpassade 

Kriminalvårdens klienter ska vara bättre rustade för ett jämställt liv efter frigivning 

Kriminalvårdens verksamhet ska säkerställa en likvärdig resursfördelning och service till kvinnor och män 

Kriminalvårdens myndighetsstyrning ska vara jämställdhetsintegrerad. 

2 
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (prop.2005/06:155). Följande 

delmål anger riktningen för regeringens jämställdhetspolitik: 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande: Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 

medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 

2. Ekonomisk jämställdhet: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och 

betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: Kvinnor och män ska ta samma ansvar för 

hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet 

till kroppslig integritet. 
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- undersökt riskbedömningsinstrumentet Patriark för hedersrelaterat våld för att se om det 

bör användas i Kriminalvården 

- inlett ett arbete med att anpassa fler behandlingsprogram så att de passar kvinnor samt 

med att kvalitetssäkra ackrediteringsprocessen ur ett jämställdhetsperspektiv för 

Kriminalvårdens samtliga program 

- pekat ut avdelningen för ledningsstöd som ansvarig för att driva arbetet med att göra 

myndighetens verksamhet jämställdhetsintegrerad 

- i den nya arbetsordningen för Kriminalvården lagt till skrivningar om jämlikhet och 

mänskliga rättigheter och att samtliga chefer ansvarar för att verksamheten ska fungera 

jämlikt för alla personer 

- genomfört en översyn av interna personalutbildningar från ett normkritiskt perspektiv 

vilket har resulterat i att övningsexempel och innehåll har justerats för att inte bidra till att 

upprätthålla och reproducera stereotypa uppfattningar om kön 

- genomfört utbildningar om jämställdhetsintegrering riktade till Kriminalvårdens ledning, 

experter och fackliga representanter 

 
Aktiviteterna har till exempel resulterat i att organisationens kunskap om jämställhetsintegrering 

har ökat och i en ökad förmåga att identifiera utvecklingsområden för att kunna ge klienterna 

likvärdiga och individanpassade insatser. De har också resulterat i att innehållet i 

personalutbildningen i högre utsträckning problematiserar frågan om klienternas kön. Resultatet 

av studien om bedömningsgrunder och kön visar bl.a. att den tilltalades kön och medborgarskap 

helt saknar betydelse för bedömningarna av såväl lämplighet för samhällstjänst som återfallsrisk 

och att de faktorer som tycks styra bedömningarna är relevanta. Arbetet har således bidragit till 

att säkerställa rättsäkerhet och kvalitet. Några av de genomförda aktiviteterna kommer att kräva 

ytterligare arbete under 2015-2018. Hur det kommer att omhändertas beskrivs närmare under 

avsnitt 7. Mål- och aktivitetslista. 

 
4.3 Myndighetens befintliga jämställdhetsuppdrag 

Till skillnad från myndigheter såsom Statens institutionsstyrelse3, saknas det uppdrag om 
jämställdhet i Kriminalvårdens instruktion. Utöver det uppdrag om jämställdhetsintegrering som 
beskrivs i Kriminalvårdens regleringsbrev 2015 har Kriminalvården ett uppdrag om förstärkta 

insatser för våldsamma män och unga dömda4. Kriminalvården ska vidare redovisa på vilket sätt 
frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter kommer till uttryck i myndighetens 
verksamhet samt i vilken utsträckning dessa frågor ingår i myndighetens personalutbildning. 
Inom ramen för detta ska en särskild redovisning göras avseende barns rättigheter. 
Kriminalvården ska även redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att efterleva FN:s 
säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820. 

 
4.4 Utvecklingsbehov 

Utvecklingsarbetet har fokuserat på hur stereotypa normer kring kön påverkar klienter och 

personal samt på att aktivt arbeta för att bryta dessa normer. Målet har varit att skapa långsiktiga 
 

 
3 
Av förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse framgår bl.a. att myndigheten ska 

utforma sin verksamhet så att den utgår från flickors och pojkars samt kvinnors och mäns villkor och behov. 

4 
Problemet med att formulera regeringsuppdragen för män och kvinnor olika (uppdraget för kvinnor benämndes 

Uppdrag om förstärkta insatser för kvinnor med våldsproblematik) har lyfts i Resultatredovisning – 

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, s. 11. Kriminalvården har dock valt att rikta insatserna mot våldsamma 

klienter, dvs. både kvinnor och män. 
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förutsättningar för utvecklingsarbetet och så långt som möjligt engagera och involvera den 

ordinarie verksamheten i arbetet med jämställdhetsintegrering. 

 
De utvecklingsbehov som identifierades under åren som pilotmyndighet och som har utgjort 

underlag för arbetet med jämställdhetsintegrering har framför allt handlat om att Kriminalvårdens 

verksamhet i stora delar och historiskt sett utgår från mannen som norm. Normen visar sig bl.a. i 

kommunikationen inom myndigheten - genom att orden ”man” eller ”manlig klient” sällan 

används utan istället används det generella ordet ”klienter”, där det manliga könet är 

underförstått och där ”kvinnliga klienter” anges som en undergrupp. Mannen som norm har 

vidare resulterat i att t.ex. säkerheten inte är anpassad till kvinnor, vissa behandlingsprogram inte 

erbjuds till eller är anpassade för kvinnor, att riskbedömningsinstrument är utprovade på män 

och att upphandlingar inte görs utifrån kvinnors behov. Vissa insatser har påbörjats och 

genomförts, men det är framför allt detta utvecklingsområde som ligger till grund för de 

aktiviteter som planeras för 2015-2018. 

 
Ett ytterligare utvecklingsområde som identifierades är att det i den svenska häktes- och 

anstaltsmiljön, liksom i andra mansdominerade miljöer finns inslag av ett stereotypt 

maskulinitetsideal. Den kriminella livsstilen är starkt präglad av en traditionell manlig norm, som 

framhåller makt, styrka och hårdhet, vilket i sin tur har stor påverkan på den psykosociala miljön i 

anstalt och häkte. Det kan också innebära en svårighet att se klienter som är män som 

brottsoffer, vilket kan medföra att utsatthet för trauman såsom exempelvis sexuellt våld inte 

uppmärksammas i samma utsträckning som för klienter som är kvinnor. I många häkten och 

anstalter för män förekommer vidare kränkande uttalanden, hot och våld. Detta förekommer 

även på anstalter för kvinnor och inom frivården, men i mindre utsträckning. Kriminalvårdens 

medarbetare vittnar om att det kan vara svårt att bemöta och hantera kränkande uttalanden som 

rör kön, sexuell läggning, etnicitet m.m. och man efterfrågar kunskaper och verktyg i arbetet. Det 

finns även exempel på att medarbetare gör kränkande uttalanden och begår kränkande 

handlingar. Det är därför angeläget att arbeta aktivt med den psykosociala arbetsmiljön i 

myndigheten och att uppmärksamma och motarbeta såväl oreflekterade jargonger som medvetna 

trakasserier. Det arbete som påbörjats under 2014 kommer att fortsätta. Samtidigt pågår inom 

Kriminalvården även ett arbete med att öka antikorruptions- och värdegrundsperspektiv i arbete 

och förhållningssätt, för att stärka den stödjande miljön och bidra till en öppen kultur i 

myndigheten. 

