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Förord
För att underlätta de intagnas återanpassning till samhället ska 
de under sin tid på anstalt ges möjlighet till sysselsättning. Det 
kan vara i form av arbete, utbildning, behandlingsprogram eller 
medverkan i annan strukturerad verksamhet. Sysselsättning är en 
viktig del av de intagnas verkställighet, och Brå har därför fått i 
uppdrag av regeringen att kartlägga dess omfattning och hur väl 
den svarar mot de intagnas behov. I uppdraget ingår även att be
döma sysselsättningens positiva effekter för de intagna samt hur 
den kan utvecklas. 

Målgruppen för rapporten är främst regeringen och Kriminal
vården men den kan även läsas av andra som är kriminalpolitiskt 
intresserade. Brås förhoppning är att rapporten tillför ökad kun
skap om den sysselsättning som bedrivs i anstalt och som är en 
stor del av de intagnas vardag. 

Rapporten har skrivits av Johanna Kindgren, som också varit 
projektledare, och Linnea Littmann. I arbetet med studien har 
även Emelie Hambrook och Melai Lehkamo deltagit. Samtliga 
ovanstående är utredare på Brå. Siri Åbrandt och Klara Abra
hamsson har bistått med transkribering av intervjuer. Uppdraget 
har genomförts i samråd med Kriminalvården.

Rapporten har granskats vetenskapligt av professor Anders Nils
son vid Stockholms Universitet. Värdefulla synpunkter har också 
lämnats av den referensgrupp som varit knuten till projektet. I 
referensgruppen har följande personer ingått: Ulf Jonson, Lovisa 
Nygren, Tomas Svankvist, Jenny Yourstone, Thorbjörn Åberg och 
PerJohan Åkerman, samtliga från Kriminalvården, samt Christina 
Rosengren från Arbetsförmedlingen. Ett särskilt tack riktas till de 
intagna, villkorligt frigivna samt anställda inom Kriminalvården 
som delat med sig av sina erfarenheter av sysselsättningen i inter
vjuer och enkätsvar. 
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Vi vill även tacka de kriminalvårdschefer och kriminalvårdsin
spektörer som arrangerat våra anstaltsbesök samt Lowisa Svedling 
på Kriminalvårdens huvudkontor för hjälp med administration 
och råd kring datainsamlingen! 

Stockholm i november 2015

Erik Wennerström
Generaldirektör  Stina Holmberg
    Enhetschef
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Sammanfattning1

Att intagna har en sysselsättning under sin tid i anstalt är viktigt 
av flera skäl. Den gör vardagen i anstalt mer hanterlig och får da
garna att gå snabbare. Att de intagna är sysselsatta kan också vara 
positivt ur säkerhetssynpunkt; det kan leda till färre konflikter på 
avdelningen och närmare kontakt mellan personal och intagna. 
Sist, men inte minst, kan sysselsättningen bidra till de intagnas 
rehabilitering och därmed minska risken för återfall. 

Trots att sysselsättningen är en så viktig del av tiden i anstalt 
saknas övergripande studier om dess innehåll och kvalitet. Brå har 
därför fått i uppdrag av regeringen att kartlägga sysselsättningen 
på svenska anstalter. I uppdraget ingår att redovisa omfattningen 
av de olika sysselsättningarna och vilka grupper av intagna som 
får ta del av dem. En jämförelse av situationen i Sverige med andra 
relevanta länder ska också göras. Slutligen ska Brå bedöma vilka 
positiva effekter sysselsättningen har för de intagna samt belysa 
hur den kan utvecklas. 

Som underlag för studien har Brå besökt tolv anstalter där to
talt närmare 200 personer intervjuats, både personal och intagna. 
Två enkäter har också skickats ut. En till villkorligt frigivna och 
en till företrädare för respektive anstalt. Därutöver har statistik 
från Kriminalvården och Arbetsförmedlingen sammanställts för 
rapporten. Nedan följer en sammanfattning av studiens resultat.2

Fem olika typer av sysselsättning
För att en aktivitet ska räknas som sysselsättning och vara ersätt
ningsberättigad3 måste den vara schemalagd och som huvudregel 
handledas av personal. Kriminalvården delar in den sysselsättning 
som erbjuds i fem kategorier: 

1 En engelsk version av denna sammanfattning finns på Brås webbplats, www.bra.
se. Klicka där på fliken Publikationer, och skriv sedan in rapportnumret i sökfältet.

2 Förslag på utvecklingsområden tas upp under rubriken Brås bedömning.
3 Intagna får en ersättning på 13 kronor i timmen för deltagande i anvisad syssel-

sättning. 
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• Arbetsdrift
• Service
• Utbildning 
• Behandlingsprogram
• ASV.4

Intagna har i regel en sysselsättning som grund för sitt veckosche
ma, oftast arbetsdrift. Arbetsdriften består främst av enkla upp
gifter som montering och förpackning, men även andra former av 
produktion som jordbruk, textil och träindustri. Grunduppgiften 
kan även vara service; då städar den intagne på avdelningen el
ler arbetar i anstaltsköket. Hälften av de intagna hade arbetsdrift 
som sysselsättning under den studerade perioden, oktober 2013, 
och en tredjedel hade serviceuppgifter. Dessa sysslor brukar sedan 
kombineras med behandlingsprogram eller utbildning efter behov 
och tillgänglighet. Även om utbildning och behandlingsprogram 
sällan fyller upp hela dagarna, så tar en stor del av de intagna del 
av dem. Under den studerade perioden deltog drygt en fjärdedel av 
de intagna i behandlingsprogram, och två av fem studerade. 

En ökande och mycket varierande typ av sysselsättning är den så 
kallade ASVn. Den inrymmer både sådant som kan täcka en stor 
del av dagen, som självförvaltning5 och praktisk arbetsträning, 
och sådant som pågår under enstaka timmar och ”fyller upp” den 
intagnes veckoschema, exempelvis yoga och gruppträning. Hälf
ten av de intagna har ASV som en del av sitt veckoschema.

Kvinnor utgör cirka sex procent av samtliga intagna. Den över
gripande bilden enligt statistiken är att kvinnorna generellt deltar 
i fler av de fem olika sysselsättningskategorierna än vad männen 
gör. När statistiken studeras mer ingående framträder dock en an
nan bild som visar ett mer begränsat utbud för kvinnorna eftersom 
variationen inom varje kategori inte är lika stor som för männen. 

För liten omfattning på sysselsättningen
Intagna har både rätt till sysselsättning och plikt att delta i den sys
selsättning som anvisas. I dag är det ett större problem att det sak
nas sysselsättning till alla intagna än att de intagna inte vill delta 
i den sysselsättning som anvisas. Arbetsbristen visar sig på flera 
sätt: För det första definieras 30, inte 40 timmar per vecka som ute 
i samhället, som ”full sysselsättning” på de flesta anstalterna. För 
det andra lyckas anstalterna överlag inte nå upp till målet om 30 
timmars sysselsättning per vecka. Hälften av de intagna har regist
rerad arbetsbrist och arbetar i genomsnitt inte mer än 23–24 tim

4 ASV står för Annan strukturerad verksamhet och är en samlingskategori för de 
aktiviteter som inte faller under de övriga fyra kategorierna. Mer om ASV och 
exempel på sådana aktiviteter följer i texten.

5 Självförvaltning innebär att de intagna själva sköter matlagningen på sin avdelning, 
samt budgeterar och köper in varor. 
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mar i veckan. Det beror typmässigt på att det inte finns något att 
göra under all deras ålagda arbetstid. För det tredje vittnar både 
personal och intagna om att det därutöver finns en inte obetydlig 
”dold” arbetsbrist, det vill säga arbetsbrist som inte registreras. En 
bidragande faktor till att personalen inte alltid registrerar arbets
brist är att det då drabbar de intagna eftersom de bara får halv lön 
för sådana timmar.

Den genomsnittliga arbetsveckan på kvinnoanstalter är lika lång 
som på mansanstalter. Däremot är det fler av kvinnorna som har 
redovisad arbetsbrist. Omfattningen, sett till antal redovisade tim
mar, är dock mindre för kvinnorna än vad den är för männen. 

En del sysselsättning upplevs inte som meningsfull
Ett ytterligare problem är att en del av den sysselsättning som finns 
tillgänglig inte uppfattas som särskilt givande för de intagna. Det 
gäller främst de enklare uppgifterna inom arbetsdriften, som mon
tering och förpackning – uppgifter som står för en stor andel av 
arbetsdriften. 

Antalet arbetsmarknadsutbildningar har ökat något
Som ett led i att öka de intagnas förutsättningar på arbetsmarkna
den erbjuder flera anstalter yrkesförberedande utbildningar som 
en form av sysselsättning. De allra flesta utbildningar, 90 procent, 
bedrivs som arbetsmarknadsutbildningar, upphandlade och be
kostade av Arbetsförmedlingen.

År 2014 gavs 38 arbetsmarknadsutbildningar i anstalt med sam
manlagt över 500 deltagare. Det är en viss ökning jämfört med 
år 2009 då Brå också utvärderade arbetsmarknadsutbildningar 
på anstalt. (Brå 2010:21) Den vanligaste typen av utbildning är 
inom Bygg- och tillverkningsbranschen som står för nästan tre 
fjärdedelar av alla utbildningar under den studerade perioden 
2010–2014. Där återfinns framför allt utbildning i svets, plattsätt
ning och byggutbildningar. Den näst vanligaste yrkeskategorin, 
Restaurang och livsmedel, är betydligt mindre. Den står för 13 
procent av utbildningarna och rör uteslutande utbildningar i mat
lagning och livsmedelshantering. En tiondel av alla utbildningar 
hade inriktningen Lantbruk och trädgård. Där ingår utbildningar 
i såväl växthusodling som djurskötarutbildning. Hälften så många 
var kortare utbildningar inom Lokalvård. Slutligen har ett fåtal 
utbildningar bedrivits inom Maskinell tillverkning.6

Knappt sex procent av dem som deltagit i Arbetsförmedlingens 
utbildningar under åren 2010–2014 är kvinnor. Det motsvarar de

6 Förutom de ovan redovisade utbildningarna, startade ytterligare en utbildning i 
Arbetsförmedlingens regi år 2014. Utbildningen heter Min väg till arbetet och är 
en introduktionskurs till arbetslivet för dem som ännu inte är redo att börja en 
fullskalig arbetsmarknadsutbildning.
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ras andel av den totala fängelsepopulationen. Fördelningen mel
lan olika yrkesinriktningar skiljer sig dock åt. Sett till perioden 
2010–2014 har intagna män nästan uteslutande gått byggutbild
ningar medan intagna kvinnor har en mer jämn fördelning mellan 
utbildningar inom bygg, trädgård och restaurang. 

Stor efterfrågan men svårt att fylla grupperna
Den bild som framträder vid Brås intervjuer med både intagna 
och personal på anstalter är att efterfrågan på arbetsmarknads
utbildning är större än utbudet. Samtidigt framkommer att det 
kan vara svårt att fylla platserna på de utbildningar som ges. Alla 
intagna som skulle vilja gå har inte tillräckligt lång strafftid för 
att hinna fullfölja en utbildning och har heller inte de personliga 
förutsättningar som krävs för att klara utbildningen. Det avspeg
lar sig också i det faktum att nästan hälften av dem som påbörjar 
utbildningarna inte fullföljer dem. Dessutom är de flesta anstalter 
ganska små, vilket ytterligare begränsar underlaget av intresserade 
och lämpade intagna på varje anstalt. 

Flera faktorer styr vilken sysselsättning  
som de intagna anvisas
Sysselsättningen ska anpassas efter de behov som identifierats i de 
intagnas verkställighetsplanering.7 Det finns dock en rad olika fak
torer som påverkar i vilken omfattning det är möjligt i de enskil
da fallen. En del av dessa hinder är ofrånkomliga, en del hänger 
samman med sådant som Kriminalvården skulle kunna påverka. 
Svårigheter som Kriminalvården, åtminstone delvis, skulle kunna 
minska är enligt Brå främst följande:

• att placerarna saknar uppdaterad information om anstalter
nas utbud av sysselsättning

• att vissa anstalter eller avdelningar helt saknar en viss sys
selsättning

• att säkerhetskrav hindrar den intagne från att delta i vissa 
sysselsättningar

• att möjligheten för dem med kort verkställighetstid att kunna 
genomföra ett behandlingsprogram eller en utbildning är be
gränsad

• att det saknas uppgifter som lämpar sig för alla intagnas psy
kiska och fysiska förutsättningar

• att det saknas utbildning och behandlingsprogram som är till
gängliga för intagna utan kunskaper i svenska 

• att motivationen hos de intagna är låg.

7 Verkställighetsplaneringen (VSP) är ett levande dokument där bland annat den 
intagnes livssituation, behov och riskbedömning är dokumenterade. 
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Hindren för kvinnliga intagna liknar i stor utsträckning männens. 
Den skillnad som finns mellan könen rör främst att kvinnor na
tionellt sett har ett mindre utbud av sysselsättningar att välja på. 
Det hänger samman med att det finns färre kvinnoanstalter och ett 
mindre klientunderlag.

Sysselsättningen uppfattas främst  
ha positiva effekter under anstaltstiden
Generellt sett kan sägas att de internationella utvärderingarna av 
de återfallsförebyggande effekterna av sysselsättning i anstalter till 
största del rör behandlingsprogram, men det har också gjorts stu
dier om effekten av utbildning. I båda fallen har man i metaana
lyser sett positiva effekter på återfall, men de är ganska små. Där
emot saknas större utvärderingar av den ordinarie arbetsdriftens 
betydelse för återfall.8 De svenska utvärderingar som gjorts berör 
även de främst behandling och utbildning. De studierna har inte 
kunnat visa några entydiga effekter på återfall i brott. 

Den bild som framträder i Brås studie, som har en bredare de
finition av effekt, är att sysselsättningen ses som viktig främst för 
tiden i anstalt. De intagna som intervjuats av Brå anser att det 
dagliga arbetet har en viktig roll i att skapa ”normalitet” innanför 
murarna. Sysselsättningen hjälper dem att få rutiner och gör att 
tiden går snabbare. Sysselsättningen underlättar också för möten 
mellan personal och intagna. Med bättre relationer dem emellan 
skapas utrymme för motiverande samtal. De upplever även att 
sysselsättningen förebygger konflikter på avdelningen. Slutligen är 
det inte helt oväsentligt för de intagna att de får ersättning för sitt 
arbete, vilket ger dem ett visst ekonomiskt utrymme. 

Över hälften upplever att  
sysselsättningen även har långsiktig effekt
En hel del av både de villkorligt frigivna och de intagna anser 
också att sysselsättningen kan ha positiva effekter på längre sikt. 
Det gäller främst behandlingsprogram och utbildning. Brås enkät 
till villkorligt frigivna visar att över hälften av dem som gått en 
utbildning upplevde att den ökat deras chans till arbete. En lika 
stor andel av dem som gått ett behandlingsprogram upplevde att 
behandlingen minskat deras risk för återfall. Därtill kommer att 
en inte obetydlig del av alla svarande tyckte att sysselsättningen 
stärkt deras självförtroende och gett dem kunskaper för att klara 
vardagen efter frigivning – oavsett vilken sysselsättning de haft.

8 Detsamma gäller för de olika typer av sysselsättningar som ingår i service och 
ASV.
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Kriminalvården i andra länder har till  
stor del samma utmaningar som Sverige 
För att jämföra Sveriges situation med den i andra länder har Brå 
studerat tre europeiska länder som har ett rättssystem som i hu
vudsak liknar Sveriges, nämligen Norge, Danmark och Nederlän
derna. Liksom i Sverige har de intagna i de studerade länderna 
sysselsättningsplikt.9 Det finns också någon form av skyldighet för 
kriminalvården att erbjuda lönegrundande sysselsättning. 

I samtliga länder har man svårigheter att uppfylla den skyldig
heten och arbetar på olika sätt med att både öka sysselsättnings
graden och förbättra innehållet i sysselsättningen. Liksom i Sverige 
tycks man anpassa längden för en normalarbetsdag till dessa svå
righeter. I Nederländerna och Norge krävs det till exempel inte att 
anstalterna ska kunna erbjuda intagna betald sysselsättning mer 
än 20 timmar i veckan. 

I alla de studerade länderna finns till stor del samma typer av 
sysselsättningar som i Sverige. Omfattningen av sysselsättningarna 
varierar dock från land till land, och alla sysselsättningar är inte 
lönegrundande. I Danmark och Norge får intagna, liksom i Sve
rige, ersättning även för sysselsättning i form av behandling och 
ASV. I Nederländerna ges i regel ingen ersättning för deltagande 
i detta.

Arbetsdriften är den dominerande sysselsättningen i alla de stu
derade länderna. Möjligheten att få delta i annan sysselsättning 
tycks skilja sig åt. Den bild Brå fått är ändå att ambitionsnivån när 
det gäller utbildning och behandling i anstalterna ligger på ungefär 
samma nivå i Danmark och Norge som i Sverige. Nederländerna 
däremot har inte fokus på utbildnings eller behandlingsinsatser i 
samma utsträckning. 

Flera länder har svårt att få in uppdrag
Liksom i Sverige har man i både Norge och Danmark svårt att 
få tillräckligt med uppdrag till arbetsdriften. I Nederländerna har 
man en mer renodlad betoning på arbetsdrift (och yrkesutbild
ning) än i de övriga länderna. På det området är bilden att landet 
ligger mer i framkant när det gäller tillgång på uppdrag och ar
betsdriftens länk till arbetslivet utanför anstalten. I Nederländerna 
finns lagstiftning som ställer krav på arbetsgivare att anställa sva
ga grupper på arbetsmarknaden, exempelvis tidigare intagna, och 
en tradition att företag som ger uppdrag till anstalter är öppna 
för att anställa intagna som arbetat med uppdragen till liknande 
arbetsuppgifter efter frigivningen.

9 I Nederländerna pågår dock diskussioner om att genom lagändring avskaffa sys-
selsättningsplikten. I praktiken har den redan begränsad inverkan då de intagna, 
förutom indragen lön, inte får något straff för arbetsvägran.
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Brås bedömning
Sysselsättning i anstalt är en vittomfattande fråga som inrymmer 
många olika verksamheter och aspekter. Den samlade bild som 
Brå har fått är att det finns ett stort och ökande engagemang för 
frågorna bland personalen ute på anstalterna. 

Det största problemet som Brå sett är att det inte finns tillräck
ligt med sysselsättning. Att öka sysselsättningen är en angelägen 
uppgift för Kriminalvården – liksom att se till att det finns tillräck
ligt med arbetsuppgifter under de timmar som erbjuds. 

Utbudet av utbildningar och behandlingsprogram har i och för 
sig gradvis ökat och allt fler intagna får möjlighet att delta. Men 
behovet av och efterfrågan på dessa typer av sysselsättningar över
stiger fortfarande antalet tillgängliga platser. När det gäller arbets
drift kan, å andra sidan, i princip alla få delta. Men det är sam
tidigt inom den sektorn som problemen är störst. Det gäller både 
tillgången till arbetsuppgifter och arbetsuppgifternas meningsfull
het med hänsyn till intagnas behov. Det är mot den bakgrunden 
positivt att Kriminalvården har inlett en satsning på arbetsdriften, 
med förstärkta resurser på huvudkontoret för dessa frågor.

Sammanfattningsvis ser Brå en hel del utvecklingsbehov när det 
gäller sysselsättningen i anstalt. En del brister beror på att det sak
nas resurser, vilket kan vara svårt att påverka. Men det finns an
nat som inte främst har med resurser att göra. Det kan vara saker 
som fungerar bra på vissa anstalter men inte andra. Här finns skäl 
för mer erfarenhetsutbyte mellan anstalterna och kanske ökat stöd 
från huvudkontoret.

Nedan sammanfattas Brås rekommendationer inom tre utveck
lingsområden:10

Tillgång till (meningsfulla) arbetsuppgifter 
• För en löpande dialog om arbetsbristens omfattning.
• Öka styrningen och samordningen av uppdrag inom  

arbetsdriften.
• Anpassa antalet schemalagda timmar i arbetsdriften till 

omfattningen av kunduppdrag.  
• Öka möjligheten att ge intagna annan sysselsättning vid 

arbetsbrist.
• Förstärk insatserna för att hitta aktiviteter åt dem som är 

svåra att sysselsätta. 
• Öka möjligheterna till sysselsättning för korttidsdömda.

10 För en närmare beskrivning av Brås synpunkter och bedömningar hänvisas till 
avsnittet Slutsatser och diskussion.
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Helhetssyn på målen för sysselsättningen
• Diskutera och definiera vad den målsättning som finns for

mulerad i Kriminalvårdens handbok om sysselsättning och 
ersättning i anstalt innebär för de olika verksamheterna. 

• Se till att säkerhetskraven inte begränsar sysselsättningen 
mer än nödvändigt.

• Skapa utrymme för en lärande verksamhet även i  
arbetsdriften.

• Öka kommunikationen mellan personalen för bättre för
ståelse för de olika sysselsättningarnas behov. 

Anvisad sysselsättning i relation  
till intagnas individuella behov 
• Uppdatera informationen om anstalternas utbud av  

sysselsättning. 
• Se till att de intagnas behov är utgångspunkten när  

sysselsättning anvisas.
• Skapa tid för att motivera intagna till den sysselsättning 

de har behov av och se över om nya incitament kan  
skapas.

• Följ upp hur den anvisade sysselsättningen fungerar  
utifrån den intagnes behov.

• Förstärk de frihetsförberedande åtgärderna så att de 
intagnas kunskaper bättre kommer till användning efter 
frigivning. 
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Inledning
Arbete har alltid varit ett naturligt inslag på fängelser. Redan i de 
allra första fängelserna i 1500talets England fanns straffarbete att 
tukta fångarna med. Synen på arbete som en del av straffet levde 
kvar under många år men har successivt utvecklats, och numera är 
tanken snarare att sysselsättningen ska ha en rehabiliterande funk
tion (Ekbom, Engström, Göransson 2006). Sedan 1960talet finns 
det på svenska anstalter en ambition att arbetet ska vara en del av 
anpassningen till samhället samt att det ska minska skadorna av 
att vara frihetsberövad. Som komplement till arbetet har också 
en rad nya inslag inom sysselsättningen införts, såsom behandling 
och utbildning. Sysselsättningens historia har dock gjort avtryck 
på hur man ser på den i dag, och idén om arbete som en del av 
straffet präglar till viss del fortfarande verksamheten. 

I fängelselagen (FäL) märks den dubbla inställningen till syssel
sättning. Lagen anger att de intagna har sysselsättningsplikt, som 
innebär att de är skyldiga att utföra eller delta i den sysselsättning 
som de anvisas. Men den fastslår också att de intagna har rätt till 
sysselsättning och rätt till ersättning för tiden i sysselsättning. Er
sättningen uppgår i dag till 13 kronor i timmen.11 

I lagen står utöver detta att valet av sysselsättning i så stor ut
sträckning som möjligt ska grundas på den intagnes behov.12 Den 
statistik som finns över de intagnas levnadsförhållanden visar att 
dessa behov är omfattande. Enligt Kriminalvårdens klientkart
läggning (KVV 2014c) har 70 procent av de intagna ett missbruk, 
och drygt 20 procent saknade egen bostad före verkställigheten.13 
När man jämför situationen för de intagna med resten av befolk
ningen framkommer också att de intagna har en betydligt mindre 
arbetslivserfarenhet och lägre utbildningsnivå. Bland de intagna 
har nästan hälften grundskola eller folkskola som högsta slutförda 

11 Ersättningen kan variera något. De olika ersättningsnivåerna finns beskrivna i 
bilaga 3. 

12 Se bilaga 3 och 4 för en mer ingående beskrivning av de lagar, förordningar, sär-
skilda uppdrag etcetera som har betydelse för hur sysselsättningen är utformad. 

13 Den 1 oktober 2014 var 4 319 personer inskrivna på Sveriges anstalter (enligt 
statistikportalen). Detta är en låg beläggning om man tittar på antalet intagna de 
senaste åren. Mellan 2006 och 2014 har beläggningen minskat med 20 procent.
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utbildning. Motsvarande andel hos hela befolkningen är 20 pro
cent. Även när det gäller hälsa är situationen sämre för intagna 
som grupp än för den övriga befolkningen. Det gäller såväl de 
intagnas egen skattning av sitt allmänna hälsotillstånd som fö
rekomsten av olika sjukdomar och besvär. Ekonomi är ett annat 
problemområde för de intagna. (Nilsson 2002) Detta är några av 
de behov som Kriminalvården möts av i arbetet med de intagna.

Brås uppdrag
Brå har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga den sysselsätt
ning14 som bedrivs på svenska anstalter. Brå har brutit ner uppdra
get i följande frågor:

• Hur ser omfattningen och karaktären på sysselsättningen ut 
för olika grupper av intagna vid olika anstalter?

• Vilka arbetsmarknadsutbildningar bedrivs på anstalter?
• Vilka faktorer styr vilken sysselsättning som de intagna an

visas?
• I vilken utsträckning underlättar sysselsättningen de intagnas 

återanpassning i samhället samt bidrar till andra positiva ef
fekter? 

• Hur fungerar sysselsättningen på anstalt i andra länder?
• Hur kan sysselsättningen utvecklas?

Brå ska särskilt belysa kvinnors situation.

Metod och material 
Det datamaterial som används som underlag till rapporten är både 
registerdata från Kriminalvården och Arbetsförmedlingen och ma
terial som Brå har samlat in genom enkäter och intervjuer. Nedan 
listas samtliga källor: 
• Statistik från Kriminalvården rörande de intagna och deras sys

selsättning. I uttaget ingår alla som var intagna i anstalt under 
hela oktober 2013. Materialet har kompletterats med en enkät 
till samtliga anstalter. 

• Besök på 12 anstalter av olika säkerhetsklass i olika regioner, 
samt intervjuer med intagna (71) och personal (126).

• Statistik från Arbetsförmedlingen om de arbetsmarknadsutbild
ningar som bedrevs på anstalt åren 2010–2014.

• Intervjuer med frivårdshandläggare (10) samt enkäter till vill
korligt frigivna (187).

• Intervjuer med representanter för kriminalvården i Norge och 
Danmark samt justitiedepartementet i Nederländerna.

14 Med sysselsättning avses här de aktiviteter som intagna har på anstalt som är 
schemalagda och strukturerade och som de intagna får betalt för.
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• Tidigare forskning, Kriminalvårdens rapporter, föreskrifter och 
handböcker m.m.

De insamlingsmetoder som använts har godkänts av regionala 
Etikprövningsnämnden (EPN) i Stockholm.15 För en mer utförlig 
beskrivning av metoder och material, se Bilaga 1. Metod.

Rapportens disposition
I rapporten besvaras regeringens frågor i samma ordning som de 
presenterades ovan. Varje fråga tas upp i ett eget kapitel.16 Efter
som en del av uppdraget har varit att särskilt undersöka situatio
nen för intagna kvinnor avslutas flera avsnitt med en jämförelse 
mellan könen. Övriga resultat som presenteras gäller både kvinnor 
och män om inget annat uppges.

Alla typer av sysselsättning för intagna ingår i studien. Något 
större tyngd läggs dock på de aktiviteter som kategoriseras som 
arbetsdrift. Att arbetsdriften får större utrymme har flera skäl. För 
det första är det den verksamhet som har blivit minst belyst i tidi
gare studier. Det finns också för flera av de andra sysselsättning
arna system för uppföljning och kvalitetssäkring. När det gäller 
behandlingsprogram sker det genom en ackrediteringsprocess, och 
utbildningen står under tillsyn av skolinspektionen. Därtill kom
mer att arbetsdriften är väldigt omfattande och tar upp mycket av 
de intagnas tid. 

15 EPN är den instans som ansvarar för att säkerställa att forskningsprojekt som 
avser människor utförs på ett etiskt sätt. 

16 Förslag på utvecklingsområden tas upp under kapitlet ”Slutsatser och diskussion”.
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Sysselsättningens  
omfattning och karaktär 
I detta kapitel redogör vi inledningsvis för den redovisning och 
uppföljning Kriminalvården gör av de intagnas tid. Därefter går 
vi igenom vad de olika aktiviteterna som intagna kan ha som sys
selsättning innebär, samt i vilken utsträckning de utför dessa. Vi 
beskriver sedan den planerade arbetstiden som av olika skäl inte 
ägnas åt sysselsättning. Slutligen jämförs situationen på anstalter 
för kvinnor med situationen på anstalter för män. 

Redovisning och uppföljning  
av de intagnas tid
Den huvudsakliga uppföljningen som Kriminalvården gör när det 
gäller sysselsättning i anstalt är att de tittar på sysselsättningsgra
den. Sysselsättningsgraden räknas ut genom att summan av antalet 
timmar som intagna enligt tidredovisningen17 spenderat i syssel
sättning divideras med den totala tillgängliga tid som finns redo
visad. I det totala antalet timmar ingår, förutom arbetade timmar, 
även registrerad frånvaro, exempelvis på grund av arbetsbrist, 
sjukdom eller vägran att medverka. Kriminalvården har som mål 
att sysselsättningsgraden ska vara minst 85 procent, och enligt års
redovisningen 2014 låg den på 81 procent. Sysselsättningsgraden 
var år 2014 högre för kvinnor än för män: 91 procent jämfört med 
80 procent för männen.

Kriminalvården förklarar i årsredovisningen för 2014 att det på 
många anstalter är svårt att nå målet på grund av att de har in
tagna som är placerade på specialavdelningar,18 dåligt utformade 

17 Sedan 2012 görs tidredovisningen i systemet PErS (Program Ersättning och 
Statistik).

18 Exempel på specialavdelning är: plats för avskildhet, plats för särskilt resurskrä-
vande klienter, platser för psykiatrisk omvårdnad, samt Ro-platser. Mer om dessa 
avdelningar i bilaga 2. 
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lokaler, hög grad av sektionering19 eller brist på lämplig sysselsätt
ning. Detta kommer att belysas och diskuteras återkommande i 
denna rapport.

Varje anstalt bestämmer hur mycket tid  
som normalt ska redovisas för de intagna
Den ordinarie arbetstiden för intagna ska ligga mellan sex och åtta 
timmar per dag.20 Anstalterna beslutar själva vilken tid inom inter
vallet som ska anses som ”full” sysselsättning. 

Brå har frågat samtliga anstalter vad intagna på deras normal
avdelningar har för arbetstid. Svaren visar att det vanligaste är 
arbetsdagar som är sex timmar långa, se tabell 1. Det skiljer sig 
dock mellan anstalter i de olika säkerhetsklasserna.21

Tabell 1. Ordinarie arbetstid per dag för anstalter inom respektive säkerhets-
klass.22 Andel i procent. 

Källa: Brås enkät till samtliga anstalter.

Generellt är den ordinarie arbetstiden längst för intagna på anstal
ter i säkerhetsklass 3. Kortast dagar har klass 2anstalter. Det före
kommer också variation inom anstalterna i och med att arbetsda
garna ofta är olika långa för intagna på olika avdelningar. Enligt 
enkätsvaren har intagna på SRI23 och andra specialavdelningar 
ofta kortare arbetsdagar, ner till fyra timmar per dag. 

19 Sektionering innebär att man håller intagna från olika avdelningar åtskilda, det är 
framför allt vanligt på anstalter med hög säkerhetsklass.

20 Enligt Kriminalvårdens föreskrift och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse 
ska intagna sysselsättas 30–40 timmar per vecka. 

21 Anstalter i Sverige är indelade i tre olika säkerhetsklasser, 1 till 3. Säkerhetsklass 
1 är den högsta klassen, och på dessa anstalter sitter intagna som bedöms ha 
en hög risk för rymning eller fritagning. Anstalter av säkerhetsklass 2 är också 
slutna anstalter, det vill säga de omgärdas av mur eller staket, men övervakningen 
är inte lika påtaglig som i klass 1-anstalter. Anstalter i säkerhetsklass 3 är öppna 
anstalter. På dem finns det gränser för i vilket område som de intagna får vistas, 
men däremot finns det inga direkta rymningshinder som mur eller högt staket.

22 En del av anstalterna har platser i både säkerhetsklass 2 och 3. I tabellen kate-
goriseras dessa anstalter som den klass i vilken flest intagna var placerade under 
oktober 2013 enligt vårt dataunderlag.

23 SRI-avdelningarna är mindre och mer personaltäta. Där placeras intagna som är 
särskilt resurskrävande och av någon anledning inte är lämpliga att placeras på 
normalavdelning.

Arbetstid

Säkerhets-
klass 1

Säkerhets-
klass 2

Säkerhets-
klass 3 Totalt

n = 7 n = 28 n = 13 n = 48

6 timmar 17 57 15 40
6–7 timmar 67 39 8 34
7 timmar  
eller mer

17 4 77 26

Summa 100 100 100 100
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Hur lång arbetsdag anstalten har beslutat om påverkar syssel
sättningsgraden. Om en anstalt till exempel har sex timmars ar
betsdag och en intagen bara arbetar två av dessa och övrig tid re
gistreras som sjuk, blir sysselsättningsgraden för just denna individ 
33 procent. Om arbetsdagen i stället är beslutad till åtta timmar 
blir sysselsättningsgraden 25 procent. 

Brister i Kriminalvårdens tidredovisningssystem
Utgångspunkten för tidregistreringen är det veckoschema som be
slutats för den intagne. Detta schema läggs in i Kriminalvårdens 
tidredovisningssystem. Tanken är sedan att varje arbetsledare, lä
rare, programledare eller liknande ska gå in i systemet och med 
schemat som utgångspunkt godkänna om den intagne varit på 
plats. Om en intagen inte var på plats ska hen registreras under en 
annan kategori än den schemalagda sysselsättningen, till exempel 
sjukdom. Tanken är att detta arbete ska göras löpande under ar
betsveckan. Hur noga anstalterna följer denna rutin varierar kraf
tigt. På vissa anstalter registreras tiden flera gånger per dag medan 
andra inte gör det oftare än någon gång i veckan. 

Tidredovisningen används som underlag för att räkna ut syssel
sättningsgraden och för de intagnas löneutbetalning. Det är också 
ur detta system som den data Brå har haft tillgång till är hämtad. 
I samband med Brås bearbetning, och under besöken på anstal
ter, har dock flera brister med tidredovisningssystemet uppdagats. 
Framför allt har Brå uppmärksammat nedanstående problem när 
det gäller tidredovisningen:
• Om den intagne under en dag sysselsätts med något annat än 

vad som står på schemat registreras sällan den förändringen, 
förutsatt att lönenivån är densamma. 

• Timmar under arbetsdagen då den intagne inte haft någon löne
grundande sysselsättning registreras inte alltid. Det kan gälla vid 
arbetsvägran eller karensdag vid sjukdom.

• Tillfällig arbetsbrist, som skulle ha lett till att den intagnes lön 
halverades, registreras inte alltid

• På vissa anstalter har man en tendens att generellt ”överskatta” 
tidsåtgången för serviceuppdrag när schemat sätts. Den faktiska 
tidsåtgången följs sedan inte upp utan den tid som löpande god
känns är den som schemalagts.

Bristerna torde hänga samman med att personalen överlag uppfat
tar att syftet med redovisningssystemet främst är att de intagna ska 
få en lön som de uppfattar som rättvis. Att tiden fördelas på ett 
korrekt sätt mellan olika lönegrundande redovisningsposterna är 
personalen däremot i regel inte lika noga med. Detta medför att de 
inte ser systemet som något bra underlag för att ge en bild av den 
faktiska sysselsättningen på anstalterna.
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För att hantera ovan nämnda brister undviker Brå att redovisa 
antal timmar som intagna ägnar åt respektive sysselsättning, efter
som uppgifterna inte håller tillräckligt hög kvalitet.24 I stället redo
visas andel av de intagna som anvisats de olika sysselsättningarna.

Fem huvudkategorier av sysselsättning
Det finns flera olika typer av aktiviteter som de intagna kan ha 
som sysselsättning. Dessa brukar delas in i fem olika kategorier: 
Arbetsdrift, Service, Utbildning, Behandlingsprogram, ASV25.

I figur 2 på nästa sida ges en närmare beskrivning av vad som 
kan ingå i respektive kategori. 

Arbetsdrift eller service är ofta grundsysselsättningen
Intagna har i regel en sysselsättning som grund för sitt veckosche
ma, oftast arbetsdrift eller service. Under mätperioden, oktober 
2013, var nästan hälften av de intagna sysselsatta i arbetsdriften 
medan en tredjedel hade ett serviceuppdrag. Dessa uppgifter kom
bineras sedan ofta med andra sysselsättningar som den intagne 
kan ha behov av, som utbildning eller behandlingsprogram. Under 
perioden deltog två av fem i en utbildning och drygt en fjärde
del i behandlingsprogram. Därutöver hade nästan hälften av de 
intagna även sysselsättning i form av ASV. Dessa uppgifter kan, 
som utvecklas närmare längre fram i kapitlet, bestå både av upp
gifter som kan pågå under en stor del av dagen, som självförvalt
ning eller praktisk arbetsträning, och sådana verksamheter som 
är enstaka timmar och ”fyller upp” den intagnes veckoschema, 
exempelvis yoga.

 

24 Ett undantag är figur 3, som utgår från Kriminalvårdens redovisning. 
25 ASV står för Annan strukturerad verksamhet och är en samlingskategori för de 

aktiviteter som inte faller under de övriga fyra kategorierna. 

Figur 1.   Andel av de intagna som har registrerad tid på respektive  
sysselsättning under oktober 2013. N = 3 252

Källa: Kriminalvårdens tidredovisningssystem PErS.
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Figur 2. Översikt av de olika sysselsättningarna.

Sysselsättning i anstalt

Utbildning Arbetsdrift Service a Behandlings-
program

ASV a

Grundutbildning Trä Städning Missbruk och 
beroende Självförvaltning c

Högskole/univer-
sitetsutbildning Mekanisk Köksarbete Våld Social träning

Yrkesutbildning Textil Utelag b Kriminalitet Praktisk 
arbetsträning

Tvätt Sexualbrott Riksmottagning d

Jordbruk/träd-
gård/skogsbruk Kloster

Plast Föräldrakunskap

Montering/
förpackning

Introduktion 
till nyintagna

Fastighet Yoga

Gruppträning

a  Kategorierna under Service och ASV är exempel på aktiviteter, ytterligare aktivite-
ter förekommer. 

b  Utelaget är en arbetsgrupp som under ledning av kriminalvårdspersonal utför 
arbete i anstaltens utemiljö, till exempel gräsklippning och övrigt trädgårdsarbete. 

c  På en del anstalter finns det särskilda avdelningar som har självförvaltning som 
sysselsättning. På dessa avdelningar sköter de intagna själva matlagningen på sin 
avdelning, samt budgeterar och köper in varor.

d  Alla män som döms till minst fyra års fängelse och alla kvinnor som döms till minst 
två års fängelse placeras initialt på Riksmottagningen. För män finns mottag-
ningen på Kumlaanstalten och för kvinnor på Hinseberg. På Riksmottagningen 
görs en omkring sex veckor lång utredning som ligger till grund för den intagnes 
fortsatta verkställighet. Under utredningen får de intagna ersättning för full sys-
selsättning. 
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De olika sysselsättningarna tar olika mycket av de intagnas tid i 
anspråk. Mest tid lägger de intagna på arbetsdrift följt av service, 
ASV och därefter utbildning. Behandlingsprogram tar upp minst 
av de intagnas tid. Detta illustreras i Kriminalvårdens årsredovis
ning 2014, se figur 3. Vi vill dock uppmana till försiktighet vid 
tolkningen av figuren med hänsyn till tidigare nämnda brister i 
tidredovisningssystemet. 

Figur 3.   Kriminalvårdens redovisning av de intagnas tid i de olika  
sysselsättningarna. År 2014.

Arbetsdrift, 33 %

Service, 24 %
Behandlingsprogram, 5 %

ASV, 20 %

Annan betald verksamhet, 2 %
Frigång, 1 %

Utbildning, 15 %

Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2014.

De flesta intagna har en kombination  
av olika sysselsättningar
De intagna får individuella scheman över vad de ska göra. Det 
vanligaste är att schemat består av kombinationer av två av de 
fem sysselsättningskategorierna. Inom varje sysselsättningskate
gori kan, som framgår av figur 1, dock flera olika aktiviteter före
komma. Nedan ges ett exempel på hur ett veckoschema för en in
tagen som har tre kategorier av sysselsättning kan se ut. Exemplet 
i figur 4 kommer från en intagen man som Brå intervjuat. Mannen 
avtjänar sitt straff på en anstalt med säkerhetsklass 2. 

Figur 4.   Veckoschema oktober 2014.

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Förmiddag Självförvaltning 
(ASV)

Självförvaltning 
(ASV)

Tvätt 
(service)

Självförvaltning 
(ASV)

Självförvaltning 
(ASV)

Eftermiddag
Utelag 
(service)

Utelag 
(service)

Lärcentrum 
(utbildning)

Lärcentrum 
(utbildning)

Yoga 
(ASV)

Vid intervjuer med anstaltspersonal, framför allt programledare 
och lärare, framkommer att de oftast ser det som positivt att de 
intagna kombinerar flera sysselsättningar. Det är också grundsy
nen i Kriminalvårdens handbok om sysselsättning och ersättning 
i anstalt. Särskilt påpekas att de mer renodlat behovsorienterade 
sysselsättningarna, som utbildning och program, kan vara för krä
vande att ägna sig åt på heltid. När det gäller program är tanken 
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också att den intagne ska öva sina färdigheter och reflektera över 
sitt arbete i programmet mellan de olika tillfällena. 

Nedan följer ett exempel på hur en vardag på anstalt kan se ut 
för intagna.

Figur 5.   Exempel på hur en vardag på en sluten anstalt kan se ut.

Klockan 8 låser en kriminalvårdare upp dörrarna till de intagnas 
bostadsrum. Därefter är det frukost på avdelningen innan arbetsda-
gen börjar klockan 8:30. De som har serviceuppdrag på avdelningen 
stannar kvar, medan övriga gemensamt går till lokaler för arbete eller 
studier. Intagna som går på behandlingsprogram eller deltar i aktivi-
teter inom ASV lämnar under dagen sin huvudsysselsättning för att 
delta i dessa. Arbetsdagen pågår fram till klockan 16, med avbrott för 
lunch och promenad mellan klockan 11 och 13. Efter arbetsdagens 
slut har de intagna fritid, då de till exempel kan gå till gymmet, titta 
på tv eller ta emot besök. Middagen äts på avdelningen klockan 18. 
Därefter är de intagna på avdelningen tills de blir inlåsta på sina rum 
igen klockan 20.

De olika sysselsättningarnas innehåll
I detta avsnitt beskrivs de olika typerna av sysselsättningar i an
stalt närmare. 

Det vanligase arbetet inom arbetsdriften  
är montering och förpackning
Under Brås insamlingsperiod hade närmare hälften av alla intagna 
tid registrerad som sysselsatt i arbetsdrift. Som regel innebär ar
betsdriften sådant arbete som Kriminalvården får betalt för att 
genomföra, antingen av kund eller av anstaltens fastighetsägare.26 
Det kan även vara sysslor som utförs som interna uppdrag, till 
exempel tillverkning av möbler till anstalten eller andra produkter 
för användning inom Kriminalvården.

Det absolut vanligaste arbetet inom arbetsdrift är montering och 
förpackning. Drygt 40 procent av de intagna inom arbetsdriften 
arbetar med det, se figur 6. I Brås intervjuer med intagna framkom 
att dessa uppgifter inte är särskilt uppskattade utan ofta ses som 
meningslösa och tråkiga.

Intagen: Jag har stått i verkstäder förut på andra anstalter men 
det blir väldigt monotont. På en anstalt skulle man stoppa fyra 
muttrar och fyra skruvar i en påse. Man kan inte sitta så i flera 
år, man blir ju tokig.

26 Anstaltsbyggnaderna ägs av fristående fastighetsbolag. 
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Näst vanligast är arbete med trä och därefter tvätteri och meka
nisk verkstad. Den typen av mer kvalificerat arbete var ofta mer 
uppskattat av de intagna.

Figur 6.   Andel intagna på de olika aktiviteterna inom kategorin arbetsdrift 
under oktober 2013. N = 1 544.

Källa: Kriminalvårdens tidredovisningssystem PErS.

Svårt att få kunder till Kriminalvården
Även om arbetsdriften fortfarande står för en stor del av syssel
sättningen i anstalt har dess andel minskat de senaste 10–20 åren. 
Denna utveckling kan ha flera orsaker. Till att börja med har de 
intagnas arbetsförmåga troligen minskat under de senaste åren. 
Arbetsföra personer som döms till kortare straff får i dag ofta al
ternativ till fängelse, så som fotboja eller villkorlig dom med sam
hällstjänst. Därutöver har andelen intagna med missbruksproblem 
ökat. Sammantaget innebär det att Kriminalvården söker enklare 
uppdrag till arbetsdriften som motsvara de intagnas arbetsför
måga. Framförallt handlar det då om montering och förpackning 
vilket dock, som tidigare beskrivits, inte är särskilt populärt bland 
de intagna. 

Därutöver har det blivit svårare för Kriminalvården att få in 
kunduppdrag. Särskilt enklare sådana som idag allt oftare läggs 
ut på billiga underentreprenörer i utvecklingsländer eller utförs 
av maskiner. Utifrån Brås anstaltsbesök tycks inte Kriminalvården 
justera behoven av arbetskraft, det vill säga hur många intagna 
som schemaläggs i arbetsdriften, efter det minskade kundunderla
get. Det innebär att de intagna inte är fullt sysselsatta under dessa 
timmar – samtidigt som den schemalagda tiden räknas som en 
kostnad för produktionen. 