 

När det gäller forskning och utvärdering har rapporten Hedersrelaterat våld och förtryck5 

utmynnat i ett antal rekommendationer för fortsatt arbete, t.ex. att utveckla en checklista för 

identifiering av klienter med denna problematik och att fortsätta utreda möjligheten att använda 

ett särskilt riskbedömningsinstrument för denna målgrupp. Den studie som har gjorts om 

bedömningsgrunder och kön visar som tidigare nämnts att vare sig klienternas kön eller 

medborgarskap inverkar på påföljdsförslaget. Däremot fann studien en marginell skillnad för de 

bedömningar som görs i en personutredning när det gäller frivårdsinspektörernas kön. Detta 

skulle möjligen kunna tolkas som att de kvinnliga frivårdsinspektörerna i högre utsträckning än de 

manliga tar hänsyn till de faktorer som enligt manual bör tas med i bedömningen och av den 

anledningen skattar t ex lämplighetsgraden för samhällstjänst som lägre och risken för återfall i 

brott som högre. Dessa frågor är viktiga att undersöka ytterligare och arbeta vidare med – dvs. 

om manliga och kvinnliga frivårdsinspektörer uppfattar en tilltalad (oavsett kön) systematiskt olika 

och om det får konsekvenser för den slutgiltiga bedömningen i personutredningen och därmed 

bidrar till en könsrelaterad bias i rättssystemet. De utbildningsinsatser som krävs med 
 

5 
Kriminalvårdens beställningsnummer 7101 
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anledning av utfallet beskrivs under avsnitt 7. I detta avsnitt beskrivs även de fortsatta 

forskningsstudier som ska genomföras vilka syftar till att fortsätta kartläggningen av eventuella 

könsmönster som kan vara en konsekvens av problem som grundar sig i bristande jämställdhet. 

 
Under 2013-2015 har projektet ”Implementering av föräldrastöd inom Kriminalvården” 

genomförts, vilket resulterat i ett nytt uppdaterat föräldragruppsmaterial som i större utsträckning 

är anpassat till föräldrar av båda kön. Projektet bidrar till att klienterna stärks i sin föräldraroll och 

till att ge bättre förutsättningar för ett jämställt liv efter frigivning. Det är därför av stor vikt att 

det fortsatt finns resurser för att genomföra föräldracirklar. 

 
Det utvecklingsarbete som har bedrivits hittills har bidragit till en större medvetenhet i 

organisationen. En framgång är att jämställdhet nu nämns i bl.a. Kriminalvårdens årsredovisning 

och verksamhetsplanering, men det sker fortfarande inte integrerat. I årsredovisning och uppdrag 

redogörs arbetet sidoordnat; inte kopplat till myndighetens övriga verksamhet. Ett problem som 

har identifierats är balansen mellan att synliggöra och lyfta fram kvinnor som minoritet i 

Kriminalvårdens klientpopulation och på samma gång verka för att integrera jämställdhet. 

Ansvaret för arbetet med jämställdhetsintegrering finns som tidigare nämnts med i 

arbetsordningen tillsammans med det ansvar som åligger samtliga chefer att se till att 

verksamheten fungerar jämlikt för alla personer. En utmaning handlar om hur uppföljningen av 

det chefsansvaret ska gå till. 

 
Uppdraget om jämställdhetsintegrering handlar om att förbättra verksamheten för 

Kriminalvårdens klienter. Ett utvecklingsområde som går utanför det men ändå förtjänar att 

nämnas, handlar om könsmönster när det gäller inriktning på det arbete som kvinnlig/manlig 

personal utför. En granskning har genomförts i en region där urvalet har baserats på ett antal 

grupper som ur ett maktperspektiv kan sägas ha stort inflytande och tolkningsföreträde i 

verksamheten, såsom säkerhetsfunktioner (vakthavande befäl och insatsstyrkan). 

Säkerhetsrelaterade tjänster har i Kriminalvården historiskt sett varit mansdominerade medan 

behandlingsinriktade tjänster i sin tur ofta har haft en hög andel kvinnor. Att arbeta inom 

området säkerhet har samtidigt haft en hög status och har ansetts som meriterande. I 

Kriminalvårdens nya organisation prioriteras utvecklingen av kärnverksamheten vilket bl.a. 

innebär särskilt fokus på behandling. Det finns dock fortfarande behov av att arbeta aktivt för att 

nå en bättre balans mellan könen inom olika tjänstekategorier. Insatser som handlar om att införa 

särskilda traineetjänster för att utjämna skillnaderna när det gäller vakthavande befäl och 

insatsstyrkan kommer därför att genomföras. 

 
De aktiviteter som presenteras i planen kommer att ingå i de årliga prioriteringarna av verksamhet 

och budget, och kommer att genomföras med den ambitionsnivå som Kriminalvårdens anslag 

medger. 

 

 

5. Jämställdhetsperspektiv på myndighetens uppdrag och mål 
 
5.1 Myndighetens kärnuppdrag 

Kriminalvårdens övergripande uppgifter anges i bl.a. myndighetsförordningen (2007:515) och 
förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. Kriminalvårdens uppgifter är att 
ansvara för att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet samt utföra transporter 
och personutredningar i brottmål. Kriminalvården ska verka för att påföljder verkställs på ett 
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säkert, humant och effektivt sätt, att lagföring kan ske på ett effektivt sätt och att återfall i brott 
förebyggs. Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet under 
verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamissbruket bekämpas och innehållet 
i verkställigheten anpassas efter varje individs behov. 

 
Med utgångspunkt i ovanstående har generaldirektören fastställt sex mål för Kriminalvården, 
inom områden som är särskilt angelägna att utveckla och förbättra. Av dessa kan särskilt nämnas 
två mål som tangerar uppdraget om jämställdhetsintegrering: att insatserna för att säkerställa en 
individanpassad, likvärdig och rättssäker Kriminalvård ska öka och att förtroendet för 
Kriminalvården ska bli högre. 

 
Kriminalvårdens uppdrag gäller både kvinnor och män, men män utgör den stora majoriteten i 
samtliga tre grenar häkte, anstalt och frivård. Under perioden 2006-2014 har andelen kvinnor i 
häkte utgjort fem till sju procent av det totala antalet i häkte. Av de nyintagna i anstalt 2014 
bestod sju procent av kvinnor. Fördelningen mellan kvinnor och män för påbörjad skyddstillsyn 
har varit stabil sedan 2006, där kvinnorna har utgjort 16 procent. För påbörjad villkorlig 
frigivning har andelen kvinnor varit sex till sju procent under samma tidsperiod. Denna skillnad i 
könsfördelning mellan skyddstillsyn och villkorlig frigivning beror på att kvinnor döms till 

frivårdspåföljder i större utsträckning än män. 6
 

 
5.2 Jämställdhetsperspektiv på kärnuppdraget 

Kriminalvården tog under 2013 fram fyra övergripande mål för arbetet med att utveckla 

myndighetens verksamhet så att den bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen (se 4.2 

Myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering hittills). Det har under arbetets gång visat sig 

att det finns fördelar med att istället anlägga ett jämställdhetsperspektiv på befintliga uppdrag och 

mål. Effektmålen kommer därför att omformuleras något för att på ett tydligare sätt knytas till 

kärnverksamheten och visa hur arbetet med jämställdhetsintegrering kan bidra till att uppnå 

verksamhetsmålen. Effektmålen är långsiktiga men begränsade till Kriminalvårdens målgrupp, 

alltså klientspecifika, och har formulerats utifrån de utvecklingsbehov som har identifierats. 

 
Målen är: 

 
1. Kriminalvårdens klienter bemöts på ett jämställt sätt. 

 
Under detta effektmål inordnas aktiviteter som syftar till att öka förmågan att identifiera och 

bryta könsstereotypa normer. De avser att ge effekt för Kriminalvårdens externa 

jämställdhetsarbete, det vill säga för klienterna, men aktiviteterna handlar även om det interna 

jämställdhetsarbetet som berör Kriminalvårdens medarbetare. Det är nödvändigt för att 

effektmålet för klienterna ska kunna uppnås. Aktiviteterna förväntas bidra till att verksamheten 

präglas av ett förhållningssätt som ifrågasätter och motverkar stereotypa uppfattningar om kön 

och till en stödjande miljö utan diskriminering, hot och våld. Aktiviteterna omfattar såväl 

förhållandet mellan medarbetare och klienter som mellan klienterna, men kan även förväntas 

bidra till förbättrade relationer i personalgrupperna. 

 
2. Kriminalvårdens klienter får individanpassade och likvärdiga insatser för att återfall i brott 

ska förebyggas. 
 