En central aspekt i sammanhanget är att Kriminalvården, för
utom kravet på att öka andelen sysselsatta i anstalt, måste täcka 
hälften av arbetsdriftens kostnader med intäkter från kunder, så 
kallad täckningsgrad (KVV 2015a). Kriminalvården har haft allt 
större svårigheter att nå upp till målet när det gäller täcknings
grad.27 De enklare kunduppdragen genererar låga intäkter, vilket 

27 Täckningsgraden har sedan 2006 minskat från 65 procent till 44 procent.
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är negativt för täckningsgraden. Men till de mer kvalificerade ar
betsuppgifterna kan det, som nämnts ovan, istället vara svårt att 
hitta arbetskraft, även om det ökar täckningsgraden.28

Kriminalvården har aktivt uppmärksammat de svårigheter som 
finns när det gäller arbetsdriften på anstalterna. För närvarande 
pågår ett utvecklingsarbete för att åtgärda bristerna och skapa en 
bättre nationell överblick och samordning av arbetsdriftens inrikt
ning, utbud och infrastruktur. Avsikten är att det ska finnas en 
avdelning med fem anställda på huvudkontoret för samordning 
av uppgifterna och därmed uppnå bättre synergieffekter mellan 
anstalternas produktion.29

Arbete inom service innebär framför allt städning
En tredjedel av alla intagna har ett serviceuppdrag. Service är ar
bete som utförs åt den egna anstalten och alltså inte åt en extern 
beställare eller åt Kriminalvårdens andra anstalter.30 Det rör sig 
främst om städning, köksarbete eller tvätt. I Kriminalvårdens tids
redovisning särredovisas de olika uppgifterna inom service. Uti
från intervjuer med personal och enligt den enkät som Brå skickat 
ut till anstalterna tycks dock den vanligaste serviceuppgiften vara 
att städa avdelningarna, men även städning av andra lokaler inom 
anstalten kan ingå. Ofta är arbetet väldigt fritt, och den intagne får 
ta stort eget ansvar för att uppgifterna utförs. I intervjuerna med 
intagna och personal framkom att arbetsbelastningen för service
uppdragen är låg. 

Intagen: Det har blivit en rutin nu, exakt hur man ska göra för 
att hinna med maten och sådant. Många gånger har jag lagat 
mat och diskat undan allt, så när vi har haft middagsrast mellan 
12–13 är redan mitt kök kliniskt rent och sen har jag bara städ-
ningen kvar så det blir lite trögt att sitta där två–tre timmar ...

Det lugnare tempot när det gäller servicearbete upplevs dock i 
mindre utsträckning som ett problem för de intagna, då de ofta 
har tillgång till avdelningens gym eller sitt rum när arbetet är slut
fört, än vad det är för de intagna som arbetar i arbetsdriften. I 

28 Det kan i det här sammanhanget dock vara värt att nämna att en högre täcknings-
grad inte alltid gynnar Kriminalvårdens ekonomiska mål. När det gäller flera av de 
kvalificerade arbetena, med högre täckningsgrad, är nämligen kostnaderna för 
verksamheten enligt uppgifter från Kriminalvården i reella tal betydligt högre än 
för mindre kvalificerade arbeten. Kostnaderna totalt sett blir högre för anstalter 
med denna typ av arbeten jämfört med vad de blir med verksamheter som är 
mindre kvalificerade och har lägre täckningsgrad men också lägre kostnader.

29 Ambitionen är också att bättre samordna arbetsdriften och utbildningen så att den 
intagne får ut så mycket som möjligt av både sin utbildning och sina arbetsuppgif-
ter under verkställigheten. 

30 Om en anstalt har en tvättindustri som tvättar åt andra anstalter kategoriseras 
detta arbete under Arbetsdrift, medan om anstalten endast tvättar sin egen tvätt 
kategoriseras det som Service. 
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arbetsdriften måste de intagna i regel stanna i lokalerna under de 
schemalagda timmarna även om det inte finns något att göra.

När det gäller serviceuppdragen som innefattar skötsel av an
staltens mark och trädgård finns det däremot ofta mycket att göra, 
och det blir sällan brist på arbetsuppgifter.

Utbildning – främst studier på grundnivå 
Utbildning innefattar alla de studier som intagna kan få på an
stalten, det vill säga grundläggande och gymnasial utbildning, ar
betsmarknadsutbildning och högskoleutbildning. Studier anvisas 
endast om utbildning är ett identifierat behov i verkställighetspla
neringen.31

Enligt Brås datauttag ägnar sig två av fem intagna åt någon form 
av utbildning på anstalten. Majoriteten av dessa (86 procent) stu
derar på grundläggande nivå. Studier på grundläggande nivå och 
gymnasial utbildning, motsvarande Komvux och sfi, bedrivs på 
Lärcentrum, som finns på alla Sveriges anstalter. Verksamheten är 
nationell sedan 2008, vilket innebär att ämneslärarna inte bara 
undervisar på den anstalt där de befinner sig, utan även kan ha dis
tansundervisning med intagna på andra anstalter. De intagna som 
studerar på distans får stöd av en lokal handledare. Detta möjlig
gör för de intagna att genomföra, avsluta och få betyg i ämnen och 
kurser även om de flyttar mellan olika anstalter och det ger dem 
tillgång till hela kursutbudet på samma sätt som för studerande på 
Komvux ute i samhället. 

På Lärcentrum finns också i teorin möjlighet att studera på hög
skolenivå i mån av plats. I praktiken är det dock ovanligt – endast 
drygt två procent av samtliga studerande gör det. Studier på hög
skolenivå sker på distans och kräver ofta särskilda arrangemang 
från både Kriminalvården och berörd högskola eller universitet, 
eftersom intagna inte har fri tillgång till internet.

De arbetsmarknadsutbildningar som finns på anstalter bedrivs 
i Arbetsförmedlingens regi. På några anstalter finns även yrkesut
bildningar som leds av Kriminalvården. Knappt en av fem stude
rande går en arbetsmarknads eller yrkesutbildning.32

Alla som vill får inte studera – i den utsträckning de önskar
Skolinspektionen har kvalitetsgranskat den utbildning som be
drivs på anstalt (Skolinspektionen 2012). Granskningen visade 
bland annat att antalet studieplatser på många anstalter var be
gränsat. Vid granskningstillfället förekom det listor med intagna 
som väntade på att få börja studera, och på vissa anstalter var det 
en hög andel intagna som köade till utbildning. 

31 Om studier sker på eget initiativ utanför arbetstid krävs inga särskilda behov men 
då utgår heller ingen ersättning.

32 För mer information om tillgången på arbetsmarknadsutbildning, se kapitlet Ar-
betsmarknadsutbildning som sysselsättning i anstalt.
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Ett annat resultat från granskningen visade att möjligheten att 
individanpassa utbildningen, när det gäller utbildningens inten
sitet, till stor del var beroende på vilken anstalt de intagna var 
placerade på. I regel var antalet tillfällen och längden samma för 
alla som studerade på en avdelning. Detta problem framträder 
återkommande även vid de intervjuer med intagna som Brå gjort. 

Intagen: På behandlingsavdelningen får jag inte plugga. Men 
innan pluggade jag, men bara sammanlagt fem halvdagspass i 
veckan. Jag tycker att det är tråkigt att man inte får studera på 
heltid. Jag vill gärna ha en utbildning. I stället för att sitta på 
industrin känns det mer meningsfullt att lära sig något och få 
betyg och grejer.

Kriminalvården har under de senaste åren satsat på utbildning för 
de intagna. Under 2014 pågick en satsning som innebar att alla 
unga på häkte skulle kontaktas av en studie och yrkesvägledare. 
Både under 2013 och 2014 fullföljde cirka hälften av dem som 
påbörjade en kurs eller utbildning sina studier under sin påföljd 
(KVV 2015a). 

Individuella behandlingsprogram  
finns på i stort sett alla anstalter
Syftet med Kriminalvårdens behandlingsprogram är att förhindra 
återfall i brott genom att den intagne får nya kunskaper, färdig
heter och insikter (KVV 2015a). De flesta behandlingsprogram 
utgår från en kognitivtbeteendeterapeutisk modell. Under 2014 
bedrevs totalt 14 olika program på landets anstalter.33 Av dessa 
var fyra behandlingsprogram mot allmän kriminalitet, fem mot 
narkotika och alkoholmissbruk, tre mot våld, ett mot sexualbrott 
och ett mot spelberoende. Sett till utbudet av behandlingsprogram 
på respektive anstalt var de individuella programmen vanligare än 
program i grupp. 

Enligt Brås underlag deltog drygt en fjärdedel av de intagna i ett 
behandlingsprogram under oktober 2013. Om man i stället tittar 
på hur många som deltar i program totalt sett under hela sin verk
ställighet är andelen större, knappt en tredjedel (KVV 2015a).34

Antalet intagna som går ett ackrediterat  
program har ökat drastiskt
Fram till början av 2000talet fanns det ingen central styrning av 
vilka behandlingsprogram som skulle erbjudas på anstalterna, 

33 De program som bedrevs var följande: 12-stegsprogrammet, Prism, Spelprogram-
met, Våga välja, Återfallsprevention, Puls, Idap, VPP, Brottsbrytet, ETS, MIK/BSF, 
One-to-One, Vinn och ROS. Därutöver fanns programmet Entré på Frivården. För 
mer information om dessa program, se Kriminalvårdens hemsida. 

34 I denna beräkning ingår dock även frivårdsklienter. 
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man arbetade i stället efter devisen ”Låt tusen blommor blomma”, 
och programutbudet var både brett och spretigt. Succesivt har se
dan den ackrediteringsprocess som i dag styr programverksamhe
ten införts. Den innebär att behandlingsprogrammen prövas och 
granskas av en panel innan de införs. För att ett program ska in
föras krävs till exempel att det finns en tydlig förändringsmodell 
som är vetenskapligt förankrad och att fokus är att minska risken 
för återfall. Arbetsmetoden innebär också att programmen regel
bundet följs upp för att säkerställa att de genomförs på rätt sätt, 
för rätt intagna och av kompetent personal. 

När ackrediteringsprocessen infördes var programutbudet till 
en början relativt begränsat men det har därefter successivt ökat. 
Följaktligen har också deltagandet i behandlingsprogram ökat un
der denna period, vilket framgår av figur 7. Från år 2013 till 2014 
var det dock en nedgång i antalet som fullföljde program, vilket 
kan förklaras av att ett behandlingsprogram med stor målgrupp 
lades ned.35

Figur 7.   Utvecklingen av antal intagna som fullföljt behandlingsprogram på 
anstalt per år. 2003–2014. 

Källa: Ebbe (2003–2013) och KVR (2014).

Många olika typer av aktiviteter  
bedrivs inom kategorin ASV
ASV är ett samlingsnamn för en rad olika aktiviteter av vitt skil
da slag. I ASV ingår till exempel självförvaltning, social träning, 
praktisk arbetsträning, Riksmottagning, kloster, föräldrakunskap, 
föräldraledighet och yoga. Totalt har nästan hälften av de intagna 
redovisad tid inom ASV. Den största enskilda kategorin är själv
förvaltning – av de intagna som tilldelats ASV har nästan en tred
jedel självförvaltning. Den innebär att de intagna själva sköter 
och tar ansvar för matlagningen på sin avdelning, budgeterar och 

35 Programmet som lades ned var Prime for life. Det lades ned eftersom det i ut-
värderingar framkom att det inte hade någon återfallsförebyggande effekt. Prime 
for life’s målgrupp var personer som dömts för brott där det fanns koppling till 
missbruk. 
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köper in varor samt sköter lokalvård och klädvård. Intagna som 
behöver stöd får handledning av anstaltspersonalen. 

Drygt en tiondel av de intagna med ASV har ”social träning”. 
För att få en bättre förståelse för vad det kan innebära fick samt
liga anstalter i enkäten ange vad de kategoriserar som social trä
ning. Av enkätsvaren framkom att det till exempel kan handla om 
filmvisning, sällskapsspel, pyssel, kurser i ekonomi eller samhälls
kunskap samt motivationsinsatser. För dessa sysselsättningar ut
går, liksom för arbete och studier, full ersättning.

Kriminalvården har inlett en satsning på sysselsättningen inom 
ASV (KVV 2015a). Syftet är att säkra att ASV verkligen ger den 
intagne något värdefullt. Inom ramen för det arbetet har man gjort 
en inventering av vad som ingår i ASV på alla anstalter i landet. 
De har, liksom Brå, sett att det finns ganska stora variationer både 
när det gäller innehåll och kvalitet. Nästa steg för arbetsgruppen 
är nu att utarbeta en nationell plan för ASV. Syftet med planen är 
att likrikta anstalternas arbete när det gäller innehållet och att det 
överallt ska finnas mätbara mål för de olika verksamheter som kan 
ingå i ASV.36 

Annan betald verksamhet
Förutom de sysselsättningar som finns beskrivna ovan får intagna 
ersättning för deltagande i verkställighetsplanering och frigivnings
förberedelser. Intagna kan också få betalt för arbete, utbildning, 
behandling eller liknande som utförs utanför anstalten såvida hen 
inte får ersättning eller studiemedel för detta från annat håll.

Sysselsättningen räcker inte till alla
De aktiviteter som finns på anstalterna räcker inte för att ge alla 
intagna full sysselsättning. Det framgår både av den statistik som 
Brå har tagit del av och av intervjuerna under Brås anstaltsbesök. 
Bristen på sysselsättning framkommer på flera sätt:

• Hälften av de intagna har tid registrerad som arbetsbrist.37 
• Både intagna och personal på anstalterna vittnar om att under 

den tid de intagna registreras som sysselsatta i arbetsdrift och 
service, har de i praktiken inte alltid någon direkt aktivitet.

• Sju procent av de intagna har ingen registrerad sysselsättning 
alls trots att de har sysselsättningsplikt och rätt till sysselsätt
ning.38

36 Muntliga uppgifter från representant för Kriminalvården, september 2015.
37 Detta är de timmar som redovisas som brist på program i tidredovisningssystemet. 
38 Utöver dessa är det ytterligare ett par procent som inte är sysselsatta eftersom 

de inte har sysselsättningsplikt (det vill säga intagna över 65 år) eller är långtids-
sjuka. 
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Nedan behandlas var och en av de tre typerna av brist på syssel
sättning närmare. 

Hälften av de intagna har registrerad arbetsbrist
Även om de flesta intagna anvisas sysselsättning, är det vanligt att 
den ställs in och att den intagne har då inte något att göra. Det kan 
till exempel bero på att en lärare är sjuk eller att produktionen inte 
fått en leverans. Om en aktivitet ställs in av något skäl som den 
intagne inte rår över, ska tiden som denne skulle ha haft sysselsätt
ning registreras som arbetsbrist och ersättningen halveras.39 

Under oktober månad 2013 hade hälften av alla intagna minst 
en timme registrerad som arbetsbrist. Bland de intagna som regist
rerats för arbetsbrist var det genomsnittliga antalet sysslolösa tim
mar 28 under en månads tid. Eftersom de flesta anstalter har sex 
timmars arbetsdag, och med hänsyn till antalet vardagar i oktober 
2013, innebär det att dessa intagna i snitt gick sysslolösa på grund 
av yttre omständigheter under 20 procent av tiden. Omfattningen 
av utebliven sysselsättning på grund av arbetsbrist ska dessutom ses 
som en minimisiffra, eftersom detta inte alltid registreras fullt ut. 

I vilken utsträckning personalen registrerar arbetsbrist tycks 
också variera mellan anstalterna. På några anstalter är personalen 
restriktiv med att registrera arbetsbrist, eftersom de ser det som 
orättvist att halvera lönen för intagna som inte själva valt att missa 
sin sysselsättning. På andra anstalter registreras det betydligt of
tare. Generellt var Brås bild att anstalterna med högre säkerhets
klass är mer noggranna i sin redovisning. Förklaringen till det är 
framför allt att personal på högre säkerhetsklasser på grund av 
säkerhetsskäl har behov av att mer i detalj kontinuerligt kartlägga 
det som de intagna gör.

Figur 8.   Andel av de intagna som har tid registrerad som arbetsbrist under 
oktober 2013. Uppdelat på säkerhetsklass. N = 3 252.

Källa: Kriminalvårdens tidredovisningssystem PErS. 

39 Även den första tiden i anstalt innan den intagne har fått sin sysselsättning regist-
reras som arbetsbrist. 
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Med denna osäkerhet i åtanke kan man av statistiken utläsa att 
intagna på säkerhetsklass 1 oftare drabbas av arbetsbrist än övriga 
intagna; drygt två tredjedelar registrerades för det under oktober 
månad 2013. Förutom ovan nämnda orsak, kan skillnaden bero 
på att det där ofta är svårare att hitta alternativa aktiviteter för 
intagna om en aktivetet ställs in. Mer omfattande sektionering 
medför även att schemat för vad de intagna kan göra blir mindre 
flexibelt. 

Intagna har inte alltid något  
att göra under arbetsdagen
Utöver de timmar som intagna går utan sysselsättning tycks det 
inte heller vara helt ovanligt att de har för lite eller inget att göra 
under ”arbetsdagen” utan att arbetsbrist registreras. Då förlorar 
de intagna inte inkomst, men under intervjuer framhåller de att 
det skapar en stor frustration att inte ha något att göra. Dessutom 
innebär det att Kriminalvården får felaktiga underlag när det gäl
ler hur stora problemen med bristande sysselsättning faktisk är. 
Både personalen och de intagna framhåller också att det är viktigt 
att de intagna aktiveras för att skapa en lugn stämning på avdel
ningen.

Intagen: Det är viktigt för oss att ha något att göra, det blir lug-
nare på avdelningen. Annars får vi gå och drälla. Ibland har vi 
hittat på jobb. En dag hade vi inget att göra och då åtog jag mig 
skura bastu, duschar, då får man betalt ändå. Nu är inte pengar 
det viktiga i det men då har man något att göra. Och jag då som 
är lite hyper det passar mig bäst. Jag har väldigt svårt att bara 
gå och drälla liksom, då blir jag irriterad.

De intagna är framförallt kritiska till att det finns för lite att göra 
inom montering och förpackning. Även de schemalagda timmarna 
för service och självförvaltning är inte sällan tilltagna med god 
marginal i förhållande till den tid uppgiften tar.

Personalen upplever att arbetsbelastningen är väldigt varierande 
på arbetsdriften. Ibland kan det vara svårt att sysselsätta alla in
tagna, vilket ofta beror på bristande kundunderlag. När intagna 
inte har några arbetsuppgifter kan de till exempel sitta och läsa, 
prata eller spela spel. 

Intagen: Problemet är att de inte har tillräckligt med jobb till 
alla. Så det kanske är 15–20 procent som jobbar och de andra, 
de sitter och spelar eller läser eller går fram och tillbaks eller ... 
Det finns ingenting att göra helt enkelt

På några anstalter är man bättre på att hitta lösningar på bristande 
sysselsättning. Det kan handla om att de intagna som berörs får 
delta i någon annan av anstaltens aktiviteter eller att man hittar 
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andra uppgifter som behöver utföras i arbetsdriften. Möjligheten 
att hitta lösningar beror till stor del på vad det är för typ av arbets
drift samt på hur lokalerna är utformade.

Det finns några sysselsättningar där problem med bristande ar
betsuppgifter inte verkar förekomma. Dessa är utelag, djurskötsel 
och jordbruk.

Sju procent av de intagna saknar helt  
sysselsättning av skäl som inte är legitima
Utöver den brist på sysselsättning som tagits upp ovan, finns även 
en annan typ av problem som rör specifika grupper av intagna. 
Det gäller de sju procent av de intagna som inte hade någon betald 
sysselsättning alls under den studerade perioden (oktober 2013). 
I denna grupp ingår inte pensionärer, eftersom de inte har syssel
sättningsplikt. Även personer som har frigång eller är sjukskrivna 
är undantagna eftersom de har legitima skäl till att inte ha sys
selsättning. 

De orsaker som framkom vid intervjuer med personal till att alla 
inte var sysselsatta var främst att de berörda intagna

• bara vill ha en viss typ av uppgifter och hellre väntar på att en 
eftertraktad plats blir ledig än att ägna sig åt den sysselsätt
ning som erbjuds 

• sitter på särskilda avdelningar, som SRI eller Säkerhetsavdel
ning40 och är svåra att hitta lämplig sysselsättning till41 

• är placerade i avskildhet, det vill säga sitter i isolering, och 
därför endast har mycket begränsad eller ingen tillgång till 
sysselsättning

• verkställer ett kort straff och då inte ”hinner” placeras i nå
gon sysselsättning.42 

I intervjuer med personal framkommer att förutsättningarna för 
att ordna sysselsättning för de intagna som saknar sysselsättning 
oftast är mycket begränsade, till viss del beror det på att de ses 
som svåra att motivera. Utifrån Brås dataunderlag utmärker sig de 
utan sysselsättning genom att de oftare än andra bott på institu
tion innan de kom till anstalten. Detta skulle kunna vara ett tecken 
på att de är en grupp med särskilda behov. När Brå frågade per
sonalen vilka grupper de generellt har svårt att hitta sysselsättning 
till svarar de att de har ont om sysselsättning som är anpassad till 
intagna med nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsför
måga. Det faktum att det blir alltmer ovanligt att personer döms 

40 Särskilda avdelningar med hög säkerhet som återfinns på tre anstalter, Hall, 
Kumla och Saltvik. För mer information om särskilda avdelningar, se bilaga 2.

41 Det kan även gälla intagna med samma problematik men som sitter på en normal-
avdelning.

42 I dataunderlaget ingår dock enbart personer som åtminstone verkställde hela 
oktober månad på samma anstalt.
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till rättspsykiatrisk vård har troligen också viss betydelse i och 
med att dessa personer nu i stället ofta placeras på anstalt. De fri
vårdshandläggare som Brå intervjuat bekräftar att de som saknar 
sysselsättning ofta är personer med stora behov.

Frivårdshandläggare: Han satt på SRI-avdelning och hade fle-
ra diagnoser, autism och asperger. Han var i behov av rutiner, 
måste ha tider. Men han hade ingen sysselsättning. Han ansåg 
själv att han hade velat ha det, behövde det. För hans del hade 
det nog varit jättebra att ha något att göra.

Frånvaro från sysselsättningen
Det finns även andra situationer då de intagna inte är sysselsatta. 
Främst handlar det då om att de intagna är sjuka, men det före
kommer också att intagna vägrar att delta i sysselsättning.

40 procent har registrerats som sjuka under månaden
Intagna kan inte själva sjukskriva sig från sysselsättningen utan 
det är Kriminalvården som avgör om de kan arbeta eller inte. Am
bitionen är att finna en uppgift som den som är sjuk kan utföra 
utifrån sin dagsform. Om personalen inte hittar någon uppgift 
registreras den intagne som sjuk och behöver då inte gå till sin 
sysselsättning men får ändå ut en del av sin lön, med undantag 
för första karensdagen. I intervjuerna uppger såväl personal som 
intagna att en sjukskrivning sällan ifrågasätts, och lite görs för att 
hitta alternativa sysselsättningar. 

Att man inte aktivt försöker hitta en alternativ sysselsättning för 
de intagna som anger att de är sjuka, stöds av det faktum att hela 
40 procent av de intagna hade tid registrerad som sjukdom under 
mätmånaden (inklusive karensdag). I snitt var de som registrerats 
som sjuka frånvarande under 27 timmar under mätmånaden. 

En högre andel är sjuka bland dem som har placering i arbets
driften än bland övriga grupper. Detta bekräftas också i intervjuer 
med anstaltspersonalen. Lärare och programledare upplever det 
som mer ovanligt att intagna är sjuka (eller vägrar delta) än vad 
produktionsledarna gör. 

Det är relativt ovanligt att de  
intagna har registrerad tid som vägran
Trots att de flesta intagna vill ha sysselsättning händer det att de 
uttalat vägrar att gå dit. Detta ska registreras som en arbetsvägran 
i tidredovisningen och kan förutom indragen lön även leda till att 
personen får en varning. Varningen kan i sin tur i förlängningen 
ligga till grund för beslut om att den villkorliga frigivningen ska 
skjutas upp. 
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Registrerad vägran är relativt ovanligt. Totalt har personalen 
registrerat att sju procent av de intagna vägrade under den stu
derade månaden. De som har registrerats för vägran har cirka 15 
timmar registrerade som det i snitt under månaden. Vid intervjuer 
med personal framgår det dock att vägran förekommer i större 
utsträckning än vad som syns i tidredovisningen.

Vid intervjuerna med personal framkommer flera olika skäl till 
detta. De kan vara rädda för att det ska skada relationen med 
den intagne eller att konflikter ska uppstå. Då försöker personalen 
i stället hantera situationen på ett smidigare sätt, genom samtal 
med den intagne. En annan orsak kan vara att personalen inte vill 
förstöra för en intagen som kanske snart ska friges eller få permis
sion. Ytterligare ett skäl till att vägran inte registreras är att det 
leder till merarbete, bland annat i och med att personalen då måste 
skriva en rapport. Slutligen är det många som inte skriver vägran 
eftersom de ändå inte tror att det leder till något mer än att den 
intagne får en tillsägelse. 

Produktionsledare: Vi sätter obetalt. Brukar inte köra med ar-
betsvägran för det skapar en dålig stämning, blir ett tjat i och 
med att anstalten är så liten. Risken blir att tjejerna sympati-
strejkar. Det är bättre att de ser att de fick för lite pengar, och 
det blir deras bekymmer i kiosken om pengarna inte räcker.

Enligt de intervjuer som Brå har gjort med intagna är det vanligare 
att de säger att de är sjuka än att de uttalat vägrar att gå till sin 
sysselsättning. 

Övrig frånvaro och oregistrerad tid 
Utöver arbetsbrist, vägran och sjukdom kan frånvaro registreras 
som ”övrig frånvaro”. Övrig frånvaro innefattar till exempel per
missioner, transport till och från rättegång, vistelse i avskildhet där 
sysselsättning inte kan anordnas samt tillfällig frånvaro från sys
selsättningen som inte bedöms som vägran. Totalt har 40 procent 
av de intagna registrerad tid som övrig frånvaro under mätmåna
den. I snitt har de som registrerats för övrig frånvaro 13 timmar 
registrerade som det. 

Jämförelse mellan kvinnor och män
Endast sex procent43 av dem som sitter i fängelse är kvinnor, och 
antalet kvinnoanstalter är också avsevärt lägre än för män. Totalt 
finns det sex anstalter för kvinnor.44 Samtliga tillhör säkerhets

43 Andelen är beräknad utifrån antal kvinnor och män som verkställt en dom på 
anstalt under ett givet år. Sett till andel kvinnor en given dag är andelen närmare 
fem procent (Statistikportalen).

44 En av anstalterna är en filial. Det finns 41 anstalter för män.
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klass 2 och 3; det finns ingen säkerhetsklass 1anstalt för kvinnor. 
Att kvinnorna och kvinnoanstalterna jämförelsevis är så pass få 
medför att de göms i statistiken som rör samtliga intagna. Av den 
anledningen jämförs här resultaten för intagna kvinnor med resul
taten för intagna män. 

Större utbud av olika sysselsättningar  
på anstalter för män
När man jämför sysselsättningen för män och kvinnor i anstalt 
är tendensen att utbudet av sysselsättningar är mer begränsat för 
kvinnor än för män. Det märks både när det gäller arbetsdrift, 
arbetsmarknadsutbildning och behandlingsprogram. När det gäl
ler arbetsdrift finns det till exempel färre olika typer av arbeten 
att välja mellan. Montering och förpackning är mycket mer domi
nerande som arbete inom arbetsdriften på kvinnoanstalter än på 
anstalter för män.

Det begränsade utbudet för kvinnorna beror delvis på att det 
finns färre anstalter för dem och att underlaget för att starta olika 
sysselsättningar därmed är mindre. 

När det gäller anstalternas beslutade arbetstid per vecka är den 
i stort sett densamma för kvinnor och män när vi jämför anstalter 
inom säkerhetsklass 2 respektive 3. 

Trots det är kvinnorna sysselsatta  
i större utsträckning än männen
Mönstret att utbudet är mindre varierat kan dock ställas mot det 
faktum att kvinnorna i större utsträckning än männen verkar vara 
sysselsatta under dagarna. Enligt Brås underlag har kvinnorna 
överlag mer redovisad tid i sysselsättning jämfört med männen. 
Tendensen kvarstår när vi kontrollerar för säkerhetsklass och jäm
för klass 2anstalter för kvinnor med klass 2anstalter för män, 
och klass 3anstalter för kvinnor med klass 3anstalter för män. 
Kvinnorna har ockå i större utsträckning registrerad tid på de fem 
olika sysselsättningskategorierna, se figur 9, och har i regel flera 
sysselsättningar parallellt.45

Den bild Brå fått är att den högre sysselsättningen för kvinnorna 
främst beror på att man på satsar mer på att erbjuda dem olika 
typer av ASV. För hela 70 procent av kvinnorna ingår ASV som 
en del av deras schema jämfört med för hälften av männen, se 
figur 9. Under studiebesöken upplevde dock Brå att kvaliteten på 
dessa verksamheter kunde skilja sig åt ganska rejält. En del av 
verksamheterna framstår huvudsakligen som tidsfördriv, som att 

45 För kvinnor är det vanligaste en kombination av tre sysselsättninskategorier under 
den studerade månaden, för männen var det vanligast med två. 
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spela spel, medan andra har mer tydliga mål, som yoga och vi
sionsrum.46 

Färre kvinnor som vägrar och är  
sjuka, men vanligare med arbetsbrist 
Det är mycket ovanligt att kvinnor registreras för vägran. Under 
mätmånaden var det bara en halv procent av kvinnorna som hade 
registrerats för vägran (jämfört med sju procent av männen). Det 
var också något färre kvinnor än män, 36 procent jämfört med 40 
procent, som hade registrerad tid som sjuka. 

Att det finns registrerad arbetsbrist var däremot något vanligare 
på anstalter för kvinnor än på anstalter för män, 58 procent jäm
fört med 51 procent. Framför allt förekom det på klass 2anstalter 
för kvinnor. 

Totalt sett är omfattningen av registrerade sysslolösa timmar 
(det vill säga sjukdom, vägran och arbetsbrist) i genomsnitt hälften 
så stor för kvinnorna som för männen. Skillnaden kvarstår när vi 
kontrollerar för säkerhetsklass. Detta förklarar varför sysselsätt
ningsgraden trots allt kan vara högre för kvinnor.

46 En samlingsplats där intagna har möjlighet att bland annat få information om 
svenska myndigheter och deras arbete. 
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Figur 9.   Andel intagna med olika sysselsättningar på anstalter för kvinnor  
(n = 158) respektive män (n = 3 067). Oktober 2013. 

Källa: Kriminalvårdens tidredovisningssystem PErS. 
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Arbetsmarknadsutbildning 
som sysselsättning i anstalt
Arbete och försörjning är två viktiga komponenter för att minska 
risken för återfall i brott. Samtidigt är förutsättningarna för detta 
inte de bästa för en stor del av de intagna. Tre fjärdedelar av dem 
har ingen direkt koppling till arbetslivet (KVV 2014c), vilket med
för att många som friges villkorligt från en anstalt har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden. Som ett led i att öka de intagnas 
förutsättningar när de söker arbete finns därför yrkesinriktade ut
bildningar som en form av sysselsättning på flera anstalter. Utbild
ningarna bedrivs inne på anstalten och är ersättningsbaserade på 
samma sätt som övrig sysselsättning. Efter genomförd utbildning 
får de intagna med sig ett intyg som visar på deras praktiska och 
teoretiska kunskaper inom ett yrke. Förhoppningen är att detta, i 
kombination med stöd från lokala arbetsförmedlare, ska under
lätta för deras återgång eller introduktion till arbetslivet. 

I Brås uppdrag ingår att särskilt belysa tillgången och utveck
lingen av dessa utbildningar. I detta avsnitt har därför den statistik 
som finns tillgänglig sammaställts över såväl karaktären på utbild
ningarna som utvecklingen av deras omfattning. Avslutningsvis 
jämförs även utbudet för intagna kvinnor med utbudet för intagna 
män.

Arbetsförmedlingen driver utbildningarna
De allra flesta yrkesinriktade utbildningar som bedrivs på anstal
ter, 90 procent, är arbetsmarknadsutbildningar som upphandlats 
och bekostats av Arbetsförmedlingen. Utöver det bedriver Krimi
nalvården själv i mindre omfattning egna, något kortare, yrkes
utbildningar. Det rör sig främst om truckutbildningar och lokal
vårdsutbildningar. Den fortsatta redovisningen avser endast de 
arbetsmarknadsutbildningar som Arbetsförmedlingen bedriver.47 

47 Detta eftersom det har varit svårt att få fram mer detaljerad information om  
Kriminalvårdens yrkesutbildningar.
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Antalet utbildningar har ökat sedan 2010 
År 2014 bedrevs 38 olika arbetsmarknadsutbildningar i Arbets
förmedlingens regi. Om man studerar utvecklingen sedan år 2006 
kan man se att antalet utbildningar var ungefär lika stort då, för 
att sedan gradvis minska till 24 år 2010. Minskningen förklaras 
främst av att Arbetsförmedlingen från och med år 2008 avveck
lade sina kortare kurser på mindre än tio veckor till förmån för de 
längre utbildningarna.48 

Under de senaste fem åren har Arbetsförmedlingen och Krimi
nalvården gemensamt satsat på att åter öka antalet arbetsmark
nadsutbildningar vilket också gett effekt även om antalet sjunkit 
något det senaste året, se figur 10. 

Figur 10.   Utvecklingen av antal arbetsmarknadsutbildningar på anstalt i 
Arbetsförmedlingens regi. År 2006–2014. N = 322.

Källa: Brå 2009:21 (2006–2009) samt Arbetsförmedlingen (2010–2014). 

Antalet intagna som deltar i en arbetsmarknadsutbildning följer i 
stort sett kurvan över antalet utbildningar som Arbetsförmedling
en upphandlat och bedrivit. År 2014 var antalet deltagare 526, nå
got fler än år 2006. I analysen av utvecklingen av antalet deltagare 
bör man dock ha i åtanke att beläggningen på svenska anstalter 
har minskat under den studerade perioden. Från år 2006 till 2014 
handlar det om en nästan 20procentig minskning.49 Det innebär 
att det var betydligt fler tillgängliga utbildningsplatser per intagen 
år 2014 jämfört med år 2006 om hänsyn tas till beläggningen. 

Alla fullföljer inte utbildningen under sin verkställighet
Av de drygt 500 intagna som påbörjade en arbetsmarknadsut
bildning år 2014 avbröt cirka 40 procent utbildningen.50 Enligt 
intervjuad representant för arbetsförmedlingen är en del av av

48 En del av dessa utbildningar bedrevs därefter i Kriminalvårdens regi. 
49 Utvecklingen är beräknad utifrån antal belagda vårddygn 2006 respektive 2014. 

Källa Statistikportalen.
50 Siffran är beräknad utifrån antalet fullföljda och avbrutna arbetsmarknadsutbild-

ningar under åren 2010–2014 (Arbetsförmedlingen).
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brotten planerade och sker till exempel när utbildningen kommit i 
gång för sent under verkställigheten för att den intagne ska hinna 
fullfölja den på anstalten. Då finns i stället möjlighet att fortsätta 
motsvarande arbetsmarknadsutbildning ute i samhället.51 Andra 
avbrott kan bero på förflyttningar under verkställigheten på grund 
av misskötsamhet eller minskad motivation hos den intagne. 

Utbildningarnas innehåll
De arbetsmarknadsutbildningar som erbjuds på anstalter ska åter
spegla de yrken det råder brist på i samhället. Därutöver måste 
hänsyn tas till anstaltens särskilda förhållanden; exempelvis kan 
säkerhetsaspekten sätta stopp för vissa utbildningar. Valet av yr
kesinriktningar grundar sig även på önskemål från lokal nivå. An
stalter och deras lokala arbetsförmedlare får varje höst möjligheten 
att lämna in önskemål om vilka utbildningar som de vill bedriva 
framöver. Det kan gälla både nya kurser som de har saknat och 
kurser som redan finns på anstalterna som de vill fortsätta med. 
Ansökningarna bereds och samordnas sedan av Nationella Samar
betsgruppen, en grupp med representanter från både Kriminalvår
den och Arbetsförmedlingen.52 Ytterst är det Arbetsförmedlingen 
som tar beslutet om utbildningarnas inriktning och omfattning, då 
de står som huvudfinansiär.

De arbetsmarknadsutbildningar som bedrivits i Arbetsförmed
lingens regi kan delas in i fem kategorier med utgångspunkt i stan
darden för svensk yrkesklassificering (SSYK).53

• Restaurang och livsmedel
• Lantbruk och trädgård
• Bygg och tillverkning
• Maskinell tillverkning
• Lokalvård.

Flest utbildningar inom bygg och tillverkning
Den absolut vanligaste inriktningen på arbetsmarknadsutbildning
ar är Bygg och tillverkning, se figur 11. Nästan tre fjärdedelar av 
alla utbildningar som bedrevs under åren 2010 till 2014 kan sorte

51 Det saknas för närvarande uppgifter om i vilken omfattning detta sker men det är 
något som Arbetsförmedlingen planerar att kunna redovisa i framtiden.

52 Myndigheterna har i uppdrag att samarbeta, bland annat utifrån Ju2012/3982/
KRIM . Mer om Kriminalvårdens särskilda uppdrag i bilaga 4.

53 De nedan redovisade kategorierna motsvarar område 5 (Service-, omsorgs- och 
försälj nings  arbete), område 6 (Yrken inom lant bruk, träd gård, skogs bruk och 
fiske), område 7 (Yrken inom bygg  verk samhet och till verkning), område 8 (Yrken 
inom maskinell till verkning och transport ) samt område 9 (Yrken med krav på 
kortare utbild ning eller introduktion). Namnen på kategorierna har justerats för att 
tydligare spegla de yrken som är särskilt vanliga på anstalter. Mer om underlaget 
för indelning i yrkeskategorier, se bilaga 1.
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ras under den kategorin. Där ingår framför allt snickeri och svets
utbildningar. Men även utbildningar i golv och plattsättning samt 
industritekniska utbildningar är relativt vanliga inom kategorin.

Att utbildningar i bygg och tillverkning dominerar så tydligt 
beror enligt uppgifter från Nationella Samarbetsgruppen på flera 
olika faktorer. Främst handlar det om att det är efterfrågan på de 
yrkeskunskaperna ute på arbetsmarknaden och att det inte finns 
några hinder för frigivna att söka arbete inom dessa områden – 
i motsats till inom till exempel vården där deras brottsregister 
ibland kan diskvalificera dem. Men enligt de representanter från 
Nationella Samarbetsgruppen som intervjuats kan det även finnas 
mer slentrianmässiga förklaringar till att dessa utbildningar domi
nerar. Det kan vara enkelt för anstalter att fortsätta med utbild
ningar som man är van vid, snarare än att tänka om och fundera 
på nya inriktningar. På flera anstalter finns det dessutom redan 
verkstadslokaler som passar för ändamålet, vilket medför att inga 
kostsamma ombyggnationer krävs. Lokalerna kan då både använ
das under utbildningen och efteråt till ordinarie verksamhet där de 
intagna kan hålla sin kunskap vid liv innan villkorlig frigivning.

Figur 11.   Arbetsmarknadsutbildningarnas fördelning på respektive  
yrkesområde. År 2010–2014. N = 182. 

Källa: Arbetsförmedlingen. 

Den näst vanligaste yrkeskategorin är Restaurang och livsmedel. 
Det rör sig uteslutande om utbildningar i matlagning och livs
medels hantering. Den står för knappt 13 procent av alla utbild
ningar år 2014. Lantbruk och trädgård står för en nästan lika stor 
andel utbildningar. Där ingår såväl utbildningar i växthusodling 
som djurskötarutbildning. Fem procent av samtliga utbildingarna 
var kortare utbildningar inom Lokalvård. Slutligen har ett fåtal ut
bildningar bedrivits inom Maskinell tillverkning. I den minsta ka
tegorin bedrevs utbildingar inom montering och CNC.54 Jämfört 
med Brås studie år 2009 har denna kategori minskat något.55 Då 

54 Som CNC-operatör arbetar man med att sköta datorstyrda maskiner som genom 
till exempel svarvning, borrning eller fräsning tillverkar detaljer, främst av metall.

55 I Brås tidigare utvärdering av arbetsmarknadsutbildning (Brå 2009:21) angavs att 
utbildningar inom process- och maskinoperatörsarbete (yrkesområde i SSYK: 8) 
utgjorde 14 procent av utbildningarna totalt. Kategoriseringarna av utbildningarna 
är dock inte exakt jämförbara med dem som tillämpas i dag. 
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stod maskinell tillverkning för 14 procent av samtliga utbildning
ar. Minskningen beror troligen på att Arbetsförmedlingen 2009 
upphandlade kortare truckutbildningar. Dessa bedrivs fortfarande 
till viss del på anstalter, men nu i Kriminalvårdens egen regi. För 
övriga yrkeskategorier framträder inga större skillnader 2014 jäm
fört med 2009.

Stor efterfrågan nationellt sett – men  
inte alltid lätt att lokalt fylla platserna 
Den bild som framträder vid Brås intervjuer med både intagna och 
personal på anstalter är att efterfrågan på arbetsmarknadsutbild
ning är större än utbudet. Flera av de intervjuade intagna säger till 
exempel att de gärna hade velat gå en arbetsmarknadsutbildning. 
Samtidigt framkommer det att det kan vara svårt att fylla plat
serna på de utbildningar som ges. 

Det bristande elevunderlaget beror delvis på att alla intagna inte 
har tillräckligt lång strafftid för att hinna fullfölja en utbildning. 
De kan även sakna personliga förutsättningar för att klara utbild
ningen, även om de är motiverade. Dessutom är många anstalter 
ganska små, vilket gör att underlaget av intresserade och lämpade 
på varje anstalt blir litet. Det är särskilt tydligt på anstalter för 
kvinnor. Även på större anstalter kan underlaget vara begränsat 
om det är hög grad av sektionering mellan avdelningarna. Slutli
gen är det, enligt personalen, få intagna som vill byta anstalt för 
att få tillgång till specifik sysselsättning vilket ökar svårigheterna 
ytterligare. 

Min väg till arbete – en  
ny förberedande utbildning 
Förutom de tidigare redovisade arbetsmarknadsutbildningarna, 
bedrivs ytterligare en utbildning i Arbetsförmedlingens regi på 
anstalterna. Den heter Min väg till arbete och upphandlades för 
första gången år 2014. Min väg till arbete infördes för att både 
anstaltspersonal och arbetsförmedlare såg ett behov av en intro
duktionskurs till arbetslivet för dem som ännu inte var redo att 
börja en längre arbetsmarknadsutbildning. Kursen är, till skillnad 
från andra arbetsmarknadsutbildningar, tillgänglig även för in
tagna med kortare verkställighet eftersom den är betydligt mindre 
omfattande än de andra utbildningarna och uppdelad i moduler.56 
Arbetsförmedlingen och anstalten lokalt kommer överens om hur 
många moduler som ska användas och om de ska pågå heltid eller 

56 De fem moduler som utbildningen består av är Information om arbetsmarknaden, 
Må bra, Kompetenser i arbetslivet, Information om studier och studievägar samt 
Företagande och entreprenörskap.
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halvtid. Om samtliga moduler väljs på heltid pågår utbildningen i 
fem veckor. År 2014 hölls kursen på 15 anstalter med totalt 175 
deltagare. Utbildningen ingår inte i den tidigare redovisningen i 
detta kapitel då den snarare kan klassas som en kurs i att söka 
arbete än en yrkesförberedande arbetsmarknadsutbildning.

Jämförelse mellan kvinnor och män
Nästan sex procent av dem som deltagit i Arbetsförmedlingens 
utbildningar under åren 2010–2014 är kvinnor. Det motsvarar de
ras andel av den totala fängelsepopulationen, och möjligheten att 
delta kan därmed anses relativt lika för män och kvinnor. Dock 
har Arbetsförmedlingen och Kriminalvården haft som utpekat mål 
att prioritera kvinnor i samband med planering och genomförande 
av arbetsmarknadsutbildningar,57 vilket inte återspeglas i någon 
högre utsträckning i statistiken. I intervjuer med representanter 
för de bägge myndigheterna har det framkommit att de arbetar 
för att öka antalet kvinnor som deltar i arbetsmarknadsutbildning, 
men att det har varit svårt att fylla de platser som erbjuds. Det 
beror på faktorer av det slag som nämnts tidigare, bland annat att 
kvinnoanstalterna i regel är små och har fler intagna med korta 
straff, vilket försvårar möjligheten att få ett tillräckligt underlag av 
intagna för att starta nya utbildningar. Enligt de intervjuade i Na
tionella Samarbetsgruppen minskar även underlaget för att fylla 
utbildningarna då de kvinnor som väl når upp till kraven ibland 
redan är upptagna med en annan sysselsättning, som också är vik
tig för att öka kvinnornas möjlighet på arbetsmarknaden, såsom 
utbildning på Lärcentrum och behandlingsprogram. I och med re
geringsuppdraget har dock kvinnoanstalterna fått ett ökat fokus 
på arbetsmarknadsåtgärder mer generellt. Arbetsförmedlingen har 
successivt utökat antalet arbetsförmedlare i anstalt (Yourstone 
och Wenander 2013) och andelen av de intagna kvinnorna som 
diskuterat arbetsmarknadsinsatser, arbete eller utbildning med sin 
kontaktperson och arbetsförmedlare har ökat.58

Männen utbildas främst inom bygg och hantverk
Inriktningarna på arbetsmarknadsutbildningarna ser olika ut på 
mans och kvinnoanstalter. Sett till hela perioden 2010–2014 är 
det betydligt vanligare med utbildningar inom bygg och tillverk
ning, så som plattsättning, svets och byggteknik, på mansanstal

57 Arbetsförmedlingen och Kriminalvården fick år 2012 ett regeringsuppdrag att öka 
dömda kvinnors förutsättningar att efter verkställigheten få och behålla ett arbete 
(Ju2012/3982/KRIM). Detta uppdrag finns beskrivet i bilaga 4.