 

 

6 
Kriminalvård och statistik, 2014 
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Effektmålet anknyter till Kriminalvårdens övergripande mål att förebygga återfall i brott och 

syftar till att klienternas kön inte ska påverka hur deras behov av insatser tillgodoses. Insatserna 

som Kriminalvården tillhandahåller behöver inte vara exakt lika för kvinnor och män, men ska 

vara likvärdiga och anpassade efter individens behov oavsett om klienten är kvinna eller man. 

Under detta effektmål placeras aktiviteter som handlar om att ge förutsättningar för likvärdighet i 

form av resurstilldelning och upphandling, men även forskningsstudier som syftar till ökad 

kunskap om klienternas behov samt direkta insatser som handlar om att utjämna skillnader 

mellan könen. 

 

Effektmålet bidrar till uppdragen som beskrivs i Kriminalvårdens instruktion att Kriminalvården 
särskilt ska vidta åtgärder som syftar till att brottslighet under verkställigheten förhindras, 
frigivningen förbereds och att innehållet i verkställigheten anpassas efter varje individs behov. 
Målet bidrar vidare till generaldirektörens långsiktiga mål för Kriminalvården som har beskrivits 
under avsnitt 5.1. 

 

 

6. Genomförande 
 
6.1 Organisering och styrning 

Ansvaret för att samordna arbetet med att göra myndighetens verksamhet jämställdhetsintegrerad 

har under 2014 skrivits in i Kriminalvårdens arbetsordning och placerats under avdelningen för 

ledningsstöd. Den organisatoriska placeringen medför stora fördelar utifrån den nära kopplingen 

till lednings-, berednings- och styrprocesser och ger ökade förutsättningar för ett framgångsrikt 

utvecklingsarbete. Inom ramen för Kriminalvårdens verksamhetsplan 2015 anges att avdelningen 

har ett uppdrag att öka jämställdhetsperspektivet i Kriminalvårdens verksamhet. 

 
Inom avdelningen för ledningsstöd ansvarar enheten för beredning för samordningen av arbetet. 

En resurs med ansvar för att samordna arbetet med planen kommer att tillsättas under 2016- 

2018. Enheten ansvarar även för arbetet med den statliga värdegrunden och processledning av 

Kriminalvårdens värdegrundsarbete, vilka omfattar jämställdhet och således ger förutsättningar 

för att uppnå enhetlighet och samsyn. Enheten svarar även för att tillgodose medarbetares 

eventuella behov av stöd och rådgivning. Arbetet sker således i ordinarie linjeverksamhet. 

Avdelningarna för anstalt och häkte respektive frivård ansvarar för att driva arbetet i linjen. 

Avstämningar gällande implementering och uppföljning av planen kommer att ske i 

ledningsgrupp för anstalt och häkte respektive frivård och regionchefer vid vår och höst. 

 
Erfarenheter från arbetet med miljöledning, jämställdhetsintegrering och värdegrund visar att det 

finns behov av att samordna dessa insatser för att ge bättre förutsättningar att kunna genomföra 

uppdragen och undvika att arbetet sker i ”stuprör”. Kriminalvården avser därför att pröva 

hållbarhetsstandarden ISO 26000, som är en vägledning för socialt ansvarstagande7. Att 

organisera arbetet på ett samlat sätt ger ökade förutsättningar för genomslag i såväl det enskilda 

området jämställdhetsintegrering som för det samlade arbetet med hållbar utveckling. 
 
 
 
 

7 
Målet med standarden är att kunna identifiera vilka frågor som är relevanta för verksamheten och fokusera sitt 

hållbarhetsarbete kring de aspekter där påverkan är störst. Standarden innehåller verktyg som åtgärdslistor och 

förslag på implementeringsstrategier som gör att hållbarhetsarbetet kan genomföras och följas upp med ökad 

systematik och också presenteras på ett tydligt sätt. 
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I syfte att göra jämställdhetsuppdraget mer känt i organisationen ska en kommunikationsplan för 

arbetet med jämställdhetsintegrering tas fram i samarbete med avdelningen för kommunikation. 

 
6.2 Kompetensförsörjning 

I syfte att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och säkerställa den kunskap som 

medarbetarna behöver för att utföra uppdraget har en arbetsgrupp genomfört en översyn av all 

medarbetarutbildning och tagit fram kompletterande utbildningsmaterial. Arbetsgruppen har 

bestått av representanter från Kriminalvårdens regionala utbildningsorganisationer, där några av 

medarbetarna har gått Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) 

högskoleutbildning ”Unga, maskulinitet och våld”. Arbetsgruppen har sett över kursplaner och 

metodhandledningar för kriminalvårdskurs bas samt inriktningskurserna anstalt och häkte, frivård 

och programmet arbete, som ingår i Kriminalvårdens grundutbildning. Grundutbildningen 

innehåller även delar som rör FN:s barnkonvention och föräldraskap kopplat till Kriminalvårdens 

verksamhet. 

 
Jämställdhet finns nu med som ett tema i kursplanen för den nationella fortbildningen för 

medarbetare i klientnära arbete. Även utbildningen som riktas till de som ska bli 

kriminalvårdsinspektörer innehåller ett avsnitt om jämställdhetsintegrering. 

 
Webbutbildningen Jämställdhet och genus har lagts ut på Kriminalvårdens utbildningsplattform. 

Utbildningen ska öka kunskap om jämställdhet, främja arbetet med jämställdhetsintegrering samt 

skapa diskussion om de normer och föreställningar som idag finns om kvinnor och män. 

Utbildningen omfattar frågeställningar om hur jämställdhetsarbete kan genomföras såväl i ett 

verksamhets- som arbetsgivarperspektiv. Syftet är ökad kunskap om jämställdhetsarbete, aktuell 

lagstiftning samt de jämställdhetspolitiska målen, men även om de metoder och verktyg som 

finns för kartläggning, analys och förändring. 

 
Ett arbete har påbörjats under 2015 med att jämställdhetsintegrera beställningen till Uppsala 

universitet som ansvarar för Kriminalvårdens chefsutbildning. 

 
Utbildningsenheten vid avdelningen för HR ska tillsammans med Män för jämställdhet, en ideell 

organisation som verkar för jämställdhet med fokus på maskulinitetsnormer, ta fram en 

utbildning om genus och våld som riktas till medarbetare. 

 
Kriminalvårdens personalutbildningscenter ska Hbtq-certifieras av Riksförbundet för sexuellt 
likaberättigande (RFSL). Att genomföra en Hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet 
sätt att arbeta för den verksamhet som vill fokusera på bemötandefrågor och arbetsmiljö. 
Certifieringen ger både kompetenshöjning och möjlighet för personalutbildare att diskutera och 
reflektera över normer och bemötande. Certifieringen innebär även att informationsmaterial, 
styrdokument och arbetsmiljö ses över. Målet är att skapa en miljö där alla kan känna sig 
inkluderade och välkomna. Personalutbildare är en prioriterad grupp eftersom de möter ett flertal 
av Kriminalvårdens medarbetare. Även psykologer är en viktig målgrupp som möter och 
behandlar ett stort antal klienter, som skulle kunna komma i fråga i ett senare skede. 

 
En ytterligare aktivitet för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen handlar om projektet 

Livspondus. Projektet syftar till att synliggöra och ta vara på tyst kunskap hos Kriminalvårdens 

medarbetare. Medarbetarna får reflektera över sin yrkesutövning i ett antal vardagssituationer där 

olika kompetenser identifieras. Det kan handla om samarbetsförmåga och förmåga att respektera 

och tolerera andras värderingar. Manualen som används till dessa träffar har setts över och 



10 
 

kompletterats med exempel på hur perspektivskapande frågor kan ställas utifrån ett normkritiskt 

perspektiv, såsom om samma frågor skulle ställas eller om en situation skulle beskrivas på samma 

sätt om det handlade om ett annat kön, och om det finns frågor som utgår från en norm om 

svenskhet eller funktion. 

 
Kriminalvården kommer därutöver att ta del av de utbildningsinsatser som tillhandahålls av JiM 

under uppdragstiden samt delta i Länsstyrelsernas nätverk. 