58 I Kriminalvårdens enkätstudie år 2014 svarade 44 procent av kvinnorna att de fått 
information om Arbetsförmedlingens insatser. Det kan jämföras med 29 procent 
år 2013 (Ju2012/3982/KRIM slutrapport – bilaga 1). 
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ter medan kvinnor har en mer jämn fördelning mellan de olika yr-
keskategorierna, se figur 12. De intagna kvinnorna har dock under 
perioden inte fått tillgång till någon utbildning inom kategorierna 
lokalvård och maskinell tillverkning.

Figur 12.   Arbetsmarknadsutbildningarnas fördelning på respektive  
yrkesområde. Andel i procent. Uppdelat på kön. År 2010–2014. N = 182.

Källa: Arbetsförmedlingen

Figur 12 ger intrycket att utbildningsinriktningen på mansanstal-
ter är väldigt ensidig. Här bör dock erinras om det som redovisats 
ovan, att yrkesinriktningen Bygg och tillverkning innehåller en rad 
varierande underkategorier av yrkesinriktningar. På mansanstalter 
återfinns exempelvis en rad olika inriktningar som helt saknas på 
kvinnoanstalter, som snickeri, industriteknik, fastighetsteknik och 
utbildning i småmotorer. Även inom andra de yrkesinriktningarna 
finns det färre olika utbildningar för kvinnorna.
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Faktorer som styr  
intagnas sysselsättning
Enligt fängelselagen59 ska en verkställighetsplanering, VSP, upp
rättas för alla intagna. I de intagnas VSP dokumenteras deras livs
situation, behov och målsättning. Utifrån de identifierade utveck
lingsområdena ska sedan ett antal åtgärder formuleras. Det kan 
exempelvis vara att den intagne bör delta i en specifik sysselsätt
ning. På anstalterna finns totalt sett ett stort utbud av olika sys
selsättningar som kan möta de intagnas varierande behov. I prak
tiken är dock inte alla typer av sysselsättning lika tillgängliga för 
alla intagna, och flera faktorer styr i vilken utsträckning de behov 
som identifierats i VSP styr schemat. I detta kapitel fördjupar vi 
oss i dessa faktorer. Avsnittet bygger dels på intervjuer med in
tagna och personal på anstalter samt placeringssektionen, dels på 
statistik från Kriminalvårdens tidredovisningssystem. 

Eftersom sysselsättningen varierar mellan anstalterna är den för
sta omständigheten som har betydelse för intagnas sysselsättning 
deras anstaltsplacering. Kapitlet börjar därför med en genomgång 
av hur det går till när en person som dömts till fängelse placeras 
i anstalt och därefter på en avdelning. Sedan redogörs för andra 
omständigheter och villkor som påverkar möjligheten att delta i de 
olika sysselsättningarna. Det som främst berörs är hur de intagnas 
möjligheter till olika sysselsättningar påverkas av deras verkstäl
lighetslängd samt anstaltens prioriteringsordningar och platstill
gång. Slutligen görs en jämförelse av situationen för intagna kvin
nor jämfört med situationen för intagna män. 

Anstalt och avdelning har betydelse 
Placeringssektionen på Kriminalvården fattar beslut om vilken 
anstalt en person med fängelsedom ska placeras på.60 De är in

59 Fängelselagens (2010:610) 1 kap. 5 § andra stycket.
60 Placeringsgruppen arbetar efter de regler om placering i anstalt som finns fäng-

elselagen (2010:610), fängelseförordningen (2010:2010) och kriminalvårdens 
föreskrifter och allmänna råd (2011:1) om fängelse (FARK Fängelse). 
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volverade i såväl initialplaceringen61 som eventuella omflyttningar 
senare under verkställigheten. I beslutet om vilken säkerhetsklass 
som är aktuell för en intagen är grundprincipen att hen varken ska 
underkastas en mer ingripande övervakning och kontroll än vad 
som är nödvändigt, eller placeras på en anstalt där övervakningen 
och kontrollen är för låg. Placeringssektionen gör riskbedöm
ningar utifrån ett antal faktorer som berör risken för rymning och 
fritagning, missbruk, fortsatt brottslighet samt övriga risker. Risk
bedömningen används som underlag till beslut om säkerhetsnivå.

Det är alltså i första hand säkerhetsaspekter som styr valet av 
anstalt.62 När säkerhetsfrågorna har beaktats försöker man i nästa 
steg ta hänsyn till om det finns särskilda behandlingsprogram som 
den intagne behöver eller har önskemål om att gå. Även önskemål 
om särskild arbetsmarknadsutbildning och om att få komma till 
en avdelning med självförvaltning kan påverka valet av anstalt. 
Övriga sysselsättningar har mycket sällan betydelse för anstalts
placeringen. 

Intagna vill ofta placeras på en anstalt nära  
hemmet, utbudet av sysselsättning är sekundärt
Det förekommer, som nämns ovan, att intagna har önskemål om 
att gå vissa behandlingsprogram, arbetsmarknadsutbildningar 
eller placeras på avdelning med självförvaltning. Huvudsakligen 
handlar dock önskemålen från de intagna om att de vill placeras 
på en anstalt som är nära deras hem och familj. Kriminalvården 
försöker också ta hänsyn till detta, särskilt om den intagne har 
barn. Handläggarna på placeringssektionen som Brå intervjuat är 
till viss del kritiska till att den geografiska aspekten har så pass stor 
betydelse. De anser att det är viktigare att de intagna får tillgång 
till ”rätt” sysselsättning, främst då i form av behandlingsprogram 
och arbetsmarknadsutbildning.63 Samtidigt är de medvetna om att 
närhet till familj i vissa fall kan vara viktig och återfallsförebyg
gande. 

61 Män som är dömda till fängelsestraff på minst fyra år och kvinnor som är dömda 
till minst två år placeras initialt på riksmottagning (som för män finns på Kumla 
och för kvinnor på Hinseberg) för att utredas. 

62 Andra faktorer som påverkar placeringen är om man måste undvika olämpliga 
sammansättningar med andra intagna, om den intagne har särkskilda behov, är 
ung, eller har begått visa typer av brott. Då kan en specialplats bli aktuell, mer om 
dessa i bilaga 3. 

63 Detta finns också formulerat i prop. 2009/10:135 sid 71 där det står att behovet 
av sysselsättning väger tyngre än närhetsprincipen (närhetsprincipen innebär 
att intagna placeras i närheten av sin hemort för att underlätta frigivningen och 
möjligheten att ha kontakter med familj eller andra personer).
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Anstalternas information om  
sysselsättningen är ofta bristfällig 
I intervjuer med både placeringssektionen och intagna framkom
mer att de vill ha mer information om vad det finns för syssel
sättning på de olika anstalterna. I dagsläget är det främst Krimi
nalvårdens hemsida som används som informationskälla, men 
uppgifterna på den är ofta dåligt uppdaterade. Felaktig eller bris
tande information påverkar både placeringssektionens arbete och 
den intagnes möjligheter att efterforska anstaltens utbud av sys
selsättning före inställelse. 

Intagen: Jag vart jättebesviken när jag kom hit för jag hade gått 
in och läst på nätet och det skulle finnas köksutbildning, massa 
olika grupper man skulle kunna prata i, gym, yoga och fullt 
utrustat hobbyrum. Det fanns ingenting, absolut ingenting. Det 
kan jag känna är en stor frustration.

Även inom en och samma anstalt upplever personalen ibland att 
de intagna inte har tillgång till information om all den sysselsätt
ning som finns på anstalten. Såväl lärare som programledare som 
Brå har intervjuat menar därutöver att de själva oftast inte har tid 
att söka upp intagna och berätta om sin verksamhet. I stället tving
as de förlita sig på att de intagnas kontaktpersoner har kännedom 
om vilka studie och behandlingsmöjligheter som finns tillgängliga 
och att de informerar de som berörs. 

Möjligheten till sysselsättning varierar  
mellan olika avdelningar på samma anstalt 
Vilken sysselsättning en intagen har tillgång till påverkas inte bara 
av vilken anstalt hen placeras på utan även vilken avdelning. Att 
utbudet av sysselsättningar kan variera mellan avdelningar på 
samma anstalt förekommer till exempel när anstalten har enskilda 
avdelningar för ungdomar eller behandlingsavdelningar med plat
ser som är reserverade för motiverade missbrukare. Det innebär 
att intagna måste tillhöra en viss åldersgrupp eller leva upp till 
vissa krav för att få komma till dessa avdelningar och få del av den 
specifika sysselsättningen där.

Men utbudet kan också variera inom anstalter på grund av att 
olika avdelningar hålls åtskilda av säkerhetsskäl. Det är särskilt 
vanligt på anstalter med hög säkerhetsklass. Där kan det innebära 
att en intagen som är placerad på en viss avdelning är begränsad 
till ett fåtal sysselsättningar som är knutna specifikt till den avdel
ningen. Att sysselsättningarna på slutna anstalter är mer styrda till 
respektive avdelning beror också på att det krävs enskilda produk
tionslokaler med tillhörande personal för varje avdelning samt att 
anställda följer med de intagna varje gång de ska förflyttas till och 
från sysselsättningslokalen, exempelvis till Lärcentrums lokaler el
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ler produktionslokalen. Totalt sett försvårar detta möjligheten att 
individanpassa sysselsättningen på anstalter med hög säkerhets
klass. På några av de anstalter som Brå besökte hade personalen 
dock hittat egna kreativa lösningar för att dela upp utrymmet i 
verkstäder och andra sysselsättningslokaler, och på så sätt kunde 
sysselsättningen bli tillgänglig för flera grupper av intagna som 
inte fick ha kontakt med varandra.

De olika sysselsättningarnas  
krav på deltagarna
Utöver att anstalts och avdelningsplacering har betydelse ställs 
särskilda krav för att få delta i vissa sysselsättningar. Därtill kom
mer att efterfrågan är större än tillgången för en del av sysselsätt
ningarna. För dessa finns ofta en prioriteringsordning som perso
nalen ska följa. Nedan beskrivs vilka individuella förutsättningar 
som styr vilka sysselsättningar som de intagna får delta i. 

Mycket av arbetsdriften är tillgänglig för alla
Arbetsdriften är i regel öppen för alla som är placerade på en av
delning där det finns arbetsdrift. För att man ska få arbeta i vissa 
verkstäder kan det dock vara aktuellt att anstalten först gör en sä
kerhetsbedömning. Det kan handla om att hantering av vissa ma
skiner eller fordon kräver att de intagna lämnar negativa urinprov 
för att säkerställa deras nykterhet. I övrigt är arbetsuppgifterna 
oftast möjliga att utföra för de flesta intagna. Det gäller särskilt 
arbete inom montering och förpackning. 

Vid beslut om sysselsättning inom arbetsdriften kan också andra 
faktorer ha betydelse. Arbetsdriften arbetar med uppdrag från ex
terna kunder, och det är därför viktigt att arbetet blir utfört på ett 
tillfredsställande sätt, både när det gäller att hålla tidsramar och 
kvaliteten på arbetet. Det innebär att de intagnas produktionsför
måga kan ha betydelse för att verksamheten ska fungera, särskilt 
när det gäller mer kvalificerat arbete. Det är inte ovanligt att pro
duktionsledarna saknar tid för att lära upp nya intagna, de blir 
därför i stället måna om att behålla de intagna som redan är kun
niga på uppgifterna. Om en intagen med yrkeserfarenhet och god 
arbetsförmåga i stället, eller också, påbörjar arbetsmarknadsut
bildning, kan det försvåra möjligheterna att genomföra uppdrag, 
och det uppstår konkurrens om de intagna.64

64 Detta gäller särskilt under perioder med låg beläggning på anstalterna. 
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Serviceuppdrag ges till intagna som  
har personalens och intagnas förtroende 
För de flesta serviceuppdrag finns inga formella krav på den in
tagne. Dock tar både personal och intagna i intervjuer upp att 
de är förtroendeuppdrag och därför ska anvisas till personer som 
både personal och intagna litar på. Det beror på att många av 
de uppgifterna inte är så hårt styrda utan kräver ett större eget 
ansvarstagande från dem som utför arbetet. Hur serviceuppdra
gen utförs har dessutom betydelse för de andra intagnas trivsel. 
Om intagna som arbetar med att städa avdelningen, eller som har 
kökstjänst, inte sköter sina uppdrag blir övriga intagna lidande. 
Det är då naturligt att de vill vara med och ha synpunkter på vem 
som utför sysslorna.

Intagen: Det är som ett system i det, om någon vill ta över köks-
tjänsten efter mig så frågar jag den som varit längst efter mig 
först och främst.

Enligt de personer som Brå har intervjuat är det i praktiken fram
för allt intagna som avtjänar längre straff och som suttit på anstalt 
tidigare som har serviceuppdrag. Det stöds också av det kvantita
tiva underlag som Brå har tagit del av. 

Unga är prioriterade till grundutbildning
Som nämndes inledningsvis har intagna överlag betydligt lägre 
utbildningsnivå än resten av befolkningen. Dåliga skolresultat är 
något som enligt forskningen har samband med brottslighet bland 
unga (Payne och Welch 2013, Nilsson och Estrada 2009 m.fl.). Det 
är mot denna bakgrund som möjligheten att studera har utvecklats 
på anstalterna och som Lärcentrum i dag finns på alla anstalter. 
Trots den geografiskt goda tillgängligheten på utbildning är det 
dock inte möjligt för alla som vill studera att göra det. Söktrycket 
till Lärcentrum är högt, och lärarnas bild är att de ibland måste 
säga nej till personer som vill studera. Hur stort det problemet är 
går dock inte att uttala sig om men i Skolinspektionens gransk
ning av Lärcentrum (2012) framkom att det på många anstalter 
är kö till att studera. Vid Brås intervjuer med intagna var det dock 
ovanligt att någon tog upp att de inte fått studera alls, trots att de 
velat. Däremot förekom det att de velat studera fler timmar än vad 
de fått möjlighet till.

När prioriteringar måste göras är det de som bedöms ha störst 
behov och särskilt de som är yngre som kommer först i tur till stu
dier. Det går också i linje med Kriminalvårdens särskilda uppdrag 
att få fler unga att börja studera.65 Enligt den statistik som Brå har 

65 Regeringsuppdrag: Unga i anstalt (Ju2013/4394/KRIM).
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tagit del av är också många av dem som studerar unga.66 Trots 
det uppfattar representanter från Lärcentrum att de inte når dem 
med störst behov av studier. Den gruppen har ofta väldigt negativa 
erfarenheter från skolan och är därför inte intresserade av att sätta 
sig på skolbänken igen.67 

Arbetsmarknadsutbildning för dem som  
kommer att stå till arbetsmarknadens förfogande
Arbetsförmedlingens utbildningar är, som redovisats tidigare, en
bart tillgängliga för intagna som när de friges står till den svenska 
arbetsmarknadens förfogande.68 Det innebär att personer som ex
empelvis ska utvisas efter avtjänad dom, pensionärer och livstids
dömda69 inte har rätt att delta. För att få tillgång till utbildningen 
ser Arbetsförmedlingen och Kriminalvården även gärna att den 
intagne är motiverad, har minst ett halvår kvar till frigivning och 
fungerar väl i grupp. Antalet arbetsmarknadsutbildningar räcker 
dock inte till för alla som är intresserade och kvalificerade att gå en 
utbildning. Främst beror det på att utbudet är styrt av anstaltspla
ceringen och få byter anstalt för att delta i en specifik sysselsättning. 

De flesta som vill gå behandlingsprogram får det
Alla som är motiverade till behandling har rätt att gå de program 
som Kriminalvården anser att de har behov av. Det finns dock 
vissa grupper som i praktiken ofta utesluts. Den första gruppen 
är de som inte talar svenska, eftersom alla grupprogram i princip 
hålls på svenska. Det kan förekomma att enskilda individer kan få 
gå ett individuellt behandlingsprogram på engelska, men det tycks 
inte vara vanligt i praktiken.

Intagna som är placerade i avskildhet eller på SRIavdelning70 
har inte heller samma möjligheter att gå program av säkerhets
skäl. Flera av de intagna på SRIavdelningar har också psykiska 
problem, vilket ytterligare begränsar möjligheterna till gruppro
gram. Vid grupprogram har gruppens sammansättning betydelse 

66 I det statistikuttag som Brå har fått fanns inte utbildningsnivå med som bak-
grundsvariabel, och huruvida de utan grundläggande behörighet är överrepresen-
terade har därför inte kunnat granskas.

67 Lärcentrum har begränsade möjligheter att anpassa skolmiljön till personer med 
särskilda behov av lugn och enskildhet och möjligheter till extra stöd är också 
begränsade på många anstalter, enligt de intervjuade lärarna. Många har också 
problem med koncentrationssvårigheter som ADHD, vilket ytterligare kan öka 
motståndet att studera. Enligt skolinspektionen (2012) upplever en fjärdedel av 
dem som studerar på Lärcentrum att de har svårigheter med inlärning. 

68 Det är Arbetsförmedlingen som i slutändan avgör vilka intagna som ska få gå 
utbildningarna eftersom de finansierar utbildningarna. Mer om arbetsmarknadsut-
bildning i kapitlet ”Arbetsmarknadsutbildning som sysselsättning”.

69 Under Brås anstaltsbesök har vi dock mött livstidsdömda intagna, som inte fått sitt 
straff tidsbestämt, men som ändå gått arbetsmarknadsutbildning. 

70 Mer om särskilda avdelningar i bilaga 3.
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för vilka som får gå, både med tanke på gruppens dynamik och på 
grund av säkerhetsskäl.

Enligt Kriminalvården nås en mycket stor del av målgruppen 
av program på vissa brottsområden, framför allt när det gäller 
sexualbrott. För andra, till exempel våldsbrott, finns det ett stort 
utrymme för mer insatser. (KVV 2014b)

Incitament lockar intagna till behandlingsprogram
I våra intervjuer med intagna tar flera även upp att de haft en 
sysselsättning som varit väldigt värdefull för dem trots att de själ
va initialt inte trodde att de skulle få ut något av den. Det gäller 
främst behandlingsprogram där de medverkade för att de trodde 
att det skulle gynna dem under verkställigheten. 

Intagen: Jag gick PRISM först och trodde inte det skulle va ... 
tänkte att om man går programverksamhet ser det bra ut på 
pappret. Jag kan ju sitta där och fika och snacka skit. Men man 
fick några tankeställare faktiskt över hur man ska göra sen när 
man kommer ut. Vad man ska förändra gentemot innan man 
kom in. 

Många av aktiviteterna inom  
ASV är tillgängliga för alla
Som framkommit i tidigare kapitel är ASV en kategori som inne
håller väldigt varierade former av sysselsättning. Vissa aktiviteter 
inom ASV har tydliga mål och syften medan andra är mer diffusa. 
Att studera vilka grupper av intagna som tilldelas ASV i stort blir 
därför svårt. Inte heller när det gäller vilka krav som ställs på de 
intagna finns det någon enhetlighet. Ser man däremot på enskilda 
aktiviteter inom ASV är målgrupperna tydligare. 

Självförvaltning kräver exempelvis oftast att åtminstone en in
tagen som ingår i matlaget har viss förkunskap om matlagning. 
Även om personalen finns till hands för att hjälpa till vill de in
tagna ofta själva sköta matlagningen, vilket är svårt om ingen har 
tidigare erfarenhet av det. 

För praktisk arbetsträning ställs inga krav på de intagnas arbets
förmåga utan alla ska kunna delta i dessa verksamheter. Träningen 
sker i form av kreativ verksamhet eller andra aktiviteter som inne
bär viss social interaktion. Den erbjuds till intagna som inte klarar 
av ett ”vanligt arbete”, till exempel på grund av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsnedsättning. 
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En sysselsättning inom ASV som däremot ställer särskilda krav 
på de intagna är kloster och retreatverksamheten.71 Klostret vän
der sig främst till intagna med längre strafftider. För att bli utvald 
till en retreat krävs att den intagne är mycket motiverad och har 
uppvisat god skötsamhet. 

Övriga faktorer som är  
avgörande för sysselsättningen 
Vissa faktorer som har betydelse är gemensamma för samtliga 
kategorier av sysselsättningar. Dessa är framförallt platstillgång, 
verkställighetstid, timing och de intagnas önskemål. 

Platstillgång har ofta större betydelse än behov
Sysselsättningen som Kriminalvården anvisar ska minska risken 
för att intagna återfaller i brott och att främja deras återanpass
ning till samhället. Utgångspunkten för detta ska vara de behov 
och risker som identifierats i de intagnas verkställighetsplanering. 
I praktiken går dock inte alltid arbetet till som det är tänkt. Brå 
har under anstaltsbesöken fått intrycket att intagnas önskemål och 
platstillgång på de olika sysselsättningarna har större betydelse än 
de identifierade behoven. De intagna har som tidigare nämnts ofta 
sin grundplacering i arbetsdriften. Till de övriga sysselsättningarna 
är söktrycket högre och timingen, att en intagen kommer till an
stalten när det finns lediga platser på önskad sysselsättning, har 
stor betydelse. Särskilt tydligt blir det för de intagna som skrivs in 
under sommaren då flera sysselsättningar ligger nere eller har låg 
aktivitet.

Även när hänsyn tas till de intagnas behov kan bedömningen 
påverkas av vilket utbud av sysselsättning som finns på anstalten. 
En tidigare utredning (Svensson och Persson 2010) har visat att de 
behov som identifieras hos de intagna i stor utsträckning matchar 
den behandling och utbildning som finns på den aktuella anstalten 
och inte utgår från det nationella utbudet. Detta gör att man söker 
intagna som passar till en sysselsättning i stället för en sysselsätt
ning som passar de intagna. Detta har även framkommit i de inter
vjuer och besök som Brå har gjort. 