 
6.3 Samverkan 

Det kommer att finnas flera funktioner under avdelningen för frivård som ska ansvara för 

samverkan mot kommuner, landsting, andra myndigheter och civilsamhället. I arbetet ingår att, 

inom ramen för respektive ansvarsområde, tillse att jämställdhetsperspektivet beaktas. 

 
I samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har det sedan hösten 2014 bedrivits 

ett specifikt utvecklingsarbete beträffande Krami8. Ett särskilt handläggarstöd håller på att arbetas 
fram och i det handläggarstödet klargörs att inget av könen ska missgynnas när det gäller 
möjligheterna att inom Kramis verksamhet få tillgång till utbildning och sysselsättning. 

 
Samverkan kommer att ske med Män för jämställdhet när det gäller utbildning om genus och 

våld, implementering av metodstödet Mentor‘s in Violence Prevention (MVP) samt att köpa in 

och pröva metodmaterialet Machofabriken. MVP är ett åskådarprogram som fokuserar på att 

stärka förmågan hos deltagarna att ingripa som åskådare för att stoppa t.ex. våld, trakasserier eller 

sexism. Machofabriken är ett verktyg i arbetet för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete 

mot våld, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras. 

 
Det finns ett förslag på att anlita ett stöd för att ta fram en utbildningsserie för utbildare som 

handlar om att leda utbildning om normkritik, jämställdhet och genus samt att utbilda med ett 

normkritiskt perspektiv och med hjälp av kreativa metoder. 

 
Ett flertal nya myndigheter inom det kriminalpolitiska området har tillkommit i JiM, som 

Brottsförebyggande rådet, Domstolsverket och Åklagarmyndigheten, där det borde finnas 

förutsättningar för att samverka. Även Migrationsverket har tillkommit som har ett liknande 

uppdrag som Kriminalvården och där utbyte borde kunna ske gällande jämställdhetsarbete i 

institution. Några konkreta aktiviteter har i nuläget inte formulerats, utan får tas fram i 

samförstånd med de övriga myndigheterna under uppdragstiden. 

 
6.4 Uppföljning och utvärdering 

Eftersom aktiviteterna i planen kommer att tas omhand i myndighetens VP-arbete kommer också 

utvecklingsarbetet att följas upp inom ramen för den ordinarie uppföljningsprocessen. Varje 

avdelning ansvarar för att aktiviteterna i planen ingår i avdelningens verksamhetsplan. För 

kärnverksamheten innebär det också att säkerställa att aktiviteter som ska utföras i 

linjeverksamhet ingår i verksamhetsplaner på berörda organisatoriska nivåer. Ansvaret för 

uppföljningen av dessa aktiviteter åligger respektive avdelning, medan den samlade uppföljningen 

av planen görs av avdelningen för ledningsstöd. Redovisningen av aktiviteterna i 

verksamhetsplanen ger ett underlag till årsredovisningen. Det finns inga specifika skrivningar om 

 
8 
Krami innebär samlokaliserade resurser från Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunerna. Krami 

erbjuder ett vägledningsprogram följt av praktik med mål att få personen i arbete. 
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hur jämställdhetsarbetet ska beaktas i årsredovisningen för 2015. Indikatorer för att följa 

jämställdhetsarbetet kan tidigast komma att bli aktuellt för årsredovisningen 2017. 

 
Som en följd av det pågående förändringsarbetet inom Kriminalvården pågår ett arbete med att ta 

fram resultatindikatorer för kärnverksamheten. Det innebär både möjligheter och hinder. En 

möjlighet är att jämställdhet kommer in i rätt fas i detta arbete. En risk är dock att organisationen 

inte till fullo mäktar med att ta in jämställdhetsintegreringsperspektivet i den processen. 

 
För att följa hur jämställdhetsarbetet faller ut kommer Kriminalvården i huvudsak fokusera på att 

använda resultatindikatorer. I den budget som kommer att gälla 2017 ska principer för 

genusbudgetering ha tillämpats i största möjliga utsträckning. 

 
Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet kommer att genomföra utvärderingar av 

enskilda aktiviteter löpande och utvecklingsarbetet i sin helhet efter programtidens slut. Resultatet 

av utvärderingarna kommer att utgöra underlag för Kriminalvårdens fortsatta arbete med 

jämställdhetsintegrering. En ytterligare resurs för uppföljning är den tillsynssektion som planeras 

som kommer att beakta hur väl verksamheten tillgodoser kvinnors och mäns behov i sina 

tillsyner. 

 
Ansvaret för arbetet med jämställdhetsintegrering har som tidigare nämnts lagts in i 

arbetsordningen tillsammans med ansvaret för att verksamheten ska fungera jämlikt för alla 

personer, vilket åligger samtliga chefer. Metoder för hur detta ska följas upp måste tas fram för 

att det ska få genomslag i organisationen och inte endast vara retorik. Detta kommer bland annat 

att beaktas i det fortsatta arbetet med att utforma processen för myndighetens interna styrning 

och kontroll. Medarbetarundersökningen är även ett sätt att följa upp trivsel på arbetsplatsen och 

förekomst av trakasserier. Nästa undersökning kommer att ske under 2016. Ett mer riktat arbete 

med att särskilt undersöka medarbetarnas uppfattning om trakasserier och vad de består i 

kommer även att påbörjas under hösten 2015. 

 
6.5 Hållbarhet och lärande 

Under 2013 påbörjades ett arbete med att jämställdhetsintegrera myndighetens styrprocesser för 

att säkerställa att jämställdhet blir en del av den ordinarie verksamheten. Enheten för beredning 

ansvarar som tidigare nämnts för att samordna arbetet med att göra myndighetens verksamhet 

jämställdhetsintegrerad, och ansvarar även för beredningsprocessen, värdegrunds- och 

miljöledningsarbetet. Samordningen av utvecklingsarbetet har fram till 2015 genomförts i 

projektform och av en resurs. Genom att istället organisera arbetet inom ramen för hållbar 

utveckling på enheten för beredning ges bättre förutsättningar för uppdragets långsiktighet och 

sårbarheten minskas. Det medför även att kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet kan 

tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2018. 

 
Jämställdhetsperspektivet finns även med i de nya anvisningarna för planering av verksamhet och 

ekonomi 2016. Där anges att mål, uppdrag och uppföljning ska vara utformade på ett sådant sätt 

att de bidrar till en likvärdig behandling och att klienternas behov tillgodoses oavsett kön. 

 
En kommunikationsplan ska tas fram av avdelningen för kommunikation för att på ett bättre sätt 

kunna sprida resultat och effekter av arbetet. 
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6.6 Utvecklingsarbetets förutsättningar 

Kriminalvården har genomfört en SWOT-analys för att beskriva förutsättningarna för att nå 

uppsatta mål vilket har resulterat i att myndigheten har identifierat följande styrkor, svagheter, 

möjligheter och hinder. 

 
Styrkor 

En styrka när det gäller Kriminalvårdens förutsättningar för att nå uppsatta mål är att ansvaret för 
jämställdhetsintegrering har placerats centralt inom Kriminalvården, under avdelningen för 
ledningsstöd. Där finns det en god överblick över organisationen och styrningen, vilket 
underlättar arbetet med att säkerställa jämställdhetsperspektivet. Det finns även ett stort 
engagemang för arbetet i myndigheten. 

 
Kriminalvården har i sin organisation en stor kunskap om våld, våld i nära relation, 

riskbedömningar, hedersrelaterat våld och förtryck och om brottsoffer. Kriminalvårdens 

kärnuppdrag handlar om bl.a. frihetsberövande vilket ställer stora krav på medarbetarnas kunskap 

om regelverk men också på förmåga till tolerans, empati och tro på förändring. Det innebär att 

förutsättningarna för att utveckla arbetssätt ytterligare när det gäller bemötande och 

våldsprevention är goda. 