71 Kloster- och retreatverksamhet finns på Kumla, Skänninge och Mariagården 
(utslussboende). Viss klosterverksamhet bedrivs också på Hinseberg. Att delta i 
en retreat på något av Kriminalvårdens kloster innebär att den intagne drar sig 
undan vardagslivet i fängelset, lyssnar inåt och möter sig själv på djupet. Till hjälp 
finns en andlig vägledare (http://www.kriminalvarden.se/omkriminalvarden/nyhe-
ter/2015/januari/artikel/ [2015-08-07]).
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Korttidsdömda har överlag mer  
begränsad tillgång till sysselsättning
Vid genomgången av vilka grupper som har tillgång till vilka sys
selsättningar framträder en grupp som mer missgynnad än andra 
generellt sett: de korttidsdömda. För att delta i en sysselsättning, 
såsom behandlingsprogram och utbildning, krävs ofta en verkstäl
lighetstid på åtminstone tre till fyra månader. Eftersom många in
tagna friges villkorligt efter två tredjedelar av straffet motsvarar det 
en fängelsedom på minst fem månader. Gruppen av korttidsdömda, 
med en dom på fem månader eller mindre, utgör en inte obetydlig 
andel av de nyintagna, vilket framgår av figuren nedan. Även för 
intagna med längre domar kan verkställigheten i praktiken bli kort 
om de har suttit häktade innan de kom till anstalten. Det beror på 
att häktestiden räknas in som en del av den totala verkställigheten. 

Figur 13.   Strafftiden för nyintagna. Andel i procent år 2014. N = 8 943. 

Källa: KVR, Kriminalvården.

De begränsningar som korttidsdömda möter är till viss del mer 
eller mindre ofrånkomliga – men inte helt och hållet. Under Brås 
anstaltsbesök framkom att vissa anstalter är bättre på att ta till
vara på verkställigheten för korttidsdömda. Det kan till exempel 
variera hur lång tid utredningen av behoven tar eller hur många 
gånger som ett program startar under året. Något som också tas 
upp i intervjuerna är att man i större utsträckning än i dag borde 
kunna planera för att en påbörjad utbildning eller ett behandlings
program avslutas utanför anstalten efter frigivningen.72

Försöksprojekt på två anstalter
Inom Kriminalvården pågår ett projekt på två anstalter73 som syf
tar till att förbättra insatserna för korttidsdömda män.74 Projek

72 Arbetsförmedlingen arbetar, vid tiden för rapportskrivning, för att kunna följa upp 
hur många intagna som avslutar en arbetsmarknadsutbildning utanför anstalten.

73 Nyköping och Halmstad.
74 Projektet bedrivs inom ramen för det särskilda uppdraget med att förstärka insat-

ser för våldsamma män (Ju2013/4394/KRIM). För mer information se bilaga 4.
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tet har utvecklats i och med att man uppmärksammade att det är 
svårt att nå män som har kortare strafftider, i projektet definieras 
detta som personer med högst åtta månaders strafftid. Ambitio
nen är att alla i målgruppen ska erbjudas behandling under tiden 
i anstalt. För att detta ska kunna uppnås behöver deras problem 
identifieras snabbare och arbetet med att motivera dem att gå pro
gram inledas tidigare. Möjligheterna att påbörja ett program un
der anstaltstiden och sedan avsluta det inom Frivården ska också 
öka. Delprojektet med korttidsdömda har kommit i gång konkret 
under hösten 2015, och slutredovinsingen ska ske i mars 2017.

Jämförelse mellan kvinnor och män
I stora drag är det samma faktorer som styr vilken sysselsättning 
som en kvinna anvisas jämfört med en man. Som tidigare beskri
vits, är det som främst skiljer situationen när det gäller de intagna 
kvinnornas tillgång till sysselsättning jämfört med männens, att 
utbudet på nationell nivå är betydligt mindre för dem. På kvin
noanstalterna måste intagna med en större variation av behov och 
förutsättningar kunna samsas. Detta medför att det finns begrän
sat utrymme för sysselsättning riktad till särskilda grupper, istället 
tillhandahålls en mer ”allmän” sysselsättning som passar de flesta 
intagna. Det ger därmed mindre utrymme för placeringsgruppen 
att initialplacera kvinnor på en anstalt som motsvarar specifika be
hov. Samma begränsning som placeringssektionen har för kvinnor 
har de dock även med andra grupper av intagna som är hänvisade 
till specifika avdelningar eller anstalter, exempelvis dömda för sex
ualbrott, intagna med psykiska eller fysiska hinder och ungdomar.



55

Brå rapport 2015:20

Sysselsättningens positiva 
betydelse för de intagna
Kriminalvårdens primära syfte med sysselsättning på anstalter är 
att ge de intagna nya kunskaper, färdigheter och insikter som kan 
hjälpa dem i livet efter frigivning. Förhoppningen är att det ska 
minska risken för återfall i brott och öka deras chanser på ar
betsmarknaden (KVV 2015a). I detta kapitel görs inledningsvis en 
kort genomgång av tidigare forskning om återfallsförebyggande 
effekter av sysselsättning i anstalt. Därefter redovisas Brås resultat, 
både från den enkät som skickats till villkorligt frigivna75 och från 
de intervjuer vi gjort med intagna och personal inom Kriminal
vården.76 Brås studie har en bredare definition av effekter än den 
tidigare forskning som redovisas, som uteslutande fokuserar på 
återfall. Vi ser både på de effekter som de intagna upplever påver
kar deras återanpassning till samhället, som risken för återfall, och 
andra mer direkta effekter under tiden på anstalt. 

Forskning om effekter
Generellt sett kan sägas att de internationella effektutvärdering
arna, när det gäller risken för återfall kopplat till sysselsättning, 
främst rör effekten av behandlingsprogram. Men det har också 
gjorts studier om den återfallsförebyggande effekten av utbildning. 
De svenska utvärderingar som gjorts berör även de främst behand
ling och utbildning. Däremot saknas större utvärderingar av den 
ordinarie arbetsdriftens betydelse för återfall. Detsamma gäller för 
de olika typer av sysselsättningar som ingår i service och ASV.

75 Personer som är villkorligt frigivna har verkställt minst två tredjedelar av sin straff-
tid på anstalt och avtjänar resterande tid i frihet. Brås enkät besvarades av 187 
villkorligt frigivna som hade kontakt med Frivården.

76 Sammanlagt har Brå intervjuat 71 intagna, 126 anstaltspersonal och 10 frivårds-
handläggare. Mer om Brås insamlingsmetoder i bilaga 1.
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Internationell forskning visar att  
behandlingsprogram kan påverka återfall
Internationellt sett finns det dels utvärderingar avmissbrukspro
gram, dels utvärderingar av brottsförebyggande program, såväl 
generella som inriktade mot specifika brottstyper. Resultaten visar 
att båda typerna av program kan ha positiva effekter på återfall. 

Inom ramen för Campbell Collaboration har det gjorts en me
taanalys77 om drogbehandling i fängelse (Mitchell m.fl. 2012). I 
genomgången ingår dels så kallade terapeutiska samhällen,78 vilket 
på svenska anstalter främst motsvaras av 12stegsprogram, dels 
andra gruppbaserade program. Resultaten, som bygger på över 70 
studier, visar positiva effekter för främst terapeutiska samhällen; 
effekterna för övriga program är inte signifikanta. Även när det 
gäller terapeutiska samhällen handlar det dock om en begränsad 
effekt. Återfallen bland grupperna av deltagare var runt 5–10 pro
centenheter lägre än i kontrollgrupperna.

Inom ramen för Campbell Collaboration har det även gjorts en 
metaanalys som rör effekter av kognitivtbeteendeterapeutiska 
program (KBT) för personer som dömts för brott (Lipsey m.fl. 
2007). Den bygger på 58 studier och avser både fängelse och fri
vård.79 Det övergripande resultatet av analysen är att KBTpro
gram har effekt. Av dem som fick gå program återföll i genomsnitt 
tre av tio, i jämförelse med fyra av tio bland dem som inte gick 
program. Det fanns inget särskilt program som utmärkte sig som 
mer effektivt än något annat, men resultaten tenderade att bli bätt
re om programmet inrymde träning i att hantera ilska och träning i 
att lösa personliga problem. Av stor betydelse för att uppnå effek
ter är också att genomförandet av programmet håller hög kvalitet. 

Mer osäkra resultat i Kriminalvårdens utvärderingar
Kriminalvården har utvärderat samtliga av de program som be
drivs på anstalterna.80 Resultaten från dessa utvärderingar tycks 
vara något mer blygsamma än de som redovisas i Campbellstu
dierna (KVV 2014b) om man definierar behandlingsgruppen på 
samma sätt som i metaanalysen. Jämförelsen görs då mellan samt
liga som påbörjar programmet81 och en jämförelsegrupp som inte 
gått programmet. Det enda program som visar signifikanta posi
tiva effekter på återfall i brott är 12stegsprogrammen. Kriminal

77 En metaanalys är en statistiskt avancerad genomgång av forskningsstudier på ett 
område.

78 Avdelning där vårdperspektivet genomsyrar all verksamhet.
79 Slutsatsen i studien är att resultaten av programmen är desamma oavsett om de 

ges i fängelse eller i frihet.
80 Sedan början av 00-talet styrs programverksamheten inom Kriminalvården av en 

ackrediteringsprocess, mer om detta i avsnitt Sysselsättningens omfattning och 
karaktär.

81 Man inrymmer alltså alla där det funnits en ”intent to treat”.
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vårdens resultaten liknar dem som Brå tidigare fann i en utvärde
ring av narkotikabehandling i anstalt (Brå 2008). Brås bedömning 
var då att vården på behandlingsavdelningarna, som vanligen har 
12stegsprogram, minskade återfallen med åtta procentenheter. De 
positiva resultaten ligger också i linje med dem som framkom i 
Campbellstudien.

När det gäller övriga program ser man inga statistiskt signifikan
ta skillnader i återfall om man jämför samtliga som påbörjat ett 
program och dem som inte påbörjat detta program. Däremot kla
rar sig de som fullföljt ett av de ackrediterade programmen bättre 
än en jämförelsegrupp som inte gått det programmet.

Kriminalvårdens effektutvärderingar har lett till att ett par be
handlingsprogram har avvecklats. De två senaste programmen 
som togs bort var Prime for life (2014), som riktar sig till klienter 
som dömts för brott där det finns kopplingar till missbruk, och 
Aggression Replacement Training (2010), som riktar sig till ung
domar som beter sig aggressivt.

Utbildning minskar risken för  
återfall enligt internationell forskning
En aktuell forskningssammanställning, som bygger på 267 studier 
som alla rör fängelser i USA, visar att de som deltagit i utbildning 
minskade sin risk för återfall, förbättrade sin chans att få arbete 
efter frigivningen och ökade förmågan att läsa och räkna (Davis 
m.fl. 2014). Deltagarnas risk för återfall var i genomsnitt 13 pro
centenheter lägre än risken i kontrollgruppen. Här bör dock fram
hållas att siffrorna inte direkt kan överföras till svenska förhål
landen, bland annat eftersom fängelsepopulationens storlek och 
karaktär skiljer sig påtagligt mellan Sverige och USA.

Inga utvärderingar av Lärcentrums effekter på återfall
Det finns inga svenska utvärderingar av vilka effekter på återfall 
som grundutbildning under anstaltstiden har. Däremot finns det 
ett par studier som visar att den utbildning som bedrivs på Lär
centrum ökar de studerandes kunskaper (Herkner och Samuelsson 
2005). 

Brås utvärdering visade begränsade  
effekter av arbetsmarknadsutbildning
När det gäller yrkes och arbetsmarknadsutbildningar på anstalt 
har Brå utvärderat effekten av dessa (Brå 2009:21 och 2010:14). 
Denna studie fokuserade på fler aspekter än bara återfallsrisken. 
I den första delen av utvärderingen intervjuades intagna och per
sonal om deras syn på utbildningarna, och i den andra följdes ef
fekten upp genom att jämföra situationen (anställning och åter
fall) för dem som deltagit i en arbetsmarknadsutbildning med en 
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kontrollgrupp. Kontrollgruppen bestod av samtliga personer som 
frigavs från anstalt under år 2006 och som var folkbokförda i Sve
rige. 

Av intervjuerna framkom att de som deltog i utbildningarna var 
nöjda med dem. De uppfattade överlag lärarna som kompetenta 
och engagerade och uppskattade att utbildningarna var verklig
hetsnära. Flera lyfte fram utbildningens betydelse för deras själv
känsla och för stämningen på anstalten. 

Även personalen uppfattade att utbildningarna höll hög kvali
tetet och att deltagarna lärde sig det aktuella yrket tillräckligt väl 
för att kunna arbeta med det efteråt. Flera trodde dock att delta
garna ändå skulle kunna få problem eftersom många av dem inte 
alls hade någon tidigare arbetslivserfarenhet eller ”visste hur saker 
fungerar i arbetslivet”.82 På grund av läs och skrivsvårigheter och 
begränsad studievana hade också många av deltagarna svårt att 
klara den teoretiska delen av utbildningen.

När det gäller effekterna av utbildningen var resultaten blanda
de. De som deltagit i utbildningarna hade i något högre utsträck
ning arbete inom ett år efter frigivningen än en jämförbar kontroll
grupp som inte gått någon utbildning, 39 jämfört med 32 procent. 
Däremot framkom inga skillnader i återfall mellan grupperna.

Möjliga orsaker till sämre svenska resultat
Som framgått ovan är de svenska resultaten sämre än vad de är 
i de internationella metaanalyserna, som framför allt utgörs av 
studier i amerikansk kontext. Både när det gäller behandlingspro
gram och utbildning är de svenska slutsatserna mer försiktiga. Det 
är då viktigt att komma ihåg att de internationella studierna inte 
är helt jämförbara med de svenska. Detta eftersom de lagts upp 
och genomförts i en helt annan kontext än den svenska. Bland an
nat är ”normalbehandlingen” av intagna i Sverige mer ambitiös än 
i till exempel i anstalter i USA. Det kan påverka hur stora skillna
derna i återfall blir för dem som går program i jämförelse med dem 
som inte deltar. Utöver det är andelen av befolkningen som sitter 
i fängelse många gånger högre i USA än i Sverige, och fängelserna 
än mycket större. Det ökar möjligheterna att till en studie av en in
sats välja ut undersökningsgrupper med optimala förutsättningar 
att gagnas av insatsen. 

Få studier om effekten av service, arbetsdrift och ASV
Brå har, vid tidpunkten för rapportskrivningen, inte hittat någon 
mer omfattande svensk utvärdering av arbetsdriftens, servicens och 
ASV:s effekter på återfall. Däremot pågår ett antal studier inom 

82 Det är bland annat mot denna bakgrund som den förberedande utbildningen Min 
väg till arbetet skapats.
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Kriminalvården om dess effekter mer generellt: en gäller intagnas 
arbete med stora djur, en klosterverksamheten och en yoga.83

Sysselsättningens betydelse för  
intagnas återanpassning till samhället
Inledningsvis beskrevs att Brå har en vidare definition av syssel
sättningens effekter. Nedan redovisas vilken syn intagna, villkor
ligt frigivna och i viss mån även personal på anstalter har på sys
selsättningens betydelse. Först belyses de förväntade effekterna 
efter frigivning, därefter redovisas de mer omedelbara effekterna 
för tiden i anstalt. 

Resultatet bygger både på närmare 200 intervjuer med intagna 
och personal som Brå intervjuat under anstaltsbesök och på den 
enkät som skickades ut till villkorligt frigivna. Svaren från de in
tagna handlar ofta om effekter som fortfarande ligger långt fram 
i tiden för deltagarna och ska därför ses som bedömningar och 
förhoppningar och inte faktiska effekter. De villkorligt frigivna 
har lite mer perspektiv än intagna på den sysselsättning de haft 
under tiden i anstalt och kan också ha konkreta erfarenheter av 
vilken roll den haft i olika situationer efter frigivning. Resultatet 
bör dock även för dessa tolkas med viss försiktighet eftersom deras 
svar enbart speglar deras upplevelse av förbättringar.

Följande fyra effekter av sysselsättningen belyses särskilt: 
• Bidra till minskad risk för återfall.
• Öka chansen till arbete.
• Ge rutiner och struktur på dagen samt vardagskunskaper.
• Stärka de intagna och öka deras självförtroende.

Nedan redovisas varje punkt mer ingående.

Särskilt behandlingsprogram anses  
viktiga för att inte återfalla i brott
Många av dem som verkställer en dom i anstalt begår nya brott 
efter frigivningen. Enligt Brås statistik återfaller 40 procent i nya 
brott inom tre år (Brå 2015). Av den anledningen är det intressant 
att undersöka huruvida de olika sysselsättningarna bedöms ha en 
återfallsförebyggande effekt. I Brås enkät till villkorligt frigivna 
fick de först ange vilken typ av sysselsättning de haft under verk
ställigheten.84 Därefter fick de förhålla sig till ett antal påståenden 
om vilka effekter dessa sysselsättningar haft för dem. De svars
alternativ som fanns var: instämmer i stor utsträckning, instäm-

83 Mer om dessa studier i bilaga 3.
84 Vid analysen av enkätsvaren har vi utgått från de intagnas egna uppgivna sys-

selsättning, vi har inte kontrollerat med registeruttag. Mer om urval, bortfall och 
tillvägagångssätt i bilaga 1. Metod.
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mer i liten utsträckning, instämmer inte alls samt frågan är inte 
relevant för mig. Det sista svarsalternativet fanns för de klienter 
som inte ansåg att de hade några behov av det som frågan gällde.85 

Som tidigare nämnts har forskning visat att sysselsättning kan 
ha effekt, men att den är begränsad. För att kunna fånga upp även 
mindre effekter har vi därför valt att redovisa både instämmer i 
stor och i liten utsträckning som positiva svar. Hälften av samtliga 
villkorligt frigivna som besvarat enkäten upplever att sysselsätt
ningen i någon utsträckning har eller kommer att bidra till att de 
inte återfaller i brott. När resultatet för medverkan i olika sys
selsättningar jämförs, se figur 14, framkommer att behandlings
programmen är den sysselsättning som de upplever har haft störst 
betydelse i detta avseende. Notera att redovisningen endast är be
räknad utifrån svaren från dem som deltagit i respektive sysselsätt
ning och som besvarat frågan. 

Figur 14.   Sysselsättningen har ökat sannolikheten för att jag inte kommer att 
begå brott i framtiden.

Källa: Brås enkät till villkorligt frigivna.

När de intagna i intervjuer fick motsvarande fråga blev bilden nå
got annorlunda. Överlag lyfte de flesta av dem fram att det var an
nat än sysselsättningen under anstaltstiden som skulle komma att 
vara avgörande för om de skulle återfalla eller inte. Det som de såg 
som de starkaste skälen till att lämna den kriminella banan var att 
de kände sig för gamla för den livsstilen eller att de ville vara där 
för sin familj. Men när sysselsättningen nämndes som betydelsefull 
var det även för de intagna framför allt behandlingsprogram som 
togs upp. Även teoretisk utbildning och arbetsmarknadsutbildning 
upplevs i viss utsträckning minska risken för återfall. 

85 Enkäten innehöll också separata frågor om vilka olika behovsområden som klien-
terna upplevde att de hade, till exempel bostad, missbruk, arbete etcetera. Med 
hjälp av de frågorna var det möjligt att bekräfta att de som besvarat frågorna med 
alternativet ej relevant är samma personer som inte upplever sig ha några behov i 
just det avseendet. 
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Intagen: Jag är lyrisk. De som höll i VINN, alltså två stjärnor 
på himlen säger jag bara. De har fått en att verkligen tänka till 
i alla avsnitt. Och de har gjort att jag kan liksom ta av mig den 
här ryggsäcken och lägga den här borta sen när jag åker hem 
och känna att nu har jag bearbetat allt det här, nu kliver jag ut 
och fortsätter leva mitt liv, som en annan person till viss del. 

Utbildning upplevs underlätta för att få arbete 
När de villkorligt frigivna fick ange om deras sysselsättning ökat 
deras chans att få ett arbete var det främst de som gått en utbild
ning som i någon utsträckning angav att sysselsättningen har eller 
kommer att ha den effekten. Det gäller särskilt dem som gått en 
arbetsmarknadsutbildning. Bland dem uppgav nästan samtliga att 
sysselsättningen gett dem kunskaper som de kommer att ha nytta 
av i sitt yrkesliv och att den ökat deras chans till arbete.86 Studien 
ger dock inget svar på hur många av dem som utbildats som fått 
ett arbete till följd av utbildningen.

Figur 15.   Sysselsättningen har ökat mina chanser till arbete.

Källa: Brås enkät till villkorligt frigivna.

Även i intervjuer berättar flera av de intagna som studerat på an
stalten, framför allt de som gått en arbetsmarknadsutbildning, 
men även personer som studerat på Lärcentrum, att de upplever 
att sysselsättningen kommer att öka deras möjligheter att få ett 
arbete. Ett intyg från en arbetsmarknadsutbildning upplevs som 
eftertraktat.

Intagen: Ja jag får ett intyg och man kan väl säga såhär att 
för mig har det varit jättebra, dels står det inte att man utfört 
utbildningen i Kriminalvården utan det är Lernia då, vilket gör 
det lättare när man söker jobb. Att man kan förklara bort det 

86 I figur 15 är deras svar sammanslaget med samtliga som haft utbildning, därav 
den lägre andelen.
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här året med att jag faktiskt gått en kurs, och det känns ju inte 
helt fel.

Arbetsdriften uppfattas sällan öka chanserna till jobb
Många av de produktionsledare som Brå intervjuat har förhopp
ningar om att de intagnas att sysselsättningen i arbetsdriften ska 
öka deras chanser på arbetsmarknaden. Men svaren från de vill
korligt frigivna visar på en mycket begränsad effekt av arbets
driften i detta avseende. Det skiljer sig dock en del mellan olika 
grenar inom arbetsdriften. De som arbetat med mer kvalificerade 
uppgifter, som snickeri och mekanik, ser en större nytta med arbe
tet än de som arbetat med enklare uppgifter, som montering och 
förpackning. 

De intagna upplever, liksom de villkorligt frigivna, totalt sett 
inte att arbetsdriften i någon större utsträckning bidrar till att öka 
chansen att få ett arbete, med undantag för en del kvalificerade 
uppgifter. Även den personal som intervjuats ser stor skillnad på 
effekten av mer kvalificerat arbete jämfört med enklare uppgifter 
inom arbetsdriften.

Avdelningspersonal: Vi har duktiga killar här som vill ha en me-
ningsfull sak att göra, och att de får se det slutgiltiga resultatet 
sedan. Grabbarna som sitter och klickar rör [en typ av mon-
teringsarbete där rör sätts ihop] skiter ju fullständigt i om det 
kommer att sitta i ett handfat eller något. De vill bara att tiden 
ska gå. Men sätt något i nävarna på dem som betyder något så 
blir det en jättestor skillnad. Det speglar av sig på avdelningen 
också.