 
Den 12 januari 2015 började en ny organisations- och ledningsstruktur och en ny arbetsordning 

att gälla för Kriminalvården. Förändringen syftar bland annat till att utveckla en mer strategisk 

ledning och styrning av verksamheten, som bidrar till att helhetssyn och långsiktighet präglar 

myndighetens agerande. Den nya strukturen syftar även till att stärka Kriminalvårdens förmåga 

att fördela uppgifter och samordna insatser inom hela myndigheten samt att säkerställa kvaliteten 

och effektiviteten i arbetsprocesser så att alla klienter kan erbjudas en fullvärdig, likvärdig och 

rättsäker Kriminalvård. Arbetet med jämställdhetsintegrering är ett av flera områden som 

kommer att gynnas av förändringen. 

 
Svagheter 

Det har varit svårt att sprida information om uppdraget. Det är en utmaning att implementera 

och integrera arbetet i ordinarie strukturer. Kvaliteteten och genomslaget är fortfarande avhängigt 

enskilda personer som anser att frågan är viktig och systematiken saknas. 

 
Kriminalvårdens verksamhet är unik i jämförelse med många andra myndigheter genom att 

målgruppen utgörs av en övervägande majoritet manliga klienter, och säkerhetsnivåer, 

behandlingsprogram och riskbedömningar är utformade efter en klient som är man. Säkerhet är 

till exempel ett område där bedömningar kan skilja sig åt om ärendet gäller en man eller en 

kvinna, och det finns fall där manliga klienter ges en strängare bedömning. Det kan vara svårt att 

upptäcka och ifrågasätta sådana invanda tankesätt, men det är nödvändigt för att få en 

verksamhet som är rättssäker och även tillgodoser behoven hos både kvinnor och män. 

 
Ovan beskrivna svagheter kommer att hanteras genom de aktiviteter som beskrivs i avsnitt 7. 

Mål- och aktivitetslista. 

 
Möjligheter 

Mandatet i form av ett regeringsuppdrag med krav på resultatredovisning har varit nödvändigt för 

att få frågan prioriterad. Att uppdragstiden nu sträcker sig över tre år ger bättre förutsättningar 

för en god måluppfyllelse. 
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Regeringens arbete med genusbudgetering ger ökade förutsättningar för deltagande myndigheter 

att utveckla förmågan att göra könskonsekvensanalyser av budgeten. 

 
När det gäller ett av Kriminalvårdens prioriterade områden som handlar om att arbeta mot 
stereotypa könsnormer, pågår det aktiviteter på flera områden i samhället i övrigt. I betänkandet 
Män och jämställdhet beskrivs forskning som visar att jämställdhet minskar våld och att 

maskulinitetsnormer som baseras på mäns rättigheter och makt över kvinnor ökar risken för våld. 
Vikten av att visa hur våld drabbar män lyfts fram och vilka risker för både kvinnor och män det 

finns när våld mellan män normaliseras9. Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot 

kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck beskriver våldsförebyggande arbete som ett 
växande fält, och att fokus på att förändra normer om kön, makt och våld utgör en första nivå av 

flera som hänger ihop och tillsammans kan bidra till att våld förebyggs10. 

 
Hinder (Hot) 

Det saknas uppdrag i Kriminalvårdens instruktion om jämställdhet. 

 
För att få ökat genomslag i arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten krävs att samtliga 

uppdrag från regeringen till Kriminalvården präglas av ett jämställdhetsperspektiv. 

 
Utan ett regeringsuppdrag med krav på redovisning av resultat skulle utvecklingsarbetet stanna 

upp och måluppfyllelsen påverkas negativt. 

 
För att uppnå så goda resultat som möjligt krävs en systematisk återkoppling från departementen 

angående det specifika arbetet med jämställdhetsintegrering. 

 
Erfarenhet av tidigare arbete med jämställdhetsintegrering visar att det kan vara svårt att följa upp 

och bedöma graden av måluppfyllelse, och som en konsekvens av det i vilken mån de 

jämställdhetspolitiska målen uppnås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Män och jämställdhet (SOU 2014:6), s. 260 ff. 

10 
Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55), s. 125 ff. 
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7. Mål- och aktivitetslista 
 

EFFEKTMÅL 1 

 
Kriminalvårdens klienter bemöts på ett jämställt sätt. 

 
Effektmålet kan bidra till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män får samma 

möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Effektmålet kan vidare bidra till det fjärde 

jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

 
RESURSER 

 
AKTIVITET 

 
RESULTATMÅL 

Tid: 2015 

 
Ansvar för genomförande: 

Region Väst, utförare är 

utbildningsföretaget 

Vardagens dramatik 

tillsammans med regionens 

verksamhetsexperter. 

 
Berörda medarbetare: 

Medarbetare i region Väst. 

 
Kostnad: 298 tkr 

(kompetensväxlingsmedel har 

beviljats) 

Tre endagsseminarier för 

blandade yrkesgrupper 

genomförs i syfte att öka 

organisationens förmåga att 

upptäcka och hantera medvetna 

trakasserier och omedvetna 

jargonger gällande kön, etnicitet 

och sexualitet m.m. bland såväl 

medarbetare som klienter. 

Aktiviteten förväntas bidra till 

ökad kompetens om 

jämställdhet, förbättrade 

arbetsmetoder, minskad 

diskriminering och förbättrad 

arbetsmiljö. Aktiviteten kan 

även leda till ett mer jämställt 

bemötande. 

Tid: 2015-2016 

 
Ansvar för genomförande: 

Avdelningen för HR/ 

Utbildningsenheten ansvarar 

för genomförandet 

tillsammans med ansvariga 

för regeringsuppdraget unga 

och våldsamma klienter och 

Män för jämställdhet. 

Utvärdering av metodstödet 

görs av Enheten för 

forskning och utvärdering vid 

Avdelningen för 

ledningsstöd. 

 
Berörda medarbetare: Ca 

75 medarbetare. 

Personalutbildare är en 

prioriterad målgrupp. 

Två utbildningar i metodstödet 

Mentor’s in Violence 

Prevention (MVP) anpassas för 

Kriminalvårdens verksamhet 

och genomförs riktade till 

medarbetare. Steg två i MVP- 

utbildningen riktas till 

personalutbildare som därefter 

kan utbilda Kriminalvårdens 

medarbetare i att leda MVP- 

grupper. Deltagarna tränas i att 

hur man som åskådare kan 

ingripa i olika scenarion som 

t.ex. handlar om sexuella 

trakasserier eller homofobi. 

Förbättrad förmåga hos 

medarbetare som arbetar 

klientnära att förhindra och 

hantera diskriminering samt 

hot och våld, vilket bidrar till 

en stödjande anstaltsmiljö. 



15 
 

Kostnad: 220 tkr (belastar 

Utbildningsenheten och 

Regeringsuppdraget unga och 

våldsamma klienter) 

  

Tid: 2015-2016 

 
Ansvar för genomförande: 

Avdelningen för HR/ 

Utbildningsenheten ansvarar 

för genomförandet 

tillsammans ansvariga för 

regeringsuppdraget unga och 

våldsamma klienter och Män 

för jämställdhet. Utvärdering 

av samtalscirklarna görs av 

Enheten för forskning och 

utvärdering vid Avdelningen 

för ledningsstöd. 

 
Berörda medarbetare: ca 40 

medarbetare. 

 
Kostnad: 47 tkr (belastar 

Utbildningsenheten och 

Regeringsuppdraget unga och 

våldsamma klienter) 

Metodmaterialet 

Machofabriken köps in till 

ungdomsavdelningarna på sex 

anstalter och tre häkten. 

Utbildning till medarbetare ges 

för att kunna hålla 

samtalscirklar med klienter 

inom ramen för Annan 

Strukturerad Verksamhet 

(ASV). Arbetet med 

Machofabriken ger deltagarna 

möjlighet att reflektera över hur 

föreställningar kring kön 

påverkar deras liv och 

relationer. De interaktiva 

övningarna skapar utrymme att 

pröva nya sätt att förhålla sig 

och agera, både i relation till 

andra, sig själv och till samhället 

i stort. Effekterna ska följas 

upp av FoU för att säkerställa 

kvalitet. 

Förväntade resultat är att 

aktiviteten bidrar till en 

stödjande anstaltsmiljö fri från 

hot, våld och diskriminering 

och en ökad förmåga hos 

klienter att ifrågasätta normer 

om kön, makt och våld. 

Tid: 2015-2016 

 
Ansvar för genomförande: 

Region Väst tillsammans med 

Avdelningen för säkerhet/ 

Enheten för 

verksamhetsskydd. 

 
Berörda medarbetare: 32 

kriminalvårdare. 

 
Kostnad: 316 tkr respektive 

116 tkr 

(kompetensväxlingsmedel har 

beviljats) 

En kartläggning visar att det på 

flera enheter i region Väst finns 

en ojämn könsfördelning i 

gruppen vakthavande befäl 

(VB) och i insatsstyrkan. Därför 

prövas mer systematiska 

metoder för att nå en jämnare 

könsfördelning: 

- 16 kvinnor fördelat vid 

två omgångar ges 

möjlighet till två 

veckors praktik som 

VB, där det ingår ett 

seminarium om 

jämställdhet och 

arbetsmiljö samt två 

studiebesök på annat 

häkte/annan anstalt. 

- 16 kvinnor får prova att 

vara med i 

insatsstyrkan. Två 

provträningar i 

insatsstyrkan ingår samt 

Aktiviteterna förväntas bidra 

till jämnare könsfördelning i 

grupperna vakthavande befäl 

och insatsstyrkan, vilket 

utvecklar arbetsgrupperna. 

Aktiviteterna bidrar också till 

ökad kunskap hos 

medarbetarna om 

verksamheten och om 

jämställdhet och arbetsmiljö, 

vilket i förlängningen kan leda 

till ett mer likvärdigt och 

jämställt bemötande av 

klienterna. 



16 
 

 en workshop 

tillsammans med 

ansvariga för 

insatsstyrkan. 

 
Aktiviteten kan även komma att 

prövas i övriga regioner. 

 

Tid: 2017-2018 

 
Ansvar för genomförande: 

Avdelningen för 

kommunikation/ Enheten för 

produktion och strategi. 

 
Kostnad: Åtgärden måste 

kostnadsberäknas och 

därefter tas ställning till hur 

eventuellt fortsatt arbete ska 

bedrivas. 

Ett internt material om jämlik 

kommunikation tas fram (jfr 

Region Värmlands material 

Sjysst!). Materialet ska inspirera 

till mer medvetna ordval och 

bildkompositioner som inte 

vidmakthåller och förstärker 

stereotypa föreställningar om 

kön, etnicitet, sexuell läggning 

osv. Målgruppen är 

Kriminalvårdens anställda. 

Resultatet är att läsaren/ 

mottagaren ska känna sig 

inkluderad av Kriminalvårdens 

interna och externa 

kommunicerade material. 

Aktiviteten förväntas bidra till 

ökad förmåga hos 

Kriminalvårens medarbetare 

att kommunicera på ett jämlikt 

sätt. 

Tid: Beslut tas under 2015. 

 
Ansvar för genomförande: 

Avdelningen för HR/ 

Utbildningsenheten 

tillsammans med ansvariga 

för regeringsuppdraget unga 

och våldsamma klienter och 

Män för jämställdhet. 

Samarbete sker även med 

Avdelningen för 

ledningsstöd/ FoU samt 

Avdelningen för frivård/ 

Enheten för 

behandlingsprogram. 

 
Berörda medarbetare: ca 25 

medarbetare per tillfälle. 

 
Kostnad: 70 tkr (belastar 

Utbildningsenheten och 

Regeringsuppdraget unga och 

våldsamma klienter) 

Ett förslag till en pilot tas fram 

om en vidareutbildning om våld 

där ett tema handlar om genus 

och våld. Utbildningen kommer 

att rikta sig till medarbetare på 

olika nivåer som arbetar med 

klienter som har en 

våldsproblematik, som grund- 

och vidareutbildning. 

Aktiviteten förväntas bidra till 

ökade kunskaper i 

personalgruppen om våld ur 

ett genusperspektiv och i 

förlängningen ett förbättrat 

arbetssätt. 

Tid: 2016 

 
Ansvar för genomförande: 

Avdelningen för HR/ 

Utbildningsenheten ansvarar 

för genomförandet i 

samverkan med NTE. 

Utbildning till Nationella 

Transportenheten, NTE, i syfte 

att öka organisationens förmåga 

att upptäcka och hantera 

medvetna trakasserier och 

omedvetna jargonger gällande 

kön, etnicitet och sexualitet 

Aktiviteten förväntas bidra till 

ökad kompetens om 

jämställdhet, förbättrade 

arbetsmetoder, minskad 

diskriminering och förbättrad 

arbetsmiljö. Aktiviteten 

förväntas även leda till ett mer 
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Berörda medarbetare: 

Nationella Transportenheten. 

 
Kostnad: Inom ram. 

m.m. samt ge ökad kunskap om 

jämställdhet och normkritik. 

jämställt bemötande. 

Tid: 2016 

 
Ansvar: RFSL ansvarar för 

genomförandet. Avdelningen 

för HR/ Utbildningsenheten 

är beställare. 

 
Berörda medarbetare: 

Personalutbildare, ca 50 

personer. 

 
Kostnad: 180 tkr (belastar 

Utbildningsenheten) 

Hbtq-certifiering av 

personalutbildningscentrens 

verksamhet. 

Aktiviteten bidrar till ökade 

kunskaper om normer och ger 

verktyg för ett likvärdigt 

bemötande. Aktiviteten 

innebär också en 

kvalitetssäkring av 

personalutbildningens 

verksamhet och till en mer 

inkluderande verksamhet. 

Tid: 2015 

 
Ansvar: Avdelningen för 

HR/ Enheten för 

kompetensförsörjning och 

arbetsgivarstöd. 

 
Berörda medarbetare: 

Deltagare i projektet 

Livspondus. 

 
Kostnad: Inom ram. 

Manualen som används i 

Livspondus ses över för att 

uppmärksamma medarbetarna 

på när det är relevant att ha ett 

genusperspektiv i de 

perspektivskapande frågor som 

används i Livspondus. 

Aktiviteten bidrar till ökad 

medvetenhet om hur 

stereotypa normer om 

exempelvis kön reproduceras i 

myndighetens verksamhet och 

hur medarbetarna aktivt kan 

arbeta för att bryta dessa. 

 
Aktiviteten ger förutsättningar 

för en förbättrad arbetsmetod 

så att klienter i 

Kriminalvården ges ett 

likvärdigt bemötande och inte 

diskrimineras pga. kön. 

Tid: 2016-2018 

 
Ansvar: Avdelningen för 

anstalt och häkte/ Enheten 

för utveckling av 

verksamhetsinnehåll i anstalt 

och häkte. 

 
Kostnad: Åtgärden måste 

kostnadsberäknas och 

därefter tas ställning till hur 

eventuellt fortsatt arbete ska 

bedrivas. 

Öka andelen kvinnor som är 

produktionsledare. 

Insatsen bidrar till en 

förbättring avseende den 

kvantitativa jämställdheten. 

EFFEKTMÅL 2 

 
Kriminalvårdens klienter ges individanpassade och likvärdiga insatser för att återfall i brott ska 

förebyggas. 
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Effektmålet kan bidra till det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män får samma 

möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Effektmålet kan vidare bidra till det tredje 

jämställdhetspolitiska delmålet att om jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

och att kvinnor och män ska kunna ge och få omsorg på lika villkor samt till det fjärde delmålet 

att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

 
RESURSER 

 
AKTIVITET 

 
RESULTATMÅL 

Tid: 2017 

 
Ansvar: Avdelningen för 

ekonomi/ Enheten för 

ekonomisk styrning och 

Enheten för strategiskt inköp. 

 
Kostnad: Inom ram. 