De flesta sysselsättningarna  
upplevs bidra till vardagskunskap
De villkorligt frigivna fick även ange i vilken utsträckning syssel
sättningen gett dem vardagskunskaper. Här gavs en mer positiv 
bild bland samtliga sysselsättningar. Även bland dem som haft 
ASV, som i övrigt inte upplevts ge någon större effekt, var det 60 
procent som höll med om att sysselsättningen i någon utsträck
ning ökat deras vardagskunskaper. Det är särskilt tydligt bland 
den största gruppen inom ASV, de som haft självförvaltning och 
tagit hand om matlagningen på avdelningen. 70 procent av dem 
uppger att sysselsättningen har gett dem kunskap som de kan ha 
nytta av i vardagen. 

Behandlingsprogram ingår inte i redovisningen, eftersom ökade 
vardagskunskaper inte är ett primärt syfte med den sysselsättning
en. Deltagare i behandlingsprogram tillfrågades i stället om mer 
specifika effekter för de program de gått. Svaren visar att en stor 
del av dem upplever att det haft positiva effekter. Exempelvis upp
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lever hälften att deras medverkan lett till att de har färre negativa 
vanor som missbruk, och nästan 70 procent anger att sysselsätt
ningen gett dem verktyg för att hantera svåra situationer.

De intagna ser sysselsättning som  
ett sätt att skapa struktur i vardagen 
De flesta intagna som Brå intervjuat tycker att det är viktigt att 
leva ett så normalt liv som möjligt när de verkställer sin dom på 
anstalt. Det dagliga arbetet har en viktig roll i att skapa ”nor
malitet” innanför murarna. Det hjälper de intagna att få struktur 
och rutiner på dagarna, något som de kan ha nytta av även efter 
frigivningen. 

Intagen: Alltså, jag vill vara en normal svensson-människa när 
jag kommer ut så det gör att jag går upp på morgonen som man 
gör ute, så gör jag det här också. Och liksom, skulle jag bara 
ligga så skulle det bara göra mig apatisk … det känns ändå bra 
när man gjort saker och ting. Det är som på utsidan fast inom 
stängda dörrar.

För en del av de intagna innebär ett dagligt arbete en stor omställ
ning. De kanske aldrig tidigare har haft tider att passa. Självför
valtning och andra uppgifter som mer liknar hushållssysslor upp
levs som viktiga i det avseendet. 

Intagen: Jag hade aldrig kokat vatten när jag kom hit en gång, 
så nu, jag har fått insikt. Jag har bott på krogen sen jag var 16 
år, ätit ute i hela mitt liv, så nu fick jag insikt i att lära mig laga 
mat. Jättekul, roligt och hur bra som helst! 

Figur 16.   Sysselsättningen har gett mig kunskaper som jag kan ha nytta av i 
min vardag.

Källa: Brås enkät till villkorligt frigivna.
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Sysselsättningen har ökat  
självförtroendet och stärkt de intagna
Slutligen tillfrågades de villkorligt frigivna om deras sysselsätt
ning stärkt dem och gett dem bättre självförtroende. Den bild som 
framträder är att det finns en inte obetydlig andel inom alla syssel
sättningar, som uppfattar att sysselsättningen, i större eller mindre 
utsträckning, haft sådana positiva effekter. Det resultatet stödjer 
bilden att samtliga sysselsättningar i anstalt kan vara viktig för de 
intagna.

Figur 17.   Sysselsättningen har stärkt mig och gett mig bättre självförtroende. 

Källa: Brås enkät till villkorligt frigivna.

Liksom bland de villkorligt frigivna känner flera av de intagna som 
intervjuats, att de stärks av sin sysselsättning, att de får göra något 
som är betydelsefullt. Det är särskilt tydligt bland de intagna som 
anvisats självförvaltning och behandlingsprogram men även bland 
dem som haft vissa typer av arbetsdrift. 

Intagen: Dom klappar oss inte på axeln varje dag men jag upp-
lever att vi är uppskattade och att det är värdefullt det vi gör. 

Även personalen ser att sysselsättningen på detta sätt kan vara 
stärkande för de intagna. Många av de intagna är ovana vid att få 
beröm och återkoppling på något de gör. Personalen upplever att 
de växer i och med sysselsättningen. 

Lärare: Min upplevelse är att alla som studerar ser sysselsätt-
ningen som något meningsfullt. Att ha en meningsfull sysselsätt-
ning under sin verkställighet tror jag är oerhört viktigt. Sedan 
de här små målen, att klara av någonting, att få en liten push 
framåt. En del av våra tjejer har ju upplevelser av sin gamla 
skolgång som det mest negativa under hela livet, de har aldrig 
lyckats.
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Med ett stärkt självförtroende och ökad självinsikt upplever per
sonalen att de intagna är bättre rustade att klara livet efter frigiv
ning.

Övriga positiva effekter för de intagna
Som framgått ovan uppfattar både villkorligt frigivna och intagna 
att sysselsättningen kan ha positiva effekter på lång sikt. I inter
vjuer med intagna och personal handlar dock de flesta effekter om 
sådant som inte har med återanpassningen att göra utan snarare 
om sådant som påverkar vardagen på anstalten.87 Det handlar om 
sysselsättningens betydelse för att göra tiden på anstalten mer lätt
hanterlig för såväl intagna som personal. De huvudsakliga övriga 
effekter som de tog upp var, utan inbördes rangordning, att sys
selsättningen 

• bidrar till bättre relationer mellan personal och intagna 
• förebygger konflikter 
• får tiden att gå snabbare
• ger utrymme och tid för reflektion 
• ger de intagna ersättning. 

Sysselsättningen skapar förutsättningar  
för möten mellan personal och intagna
Sysselsättningen har en viktig roll i att underlätta relationen mellan 
personal och intagna. Båda grupperna framhåller i intervjuer att 
det i andra sammanhang kan vara svårt att prata med varandra på 
ett avslappnat vis. Bland de intagna råder en rädsla för att ses som 
”golare” av de andra intagna om man kommer för nära persona
len. Särskilt på de högre säkerhetsklasserna, bland unga intagna 
och bland intagna med flera domar bakom sig ses det som viktigt 
att hålla en viss distans till personalen. Även personalen drar sig 
för att bli för privat och vill gärna upprätthålla en professionell yr
kesroll, där säkerheten har hög prioritet. Samtidigt är personalen 
medveten om att förtroende från de intagna är en förutsättning 
för att kunna arbeta brottsförebyggande med motiverande samtal, 
vilket också ingår i deras tjänstebeskrivning. Något som de ofta 
anser att de får bättre möjligheter till under sysselsättningstiden. 

Lärare: Vi har fikastunder där vi diskuterar saker, ibland sitter 
grabbarna och pratar om droger. Då går vi in och styr dem att 
tänka på konsekvenser, det är en allvarig konsekvens att sitta 
här. 

Flera av de intagna som intervjuats upplever att det är lättare att 
prata med personalen på de olika sysselsättningarna (som lärare, 

87 Denna typ av frågor ställdes inte till de villkorligt frigivna. 
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produktionsledare och programledare) än med avdelningsperso
nal. 

Intagen: Lärarna är inte plitar liksom. De ser inte på oss som 
kriminella för de lär känna oss, förstår du? På snicken var de 
också bra. De behandlar dig inte som att du är kriminell utan 
som att du är där för att jobba eller plugga och då känner du dig 
normal, eller halvt liksom.

Att de anställda inom sysselsättningarna kan ha lättare att prata 
med de intagna bekräftas av den personal som intervjuats. En lära
re på en arbetsmarknadsutbildning beskriver det på följande sätt:

Arbetsmarknadsutbildningslärare: Vi är inte ett hot, som av-
delningspersonal. Det här är en fredad zon, här på arbetsmark-
nadsutbildningen. Det är mer jämlikt, mer respekt. Vi låser ju 
inte in någon, det blir ju en väldig skillnad. Lärande handlar 
ju om förtroende, om man får det kan man få eleven att börja 
reflektera över det hela. 

Produktionsledarna beskriver relationen med de intagna på lik
nande sätt. En menar att skillnaden ligger i att de arbetar med de 
intagna och inte mot dem. 

Produktionsledare: Det här är en helhet, vi jobbar ihop och då 
är jag med i den kedjan. Som produktionsledare är det jättevik-
tigt att vi inte bara står där borta, så ska de sitta här och jobba 
utan vi är med dem hela tiden och finns med som ett team, som 
man gör på en vanlig arbetsplats för jag tror att det är det de 
behöver.

Relationen mellan intagna och personal skiljer sig dock mycket 
åt mellan säkerhetsklasserna. På de öppna anstalterna finns mer 
utrymme för samtal, både rent rumsligt och i kulturen.

Hög sysselsättning förebygger  
konflikter på avdelningen
Bland personalen är det många som tycker att sysselsättningen är 
bra för att den minskar risken för konflikter och irritation på av
delningen. 

Avdelningspersonal: Vi har testat att köra utan [sysselsättning], 
men det tar en vecka och sedan kokar det här stället. Tjejerna 
vill ha att göra. 

Även de intagna tycker att stämningen blir sämre med mindre eller 
ingen sysselsättning.

Intagen: Hade vi inte haft detta så hade vi nog haft ihjäl var-
andra. Det blir så mycket tokiga konflikter för världen är så 
otroligt liten här inne. De mest märkliga saker blir ju katastrof 
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emellanåt. Så håll oss sysselsatta, som småbarn, så blir det inte 
så ... Bara för att undvika konflikter så fyller det ett fantastiskt 
bra syfte.

Sysselsättningen får tiden att gå snabbare …
Oavsett vad de intagna vi intervjuat anser om innehållet i syssel
sättningen är alla överens om att dagar helt utan sysselsättning 
inte är att föredra. Tiden går snabbare när man har något att göra 
och det är en faktor som motiverar många att gå till sin sysselsätt
ning. 

Intagen: Nog för att uppgiften man har är ganska hjärndöd i 
sig, sätta etiketter på flaska, det är liksom... men tiden går ju. 
Tiden går ju mycket fortare om man har något att göra va.

… och kan ge utrymme att reflektera  
över sin situation och sina problem 
Många intagna som deltagit i yoga eller retreat, såväl endagars 
som längre, berättar om att de där har fått tillfälle att tänka över 
sin situation och sina val. De har fått verktyg att själva reflektera 
över sitt liv. Även andra sysselsättningar inom ASV, som kreativ 
verksamhet, och Service kan för vissa fylla liknande syften. För 
några av de intagna är sysselsättningen en plats där de får möj
lighet att stanna upp ett tag och vara för sig själva. De börjar då 
fundera kring vad de behöver ordna upp i sitt liv. 

Intagen: Tvätten har gjort att jag har kunnat prata med mig 
själv i det här brottet jag sitter för, kunna komma till insikt med 
att jag måste börja bearbeta. För mig är det bra att vara själv 
och inte bli influerad av en massa skit. Den tiden är förbi för 
mig.

Sysselsättningen leder till att de intagna får ersättning
De intagna som intervjuats uppskattar alla att få ersättning för sitt 
arbete, så de kan handla i kiosken eller skicka pengar till anhöriga. 

Intagen: För de flesta är det [lönen] en fråga om total över-
levnad. Det är absolut nödvändigt för de flesta, för att de ska 
kunnat ringa hem, skriva brev hem eller ha kontakt med om-
världen, kunna köpa cigg, snus. Det är en överlevnadspeng för 
de flesta, man klarar sig inte utan den helt enkelt.

En del av de intagna har åsikter om ersättningens nivå och tycker 
att den ska höjas eller anpassas efter de intagnas prestation och 
arbetsuppgift. Möjligheten att premiera intagna som arbetat extra 
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hårt är även något som en del av personalen önskar. Samtidigt vill 
de inte att lönen ska bli det centrala syftet med de intagnas arbete. 

Produktionsledare: Det finns vissa som menar att de inte har 
tänkt slita ut sig inom Kriminalvården för 13 kr i timmen, då 
brukar jag svara, har ni kommit hit för att tjäna pengar är ni 
fel ute. 

Möjligheten att anpassa lönenivån utifrån prestation finns dock 
redan men används inte i någon högre utsträckning.88 När de in
tagna tillfrågas om vad de skulle vilja förbättra med sysselsätt
ningen är dock inte en ökning av ersättningen det primära. Mer 
timmar och mer innehåll är i stället sådant som nämns. Flera sa 
att de hade jobbat även om de inte fått pengar för det, för att ha 
något att göra. 

Intagen: Visst om man kunde få välja [om man vill arbeta eller 
inte] hade det kanske varit bättre för somliga men jag hade job-
bat i vilket fall som helst. Och jag hade jobbat även om jag inte 
hade fått pengar.

88 Ersättningen för en arbetad timme kan variera från 8 till 19,50 kronor, norma-
lersättningen är 13 kronor. Brå har begärt ut uppgifter för antalet timmar som 
Kriminalvården har betalat ut ersättning för under år 2014. Den allra största 
delen av dessa är normalersättning. Det är ytterst ovanligt att de intagna får sänkt 
ersättning på grund av låg prestation, det står för endast 0,1 procent av det totala 
antalet utbetalda timmar. Sänkt ersättning ska enligt handboken om sysselsätt-
ning och ersättning i anstalt (2013:4) användas med försiktighet. 
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Sysselsättning  
i andra länder
I Brås uppdrag ingår att jämföra den sysselsättning som erbjuds i 
Sverige med situationen i andra länder. Denna delstudie fokuserar 
därför på hur kriminalvården i tre andra länder arbetar med sys
selsättning på anstalt. Vilka likheter finns och på vilka punkter 
skiljer det sig åt? Urvalet består av tre nordeuropeiska länder som 
har ett rättssystem som i huvudsak liknar Sveriges, nämligen Dan
mark, Norge och Nederländerna. De frågor som står i fokus är: 

• Vilka typer av sysselsättningar finns?
• I vilken utsträckning är de intagna sysselsatta?
• Vad innebär de olika sysselsättningarna?
• Vilka strategier har länderna för att lösa de utmaningar de 

står inför? 

Här bör framhållas att det inte är helt enkelt att jämföra olika län
ders kriminalvårdssystem. Skillnader i utformning av lagstiftning, 
praxis och sätt att föra statistik kan påverka redovisningen på sätt 
som kan vara svåra att upptäcka. Därtill kommer att kriminal
vården i alla länderna anger att deras statistik är bristfällig och 
ofullständig. Det som av statistiken framstår som likheter i utbud 
och arbetssätt kan dölja reella skillnader, och system som framstår 
som olika kan i praktiken vara väldigt lika.

I de tre länderna saknas det också i stor utsträckning skriftliga 
dokument från kriminalvården, som beskriver hur systemet med 
sysselsättning är uppbyggt, eller som på annat sätt belyser de frå
gor Brå vill åskådliggöra. Redovisningen bygger på de dokument 
som gått att uppbringa och intervjuer med kontaktpersoner inom 
främst kriminalvårdsmyndigheterna.

Kriminalvårdens förutsättningar  
i de studerade länderna
Hur sysselsättningen är utformad i olika länder påverkas kanske 
främst av kriminalvårdens och politikernas mål och ambitioner. 
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Därutöver finns strukturella faktorer som har betydelse för möjlig
heterna att realisera dessa ambitioner. Möjligheten att erbjuda de 
intagna ett varierat och behovsanpassat utbud av sysselsättningar 
påverkas till exempel av antalet som är intagna på anstalt, anstal
ternas storlek, sektionering och omsättningen av intagna (verkstäl
lighetstidens längd). Hur många som är intagna i de olika länderna 
framgår av tabell 2.

Tabell 2. Beläggning på anstalter och häkten i de studerade länderna. År 2014.

Antal intagna 1 januari 
(inkl. häktade)

Antal intagna 1 januari 
(inkl. häktade) per 
100 000 invånare

Sverige 5 525 57
Norge 3 571 70
Danmark 3 774 67
Nederländerna 10 224 61

Källa: Council of Europe Annual Penal Statistics.

 

Norge har flest intagna i relation till befolkningen
Av tabellen framgår att Nederländerna har flest antal intagna i 
anstalt, följt av Sverige. Om man relaterar antalet intagna till be
folkningens storlek utmärker sig däremot Sverige med lägst andel 
intagna. Norge har i jämförelse mer än 20 procent fler intagna per 
100 000 invånare. Jämfört med övriga europeiska länder är dock 
skillnaderna mellan dessa fyra länder små. De har alla relativt få 
intagna i relation till befolkningen i ett europeiskt perspektiv. 

Störst anstalter i Danmark och Nederländerna
Utifrån intervjuer med representanter i respektive land framkom
mer att Sverige och Norge har påtagligt mindre anstalter än Dan
mark och Nederländerna. På små anstalter kan det vara svårt att 
ha ett varierat utbud av sysselsättning. Det är i genomsnitt dubbelt 
så många intagna på anstalterna i Danmark och Nederländerna än 
i Sverige och Norge. Samtidigt bör framhållas att även graden av 
sektionering på anstalterna har betydelse för hur många typer av 
sysselsättning de intagna har tillgång till. Finns det flera ”slutna” 
avdelningar inom en större anstalt, blir sysselsättningsutbudet för 
varje intagen mindre. Vi saknar dock uppgifter om i vilken ut
sträckning anstalterna är sektionerade i de olika länderna. 

Kvinnor utgör endast fem–sex procent av samtliga intagna i alla 
länderna, vilket innebär att det är svårare att få till stånd ett lika 
varierat utbud för dem som för männen. I Danmark är dock kvin
nor och män placerade på samma anstalter, vilket gör att proble
met med begränsat utbud är mindre omfattande där. Det finns dock 
konkreta planer på att utveckla särskilda anstalter för kvinnor.



71

Brå rapport 2015:20

Korta verkställighetstider överlag
I samtliga studerade länder har de flesta intagna korta verkställig
hetstider. Det är alltså stor ”omsättning” av intagna. I Danmark 
har 60 procent av de nyintagna verkställighetstider på högst tre 
månader, i Norge är tiderna ungefär desamma. I Sverige har drygt 
hälften tider på högst fyra månader. Nederländerna har något 
längre verkställighetstider, men fortfarande har drygt hälften verk
ställigheter på kortare än sex månader. 

Sysselsättningsgraden räknas ut på olika sätt  
– men ligger trots det på i stort sett samma nivå
Som tidigare nämnts är sysselsättningsgraden det mått som an
vänds av Kriminalvården som uppföljning av sysselsättningen. I 
Sverige beräknas den genom att antalet sysselsatta timmar delas 
på samtliga registrerade timmar, vilket för de flesta anstalter byg
ger på en normalarbetstid på 30 timmar per vecka. I Sverige var 
sysselsättningsgraden år 2014 81 procent. 

Motsvarande mått finns även i de studerade länderna men det 
räknas ut på olika vis och vad som anses som full sysselsättning 
varierar också mellan länderna. Trots dessa skillnader hamnar sys
selsättningsgraden på i stort sett samma nivå i de olika länderna. 

I Danmark finns det en skyldighet för kriminalvården att tillhan
dahålla lönegrundande sysselsättning under 37 timmar i veckan. 
Enligt de intervjuade tjänstemännen på kriminalvården är det 
svårt att realisera detta fullt ut. Diskussioner pågår om att minska 
”normalarbetstiden” något. Enligt kriminalvårdens statistik är 
sysselsättningsgraden 80 procent i Danmark.

I Norge planerar man på de flesta anstalter för att de intagna 
ska vara sysselsatta 40 timmar i veckan. Eftersom de har svårt att 
uppnå detta, är kraven på vad som är ”full sysselsättning” betyd
ligt lägre satta i tidredovisningssystemet för löneutbetalning. I det 
systemet registreras två timmars arbete som en halvdag och fyra 
timmars arbete som en heldag. Sysselsättningsgraden anges med 
det beräkningssättet till 78 procent. Kriminalvården ser dock en 
del brister i den statistik som förs i dag, och avsikten är att regist
ren och statistiken ska utvecklas och förfinas inom ramen för arbe
tet med deras strategi för 2015–2018 (Kriminalomsorgen 2015).89

Grundregeln i Nederländerna är att de intagna ska erbjudas be
tald sysselsättning 20 timmar i veckan. I dessa timmar ingår ar
betsdrift, service och arbetsmarknadsutbildning. Sysselsättnings
graden räknas fram genom att se hur stor andel av de intagna 
som arbetat 20 timmar eller mer under en vecka. Enligt tillgänglig 
statistik har 80 procent av de intagna någon form av betald sys
selsättning i den omfattningen. Övriga är utan sådan sysselsätt

89 Mer om Norges strategi för 2015-2018 under avsnittet Mål och strategier.
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ning främst på grund av att de nyligen skrivits in, är sjuka eller i 
pensionsålder.

Svårt att jämföra lönerna mellan länderna
Alla sysselsättningar är inte lönegrundande i de studerade länder
na. Den bild som framträder är att Norge och Danmark liknar 
Sverige när det gäller vilka sysselsättningar som ger lön, även om 
kriminalvården i Sverige framstår som något mer generös kring 
vad som är ger ersättning. I Nederländerna är man mer restriktiv. 
Där är det i huvudsak bara arbetsdrift, service och yrkesutbild
ning som ger lön. Därutöver erbjuds de intagna i viss utsträckning 
olika typer av behandlings/träningsprogram, fritidsaktiviteter och 
skolutbildning. Men för dessa sysselsättningar ges, i motsats till i 
de övriga länderna, som regel ingen ersättning. 

Det är svårt att jämföra lönenivån för de intagna i de studerade 
länderna, eftersom den påverkas av flera olika faktorer. Förutom 
timlönens storlek påverkas nivån också av vilka uppgifter som ge
nererar lön, hur många timmars arbete de intagna kan erbjudas 
per dag, vilka kostnader under anstaltstiden som den intagne själv 
står för samt kostnadsbilden i landet. Det varierar också i vilken 
utsträckning intagna får lön vid arbetsbrist och annan frånvaro. 
Allmänt sett kan sägas att grundtimlönen i länderna ligger någon
stans mellan 10 och 16 kronor, men att det är svårt att få fram 
den mer intressanta siffran – nämligen vad de intagna i genomsnitt 
tjänar på en vecka.

Utbud av sysselsättningar  
i de studerade länderna
Liksom i Sverige har de intagna i de studerade länderna syssel
sättningsplikt.90 Det finns också någon form av skyldighet för 
kriminalvården att erbjuda lönegrundad sysselsättning. I samtliga 
länder har man svårt att uppfylla den skyldigheten och arbetar på 
olika sätt med att både öka antalet timmar och att förbättra inne
hållet i sysselsättningen. Nedan redovisas de huvudsakliga syssel
sättningskategorierna i de studerade länderna.

I samtliga länder är arbetsdrift grundsysselsättningen 
Arbetsdrift är grundsysselsättningen i alla de studerade länderna 
framför allt handlar det om uppgifter inom montering och för
packning. Intagna på fängelser i alla de studerade länderna utför 

90 I Nederländerna pågår dock diskussioner om att genom lagändring avskaffa sys-
selsättningsplikten. I praktiken har den redan begränsad inverkan då de intagna, 
förutom indragen lön, inte får något straff för arbetsvägran. 
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också arbeten som rör den interna driften, som att städa och ut
föra trädgårdsarbete. Alltså motsvarande de uppgifter som utförs 
som service i Sverige. 