Jämställdhetsintegrering av 

myndighetsstyrning: 

- Gender budgeting 

- Jämställd upphandling 

Aktiviteten bidrar till att 

Kriminalvården ger en 

likvärdig resursfördelning och 

service till kvinnor och män. 

Tid: 2016-2017 

 
Ansvar: Avdelningen för 

ledningsstöd/ Enheten för 

beredning. 

 
Kostnad: Inom ram. 

Jämställdhetsintegrering av 

myndighetsstyrning: 

- Berednings- och 

beslutsprocess: en 

processkarta för 

remisshantering tas 

fram. Riktlinjer för 

beredning och bilaga 

med stödfrågor tas 

fram. 

 
Antalet remisser där 

perspektivet har beaktats ska 

mätas. 

 
Mätpunkter för 

föredragningsPM: Vilka MR- 

perspektiv har tagits särskild 

hänsyn till i ärendet? 

Jämställdhet, barnets bästa, 

funktionsnedsättning? 

Förbättrade rutiner för 

berednings- och 

beslutsprocessen. Flera 

perspektiv utifrån ett MR- 

perspektiv vägs in i 

processerna vilket förväntas 

bidra till ökad kvalitet och till 

att verksamheten blir mer 

jämlik. 

Tid: 2016-2017 

 
Ansvar: Avdelningen för 

ledningsstöd/ Enheten för 

beredning. 

 
Kostnad: Inom ram. 

Säkerställa att 

jämställdhetsperspektivet 

beaktas i myndighetens 

pågående arbete med 

framtagande av indikatorer 

genom att samverka med 

berörda avdelningar (gäller 

kärnverksamhet såväl som 

stödverksamhet). 

Resultat av 

jämställdhetsarbetet kan 

kvantifieras. 

Tid: 2016 

 
Ansvar: Avdelningen för 

säkerhet. 

Identifiera och prioritera 

aktiviteter inom ramen för 

säkerhetsområdet i syfte att 

integrera 

Aktiviteten förväntas bidra till 

en mer likvärdig och rättssäker 

tillämpning och till att 

klienterna inte missgynnas 
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Kostnad: Inom ram. 

jämställdhetsperspektivet. pga. kön. Aktiviteten 

förväntas även bidra till 

förbättrade arbetsmetoder. 

Tid: Piloten påbörjas under 

2015. 

 
Ansvar: Avdelningen för 

frivård/ Sektionen för 

verkställighetsplanering. 

 
Kostnad: Inom ram. 

Pilottest av Patriark för att 

utvärdera användbarhet som 

beslutsstöd i Kriminalvården. 

Kriminalvårdens utredningar 

och återfallsförebyggande 

insatser är anpassade efter 

individens behov. Aktiviteten 

förväntas även bidra till 

förbättrade arbetsmetoder. 

Tid: Tas fram under 2015. 

 
Ansvar: Avdelningen för 

frivård/Sektionen för 

verkställighetsplanering 

ansvarar tillsammans med 

Avdelningen för 

ledningsstöd/Enheten för 

forskning och utvärdering för 

genomförande och 

utvärdering. 

 
Kostnad: Inom ram. 

Ta fram en checklista för att 

kunna identifiera klienter 

dömda för hedersrelaterad 

brottslighet. 

Aktiviteten förväntas bidra till 

förbättrat arbetssätt när det 

gäller att identifiera och 

hantera denna målgrupp. 

 
Aktiviteten bidrar även till att 

Kriminalvårdens 

återfallsförebyggande insatser 

är anpassade efter individens 

behov. 

Tid: Tas fram under 2015. 

 
Ansvar: Avdelningen för 

ledningsstöd/ Enheten för 

forskning och utvärdering 

tillsammans med 

utbildningsenheten. 

 
Kostnad: Inom ram. 

Översyn av utbildning om 

hedersrelaterat våld riktat till 

personalutbildare utifrån 

FoU:s rapport Hedersrelaterat 

våld och förtryck genomförs. 

Utbildningen ska sedan ingå i 

personalutbildningens utbud 

och ges till Kriminalvårdens 

medarbetare. 

Aktiviteten förväntas bidra till 

ökad kompetens om 

hedersrelaterat våld och till 

förbättrade arbetssätt för 

målgruppen. 

Tid: 2015 

 
Ansvar: Avdelningen för 

frivård/ Enheten för 

verkställande av påföljd i frihet 

tillsammans med Avdelningen 

för ledningsstöd/ Enheten för 

forskning och utvärdering. 

 
Kostnad: Inom ram. 

Resultatet av studien om 

bedömningsgrunder och kön 

ska omhändertas. 

Aktiviteten förväntas bidra till 

en mer likvärdig och rättssäker 

tillämpning och till att 

klienterna inte missgynnas 

pga. kön. 

Tid: Studien genomförs under 

2016-2017. 

 
Ansvar: Avdelningen för 

ledningsstöd/ Enheten för 

forskning och utvärdering. 

Studie om gärningsmän dömda 

för  hedersrelaterad 

brottslighet. 

Aktiviteten förväntas bidra till 

ökad kompetens i 

Kriminalvården om 

klientgruppen dömda för 

hedersrelaterat våld och till att 

klienterna i högre utsträckning 
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Kostnad: Medel har beviljats 

från Länsstyrelsen 

Östergötland. 

 får anpassade insatser. 

Tid: 2016-2018 

 
Ansvar: Avdelningen för 

ledningsstöd/ Enheten för 

forskning och utvärdering. 

 
Kostnad: Åtgärden måste 

kostnadsberäknas och därefter 

tas ställning till hur eventuellt 

fortsatt arbete ska bedrivas. 

En jämförande studie om 

tillämpningen av sanktioner 

vid misskötsamhet för kvinnor 

och män vid frivård och 

anstalt genomförs. 

Studien kan besvara huruvida 

kvinnors och mäns 

misskötsamhet bedöms enligt 

gällande bestämmelser och 

förväntas bidra till en ökad 

likriktning av arbetssätt och 

ökad rättssäkerhet för kvinnor 

och män, och säkerställer att 

klienterna inte missgynnas 

pga. kön. 

Tid: 2017-2018 

 
Ansvar: Avdelningen för 

ledningsstöd/Enheten för 

forskning och utvärdering. 

 
Kostnad: Åtgärden måste 

kostnadsberäknas och därefter 

tas ställning till hur eventuellt 

fortsatt arbete ska bedrivas. 

En jämförande studie om 

kvinnors och mäns utsatthet 

för trauma (våld, sexuellt våld, 

prostitution, trafficking m.m.) 

genomförs. 

Aktiviteten förbättras bidra till 

förbättrad kunskap om 

kvinnors och mäns 

våldsutsatthet och deras 

psykiska hälsa/ohälsa vilket i 

sin tur ger ökade 

förutsättningar för att 

insatserna är anpassade efter 

individen. 

Tid: Nulägesrapport klar 

2015. Slutlig rapport klar 

första kvartalet 2016. 

 
Ansvar: Avdelningen för 

anstalt och häkte/ Enheten 

för planering av anstalt och 

häkte. 

 
Kostnad: Inom ram. 

Ett uppdrag pågår som 

innefattar att ta fram en 

långsiktig plan för 

Kriminalvårdens infrastruktur 

för anstalter och häkten, där 

det bl.a. ingår att ta hänsyn till 

kvinnor som minoritet och till 

deras särskilda behov, t.ex. vad 

gäller krav på 

säkerhetsindelning och 

platsbehov (t.ex. för kvinnor 

som lider av psykisk ohälsa 

som manifesteras i 

utageranden och/eller asociala 

beteenden). 

Aktiviteten förväntas bidra till 

att klienter som är kvinnor i 

ökad grad får sina behov 

tillgodosedda genom 

ändamålsenliga lokaler. I 

förlängningen kan aktiviteten 

även bidra till ett förbättrat 

anstaltsklimat för samtliga 

klienter. 

Tid: 2015 

 
Ansvar: Avdelningen för 

frivård/Enheten för 

behandlingsprogram. 

 
Kostnad: 1 mkr (belastar 

Regeringsuppdraget unga och 

våldsamma klienter.) 

Traumabehandling genom 

individualterapi vid samtliga 

kvinnoanstalter för kvinnor 

som utsatts för sexuellt våld, 

våld i nära relation eller som 

utsatts för 

människohandel/befunnit sig i 

prostitution ska bedrivas. 

Aktiviteten ska kvalitetssäkras 

genom att specificera uppdrag 

Aktiviteten förväntas bidra till 

att klienter som är kvinnor i 

ökad grad får sina behov 

tillgodosedda genom 

ändamålsenliga insatser. 
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 och krav samt även genom att 

utreda hur behoven av 

traumabehandling hos män 

som har utsatts för sexuellt 

våld/våld i nära relation 

tillgodoses. 

 

Tid: 2015-2016 

 
Ansvar: Avdelningen för 

frivård i samverkan med 

avdelningen för anstalt och 

häkte/Rättsenheten. 

 
Kostnad: Inom ram. 

Kartlägga hur arbetet med 

frihetsförberedande åtgärder 

eventuellt skiljer sig åt 

beroende på klienternas kön 

och hur sådana skillnader kan 

överbyggas. 

Aktiviteten förväntas bidra till 

ökad kvalitet i 

utslussningsarbetet och till att 

klienterna i ökad grad får sina 

behov tillgodosedda genom 

ändamålsenliga insatser oavsett 

kön. 

Tid: 2015 

 
Ansvar: Avdelningen för 

anstalt och häkte/Enheten för 

utveckling av 

verksamhetsinnehåll i anstalt 

och häkte/Rättsenheten. 

 
Kostnad: Inom ram. 

Det har funnits behov av att 

sammanställa information och 

problematisera kring frågor 

som berör barn i 

Kriminalvården. 

Därför ska riktlinjer tas fram 

som innehåller bestämmelser 

och fallbeskrivningar som 

syftar till att underlätta arbetet 

som rör barn för medarbetare 

med klientnära uppdrag. 

Riktlinjerna ska komplettera 

befintliga handböcker med ett 

tydligare barnperspektiv i de 

fall detta saknas. 

Aktiviteten förväntas bidra till 

ett mer enhetligt arbetssätt 

gällande målgruppen klienter 

som är föräldrar. Vidare kan 

aktiviteten även bidra till ökad 

kunskap om barnets bästa och 

de särskilda förutsättningar 

som bör beaktas när ett barns 

förälder är 

frihetsberövad/verkställer 

påföljd i frivårdens regi. 

Tid: 2015-2016 

 
Ansvar: Avdelningen för 

frivård/ Enheten för 

behandlingsprogram samt 

Enheten för forskning och 

utvärdering i samverkan med 

Avdelningen för anstalt och 

häkte/ Enheten för planering 

av anstalt och häkte. 

 
Kostnad: Inom ram. 

Utreda hur enkäten MQPL, 

Measuring the Quality of 

Prison Life, kan användas på 

ett strukturerat sätt för att 

mäta hur kvinnor och män 

upplever sin tillvaro på anstalt 

över tid. 

 
En första version av en 

brukarenkät ska även tas fram 

som ska användas vid framtida 

undersökningar av den 

stödjande miljön. 

Aktiviteten kan bidra till ökad 

kunskap om klienternas 

upplevelse av tiden i anstalt 

när det gäller bl.a. bemötande 

vilket kan leda till att brister 

identifieras. I förlängningen 

kan det bidra till en högre 

kvalitet på den verksamhet 

som bedrivs och till utveckling 

av den stödjande miljön. 

Tid: 2015 

 
Ansvar: Avdelningen för 

anstalt och häkte/Enheten för 

utveckling av 

verksamhetsinnehåll i anstalt 

och häkte. 

Vilken typ av ASV som 

erbjuds män och kvinnor på 

häkte ska kartläggas för att 

säkerställa att samtliga häkten 

erbjuder ASV som är anpassad 

för båda kön. Inom ramen för 

översynen av ASV ska 

Aktiviteten bidrar till att 

häktade klienter som är 

kvinnor får sina behov 

tillgodosedda genom 

ändamålsenliga insatser och ett 

likvärdigt utbud. 
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Kostnad: Inom ram. 

exempelvis förutsättningarna 

för att genomföra 

föräldragrupper utredas för att 

säkerställa att de klienter som 

är föräldrar får sina behov av 

utbildningen tillgodosedda 

oavsett på vilken anstalt de är 

placerade. 

Aktiviteten kan även bidra till 

att klienter som är föräldrar får 

sina behov tillgodosedda 

genom ändamålsenliga 

insatser. Vidare till att klienter 

får stöd i föräldrarollen för att 

främja barnens positiva 

utveckling och till att stärka 

motivationen till att 

genomföra förändringar i 

riktning mot ett liv utan 

kriminalitet. 

Tid: 2017-2018 

 
Ansvar: Avdelningen för 

anstalt och häkte/ Enheten 

för utveckling av 

verksamhetsinnehåll i anstalt 

och häkte. 

 
Kostnad: Åtgärden måste 

kostnadsberäknas och därefter 

tas ställning till hur eventuellt 

fortsatt arbete ska bedrivas. 

Föräldragrupper ges till 

klienter på häkte i begränsad 

utsträckning. Behovet av att 

inrätta en stöd- 

/resursfunktion på häkten 

som ger stöd till intagna som 

är föräldrar alternativt utvidga 

de befintliga barnombudens 

eller uppsökarnas uppdrag ska 

därför utredas. 

Aktiviteten bidrar till att 

klienter som är föräldrar kan 

få hjälp och stöd vid ett 

frihetsberövande när det gäller 

hur de på bästa sätt kan stötta 

sina barn. Aktiviteten bidrar 

även till en ökad förmåga i 

myndigheten att beakta 

barnets bästa. 

Tid: 2016 

 
Ansvar: Avdelningen för 

anstalt och häkte/Enheten för 

utveckling av 

verksamhetsinnehåll i anstalt 

och häkte. 

 
Kostnad: Inom ram. 

Eftersom kvinnor utgör en 

minoritet av 

klientpopulationen kan det 

innebära att utbudet av 

litteratur och tidskrifter på 

anstalter och häkten inte är 

anpassat efter deras behov. 

Därför ska ett enhetligt utbud 

på anstalts- och 

häktesbibliotek säkerställas så 

att klienternas behov 

tillgodoses oavsett t.ex. kön. 

Aktiviteten bidrar till att 

intagna som är kvinnor, som 

utgör en minoritet av 

klientpopulationen, i högre 

utsträckning får sina behov 

tillgodosedda genom 

ändamålsenliga insatser. 

Tid: 2017-2018 

 
Ansvar: Avdelningen för 

anstalt och häkte. Flera 

avdelningar kommer att 

beröras av denna aktivitet 

såsom Avdelningen för 

ekonomi/ Enheten för 

strategiskt inköp samt 

Avdelningen för 

ledningsstöd/Enheten för 

beredning. 

Både kvinnor och män som är 

intagna torde påverkas av vilka 

kläder de bär under tiden som 

frihetsberövade. Den 

befintliga klädkollektionen 

som har tagits fram för 

kvinnor består till stor del av 

pastellfärgade kläder medan 

utbudet för män till stor del 

består av kläder av enklare 

design och beskaffenhet i 

mörkare färger. 

Det finns därför behov av att 

Aktiviteten förväntas bidra till 

att stereotypa uppfattningar 

om kön inte reproduceras och 

befästs i Kriminalvårdens 

verksamhet. 
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Kostnad: Åtgärden måste 

kostnadsberäknas och därefter 

tas ställning till hur eventuellt 

fortsatt arbete ska bedrivas. 

uppdatera klädkollektionen för 

båda könen. Kollektionen ska 

även vara hållbar ur ett 

miljöperspektiv och anpassad 

till nödvändiga krav på 

säkerhet. 
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