I danska fängelser utgörs arbetsdriften huvudsakligen av mon
teringsarbete, vilket förekommer på alla deras anstalter. Näst van
ligast är träarbete, följt av metallarbete och därefter lantbruksar
bete. Därutöver utförs grafiskt arbete och köksarbete på ett par 
fängelser.

I Norge är de typer av uppgifter som förekommer i lite större 
omfattning arbete i tvätteri, mekanisk verkstad, snickeri, mon
tering, produktion av pallar, småindustri och utearbete. Därutö
ver utgör serviceuppgifter, främst arbete i köket och städning, en 
mycket stor del av sysselsättningen för norska intagna.

De vanligaste arbetsuppgifterna i nederländska fängelser är 
packning av varor åt företag. Arbete med återvinning är också 
vanligt. Utöver det finns textil, trä och stålarbete. En tiondel av 
de sysselsatta arbetar med skötseln av anstalten, som städning, 
tvätt och matlagning.

Svårigheter att få in tillräckligt med arbetsuppdrag 
Liksom i Sverige upplever kriminalvården i Norge och Danmark 
att det är svårt att få in tillräckligt med uppdrag till arbetsdriften i 
fängelserna. Även i Nederländerna har man haft sådana problem. 
Men man uppfattar där att de problemen har minskat genom en 
rad olika åtgärder som kriminalvården vidtagit. En åtgärd som 
haft positiva effekter är att man år 2011 inrättade tre regionala 
kontor för att leda och utveckla arbetsdriften. Ambitionen var att 
arbetsdriften skulle bli mer professionell och få en ökad likrikt
ning. Genom att kontoren samordnar arbetsdriften för anstalterna 
i regionen blir det möjligt att ta emot större beställningar från 
företagen än när anstalterna själva skulle hitta företag att arbeta 
åt. Både administrationen kring arbetsdriften och kostnadsmed
vetenheten har också förbättrats. Det har medfört att anstalternas 
intäkter har ökat. 

En annan orsak till att det blivit lättare att få företag att förlägga 
produktion till anstalterna är, enligt den ansvarige på Justitiedepar
tementet som Brå haft kontakt med, att mellanstora företag med 
enklare uppgifter blivit mindre benägna att, som tidigare, flytta sin 
produktion till Östeuropa och Asien. Detta eftersom löneläget där 
inte längre är lika lågt som tidigare. Att förlägga produktion till 
inhemska anstalter har därför blivit mer attraktivt. 

Att företag som tidigare haft produktion i Asien nu börjat lägga 
beställningar på anstalterna i Nederländerna, är också ett av skä
len till att regeringen föreslagit att avskaffa arbetsplikten i fäng
else. Dessa företag har erfarenhet av den diskussion som förts om 
arbetsvillkor och tvångsarbete för deras underleverantörer i Asien. 
Mot den bakgrunden vill de heller inte ge uppdrag till underleve
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rantörer (anstalter) i Nederländerna där det förekommer tvångs
arbete. 

Ytterligare skäl till att arbetsbristen inte märks lika tydligt i Ne
derländerna är, enligt Brås kontaktperson, den nederländska lagen 
som sedan tre år tillbaka kräver att alla statliga myndigheter måste 
anställa minst två procent av sin personal från svaga grupper på 
arbetsmarknaden, exempelvis tidigare dömda.91 Ett annat skäl är 
att anstalterna försöker skräddarsy arbetsmarknadsutbildningar 
så att de motsvarar de kompetensbehov som de företag har, som 
lägger ut produktion på anstalter. Med erfarenhet från arbetsupp
giften på anstalt samt i vissa fall en fullföljd yrkesutbildning inom 
området är Nederländernas förhoppning att allt fler när de friges 
ska kunna anställas av samma företag som de arbetat åt inne på 
anstalten.

Större möjligheter till grundutbildning  
i de nordiska länderna
Andelen som går någon form av utbildning tycks vara ungefär lika 
stor i Norge och Danmark som i Sverige. 

I danska fängelser går var femte intagen på någon form av ut
bildning under sin tid i anstalt. Det kan handla om både en kortare 
kurs och en längre utbildning, beroende på den intagnes behov 
och strafftidens längd. Att erbjuda utbildning under anstaltstiden 
är någonting som fått ökad prioritet i Danmark de senaste åren. 
I linje med detta har studievägledningen förstärkts – i dag finns 
det en studievägledare på varje anstalt. Utbudet av utbildning är 
uppdelat i tre steg. Det första, som är det som är aktuellt för en 
inte obetydlig del av de intagna, är att förbättra deras förmåga att 
läsa och skriva. Nästa nivå är utbildning som ger grundskolekom
petens. Den tredje nivån är yrkesutbildning. 

I Norge är det betydligt fler än i Danmark som utbildar sig i 
anstalt. Över hälften av dem som var intagna i norska fängelser år 
2013 fick någon form av skolundervisning under året, ofta i form 
av påbyggnadskurser eller andra kortare kurser. Undervisningens 
omfattning per elev varierade från två timmar i veckan till heltid, 
det vill säga fem dagar i veckan. Det är de ordinarie skolmyndig
heterna som har ansvaret för undervisningen i fängelser.

I Nederländerna är det främst yrkesutbildning som prioriteras.92 
Möjligheten att få grundläggande skolundervisning under an
staltstiden är avsevärt mindre än i Norge och Danmark. Skolgång 
finns i princip bara tillgänglig för intagna som antingen inte talar 
nederländska eller inte kan läsa och skriva. Intagna kan därutöver 
gå högre utbildningar på distans, om de själva kan bekosta dem.

91 De arbetsgivare som inte fyller kvoten betalar extra i skatt.
92 Vi saknar dock uppgifter om hur stor del av de intagna som årligen deltar i sådan 

utbildning.
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Arbetsmarknadsutbildning finns i samtliga länder
I alla de studerade länderna tycks yrkesutbildning vara ett priori
terat område.

De vanligaste yrkesutbildningarna i danska anstalter är kock 
och annan köksutbildning och utbildning till snickare respektive 
metallarbetare. Att utöka yrkesutbildningen är något man särskilt 
satsat på de senaste fem åren, och samarbetet med andra myn
digheter kring denna fråga har ökat markant. Trots detta finns 
det köer till yrkesutbildningen. De svårigheter som finns med att 
ordna sådana utbildningar liknar dem som finns inom svensk kri
minalvård. Det är dels konflikt med målen för arbetsdriften, dels 
problem med sektionering på slutna anstalter med höga krav på 
säkerhet. Dessutom har de i Danmark ambitionen att den ordina
rie anstaltspersonalen ska hålla i utbildningarna. Det kräver att 
anstaltspersonal får vidareutbildning för att klara uppgiften, vilket 
inte alltid är så lätt att realisera.

I Norge är det en hel del intagna som går någon form av arbets
marknadsutbildning, och ambitionen är att det ska öka ytterligare. 
Sådan utbildning utgjorde 16 procent av sysselsättningstiden år 
2014. 

I Nederländerna är ambitionen i stor utsträckning, som tidigare 
tagits upp, att länka yrkesutbildningen till de arbetsuppgifter som 
den intagne redan har i anstalten. Det ökar möjligheten för den 
intagne att få praktisera vad hen lärt sig på utbildningen. Det höjer 
också kvaliteten på det arbete som bedrivs inom arbetsdriften, en
ligt intervjuad representant för Justitiedepartementet. Ett exempel 
är att de som städar på anstalten kan få gå en städutbildning som 
ger ett certifikat. 

Programverksamheten är mest  
utbyggd i Sverige och Danmark
En stor del av de intagna i danska anstalter har, liksom intagna 
i Sverige, missbruksproblem. Under månaden innan de togs in i 
anstalt hade nästan 60 procent använt amfetamin och 20 procent 
opiater. Mot denna bakgrund är missbruksprogram en viktig del 
av den sysselsättning som erbjuds i anstalterna. Kriminalvårdsla
gen innehåller en behandlingsgaranti som innebär att alla intagna 
som önskar behandling ska få det inom 14 dagar från det att önsk
ningen framfördes. Enligt de intervjuade tjänstemännen uppfylls 
den garantin i nio fall av tio. Behandlingen kan ges både på en 
vanlig avdelning, i form av program, eller på en särskild behand
lingsavdelning. Programmen är både av kognitiv karaktär och i 
form av 12stegsmetoden. Principen är att de som ger behandling
en är anställda (eller arbetar på uppdrag) enbart för denna uppgift. 
Om även ”förbehandling”, i form av motiverande samtal, räknas 
med får ungefär 4 000 missbrukare någon form av behandling i 
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anstalt under ett år. Det finns även olika typer av behandlingspro
gram för grupper som inte är missbrukare, till exempel intagna 
med våldsproblematik. Kriminalvården i Danmark har inte gjort 
några utvärderingar av programmens effekter på återfall i brott 
eller missbruk. 

Programverksamheten i norska fängelser tycks vara något min
dre omfattande än i danska och svenska fängelser. Programverk
samhet utgör där endast en procent av den sysselsättning som in
tagna fått hel eller halv daglön för 2014. En tredjedel av de som 
gick ett behandlingsprogram deltog i ett av kriminalvårdens ack
rediterade program, till exempel Brottsbrytet och NSAP (Natio
nal Substance Abuse Program). Övriga deltog i icke ackrediterade 
program som rörde till exempel trafik och berusning och alternativ 
till våld. Liksom i Danmark och Sverige får de intagna som deltar 
i programverksamhet lön för detta.

När det gäller behandling i Nederländerna finns vissa anstalter 
för psykiatrisk vård inom kriminalvården. För missbrukare finns 
dessutom möjlighet att söka sig till en avdelning där de förbinder 
sig att avhålla sig från droger under anstaltstiden och ställa upp 
på att regelbundet urintestas. Det som i övrigt erbjuds de intagna 
vill man hellre kalla ”träningsprogram” än behandlingsprogram. 
Dessa är, som nämnts tidigare i regel inte lönegrundande. Det 
tycks handla både om program, liknande dem som i Sverige kall
las behandlingsprogram, och social träning. Det finns till exempel 
program som syftar till att lära deltagarna att bättre kontrollera 
sin aggressivitet, men också program som handlar om att kunna 
sköta sin ekonomi eller att hålla tider. 

Strategier och måldokument  
i de studerade länderna
I de länder som Brå studerat har man identifierat olika problem
områden för den sysselsättning som bedrivs i anstalt. Nedan pre
senteras några centrala delar i ländernas strategier för att hantera 
dessa.

I Danmark finns ingen samlad strategi för hur sysselsättningen 
ska förbättras. Men man arbetar på flera olika fronter för att få 
tillräckligt med sysselsättning och för att fullfölja ambitionerna att 
kunna erbjuda behandling och utbildning till dem som behöver.

I Norge har fokuseringen på sysselsättningen i anstalt ökat de 
senaste åren och som en följd av det har kriminalvården formule
rat en strategi för utveckling av sysselsättningen i anstalt för åren 
2015–2018. (Kriminalomsorgen 2015)

Ett första mål i strategin är att öka sysselsättningsgraden – från 
78 procent till 90 procent före år 2018. Inriktningen ska särskilt 
vara att öka sysselsättningen bland dem som sitter isolerade eller 
sitter på avdelningar utan tillgång till arbetsplatser och skola. Ett 
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sätt att åstadkomma detta är att diskutera med Statsbygg (motsva
rande Fastighetsverket i Sverige) om inte de intagna skulle kunna 
utföra en del av de uppgifter som Statsbygg i dag utför. I strategin 
ingår också att kriminalvården ska inrätta en nationell marknads
föringsapparat, där en enhet får ansvar för nationell koordinering. 
Ambitionen är också att de intagna i större utsträckning ska in
volveras i administrativa uppgifter, detta eftersom samhället i allt 
större utsträckning har behov av sådant arbete. Det betonas också 
att datorer bör användas när det är relevant för arbetsuppgiften. 

Ett annat mål är att öka samarbetet med andra organ för att 
fler ska få sysselsättning. Bland annat ska det, så som redan sker 
i Sverige, finnas yrkesvägledare från Arbetsförmedlingen på varje 
anstalt. Tanken är också att arbetsdriften ska samordnas mer med 
utbildning och behandling för den enskilde intagne, så att nyt
tan för den intagne ska kunna öka. Avsikten är också att så långt 
möjligt öka samarbetet mellan frivården och arbetsdriften. Bland 
annat ska frivårdskontoren utveckla ett utbud av sysselsättningar 
som kan utnyttjas av både frivårdsklienter och intagna i anstalt.

En central del i strategin är också att personalen inom arbets
driften innan 2018 ska vidareutbildas i motiverande samtal, mil
jöarbete och pedagogik. Målet är även att alla anställda inom ar
betsdriften ska erbjudas att gå kriminalvårdens grundutbildning, 
KRUS. Kriminalvården har tillsatt en central koordineringsgrupp 
för att implementera strategin. 

Hur den framtida kriminalvården i Nederländerna ska bedrivas 
beskrivs bland annat i Strategin för åren 2013–2018 (DJI 201393). 
De allra flesta målen fokuserar på ekonomiska besparingar, som 
att införa dubbelbeläggning och minska personalen, men det finns 
även punkter som mer berör sysselsättningens utveckling. Ett led 
i strategin har varit att införa ett graderingssystem som påverkar 
utbudet för de intagna beroende på deras uppförande på anstal
ten. Lönen ska även kunna variera utifrån arbetets karaktär och 
svårighetsgrad. Förhoppningen är att det ska ge incitament för de 
intagna att gradvis ta på sig mer kvalificerade arbetsuppgifter, vil
ket i sin tur skulle öka de arbetserfarenheter som de får i anstalt.

93 Q&A Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen 2013–2018.
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Slutsatser och diskussion
Brås studie visar att sysselsättningen under tiden i anstalt är viktig 
för de intagna. Den gör vardagen i anstalten mer hanterlig och får 
tiden att gå snabbare. Den kan även ge mer bestående positiva ef
fekter för den intagne och därmed bidra till lägre återfall. Utöver 
det är sysselsättningen viktig för säkerheten på anstalten; under 
perioder med mindre sysselsättning blir det ofta betydligt stöki
gare på avdelningarna, enligt både intagna och personal som Brå 
intervjuat. 

Den bild som Brå har fått är att personalen som arbetar med 
sysselsättningen på anstalterna överlag gör ett bra arbete och är 
engagerade i sina uppgifter. Samtidigt visar studien att det finns 
en hel del som kan förbättras. Kriminalvården är medveten om de 
flesta av de behov som Brå identifierat och för flera av dem finns 
inga snabba och enkla lösningar. Sammanfattningsvis rör det sig 
främst om tre utvecklingsområden:

• Många intagna har inte tillräckligt att göra under dagarna.
• Det saknas en helhetssyn på sysselsättningens funktion och 

inriktning, både lokalt och nationellt.
• Enskilda intagnas sysselsättning styrs inte alltid av de behov 

som identifierats samt följs inte upp.

Nedan diskuteras var och en av de tre utvecklingsområdena och 
ges förslag på hur man kan arbeta vidare med frågorna.

För lite att göra
Längden på en normalarbetsdag för intagna varierar mellan olika 
anstalter och avdelningar. Gemensamt för de allra flesta anstalter 
är dock att de inte kan erbjuda de intagna sysselsättning motsva
rande heltid ute i samhället – något som de intagna själva efterfrå
gar i intervjuer med Brå. 

Arbetsbristen kan ta sig olika uttryck. Det rör sig dels om intag
na som inte fått ett schema som ger dem ”full sysselsättning”, dels 
om intagna som inte är fullt sysselsatta under sina schemalagda 
timmar. Det sistnämna blir aktuellt när fler sysselsättningstimmar 
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på en anstalt schemaläggs än vad det egentligen finns arbetsuppgif
ter för, detta för att nå upp till den normalarbetstid som anstalten 
beslutat om. Om en sysselsättning sedan ställs in finns inte heller 
en alternativ aktivitet för de intagna, och de blir sysslolösa. Detta 
gäller främst dem som arbetar med arbetsdrift eller serviceuppgif
ter.

Här följer en närmare beskrivning av de sex områden som enligt 
Brås mening är viktiga att fokusera på för att ge de intagna fler och 
mer meningsfulla sysselsättningstimmar. Primärt handlar det om 
åtgärder som inte medför några ökade lönekostnader. 

Löpande dialog om problemets omfattning
Problemet med lite aktivitet i sysselsättningen framgår delvis, men 
inte helt, av Kriminalvårdens tidredovisningssystem. På många an
stalter tycks arbetsbrist underrapporteras, eftersom den drabbar 
de intagna genom lägre lön. 

Enligt Brås mening är det viktigt att Kriminalvården hittar ett 
forum för att diskutera problemets omfattning och karaktär, så 
att det blir mer synligt än i dag. Brå ser det som en förutsättning 
för att Kriminalvården ska kunna värdera och åtgärda proble
men. Samtidigt bör man undvika att lägga nya betungande krav 
på dokumentation på personalen, som tar tid och resurser. I detta 
sammanhang finns det också skäl att fundera över det uppfölj
ningsmått som Kriminalvården i dag främst använder: sysselsätt
ningsgraden. Brå ser främst två risker med dagens sätt att mäta. 
Dels att alla anstalter inte tidredovisar på samma sätt, vilket leder 
till en felaktig jämförelse. Dels att systemet inte gynnar de anstal
ter som försöker öka antalet timmar i sysselsättningen genom att 
schemalägga mer än sex timmar (men inte alltid når upp till det).

Ökad styrning och bättre  
samordning av uppdragen inom arbetsdrift
En stor del av problemen med undersysselsättning rör arbetsdrif
ten. De problemen hänger samman med svårigheter att få till
räckligt med kunder som anlitar Kriminalvården. En ytterligare 
utmaning är att erhålla uppdrag med arbetsuppgifter som passar 
de intagna. Uppdragen ska helst inte vara alltför monotona och 
ostimulerande, men heller inte alltför krävande i relation till de 
intagnas erfarenhet och kompetens. 

Inom Kriminalvården pågår, när denna rapport skrivs, en sats
ning på att utveckla arbetsdriften, bland annat genom ökad cen
tral styrning och bättre samordning mellan anstalterna när det gäl
ler uppdrag. Förhoppningsvis kan detta få positiva effekter när det 
gäller produktionsuppdrag.
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Anpassa timmarna i arbetsdriften till kunduppdragen
Som nämnts är den bild som Brå fått att det inte är helt ovanligt att 
fler sysselsättningstimmar på en anstalt schemaläggs på arbetsdrift 
eller service än vad det egentligen finns arbetsuppgifter för. För 
mycket dödtid i sysselsättningen gör att den i mindre utsträckning 
kan fungera som en förberedelse för ett arbetsliv utanför murarna, 
eftersom tempot där ofta är betydligt högre. I vissa perioder kan 
dock tidsåtgången ha beräknats för snävt, vilket leder till ökad 
stress och press och inte heller gynnar de intagna som behöver tid 
för handledning av produktionsledare.

Det är inte någon enkel uppgift för anstalterna att beräkna hur 
stor arbetsproduktion som de kan åta sig så att produktionskra
ven varken blir för höga eller för låga. Även om antalet produk
tionstimmar skulle vara realistiskt räknade, kan det, enligt Brås 
mening, vara svårt att undvika att det ibland uppstår situationer 
med arbetsbrist. Beläggningen kan variera, såväl som sjuknivån 
och arbetskapaciteten bland dem som placerats inom arbetsdrif
ten. Därutöver är det som tidigare nämnts svårt för anstalterna att 
ha ett jämnt flöde av kunduppdrag under året.

Även i denna fråga är Brås förhoppning att Kriminalvårdens 
förmåga att både få in bra arbetsuppdrag och att rätt värdera tids
åtgången för dem, ska öka med det utvecklingsarbete som pågår. 
Här ser Brå även möjligheter att utveckla samarbeten regionalt, 
där delar av kunduppdragen kan flyttas till närliggande anstalter 
om det tidvis är för mycket att göra.

Mer flexibilitet vid situationer med arbetsbrist
Brås bild från anstaltsbesöken är att anstalterna är olika bra på att 
hantera arbetsbrist. På vissa anstalter får de intagna vanligen sitta 
kvar i arbetslokalerna och prata och fika när det inte finns något 
att göra, på andra anstalter finns det en större kreativitet bland 
både produktionsledarna och annan personal kring hur tiden kan 
användas när det är arbetsbrist. De anstalterna hade även mer 
kommunikation mellan personalen som arbetar med de olika sys
selsättningarna och kunde flytta intagna till den sysselsättning som 
hade arbete att erbjuda. Öppna anstalter har störst möjlighet att 
vara flexibla. Där finns större möjligheter att sysselsätta de intagna 
utan ständig övervakning av personal, och mindre sektionering att 
ta hänsyn till. Men alla skillnader i att på ett bra sätt hantera ar
betsbrist, kan inte förklaras av säkerhetsklass.

För att samtliga anstalter ska kunna hitta sätt att öka flexibilite
ten kan det enligt Brås mening finnas skäl att öka erfarenhetsutby
tet mellan anstalterna. Framgångsrika sätt att hantera arbetsbrist 
bör spridas till alla verksamhetsområden. 
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Omfördela arbetstiden till mer studier och ASV
Ett sätt att åtgärda undersysselsättningen i arbetsdriften är att om
fördela arbetsdagen till fler timmar för studier och ASV. Vid inter
vjuerna med intagna var det flera som sade att de gärna hade velat 
studera fler timmar i veckan än vad de gjorde. Flera intagna hade 
också förslag på kreativa verksamheter som de ville ägna sin tid åt. 

Att utöka utbildning som sysselsättning torde kräva att lärar
resurserna inom Lärcentrum utökas. Möjligheterna till detta är en 
resursfråga som Brå inte kan uttala sig om. Detsamma gäller troli
gen möjligheterna att utöka timmarna i ASV. 

Insatser för att hitta aktiviteter  
åt dem som är svåra att sysselsätta 
I vår studie visade det sig att det finns intagna som enligt Krimi
nalvårdens intention ska ha sysselsättning, men som inte har det. 
Därutöver har en del intagna endast ett fåtal timmar registrerade 
per dag. Det har under intervjuer framkommit att det främst hand
lar om personer som är mycket svåra att hitta någon sysselsättning 
till. Anledningen till det kan vara att de på grund av psykiska eller 
fysiska funktionshinder inte klarar av den ordinarie sysselsättning
en eller att de är placerade i avskildhet där sysselsättning tillsam
mans med andra är svår att tillgodose. 

Brå har förståelse för dessa svårigheter, men vill ändå betona 
vikten av att försöka finna någon form av sysselsättning för alla 
intagna. Som Brås studie visar underlättar även enklare sysselsätt
ningar tiden på anstalt. Det är viktigare enligt Brå att hitta någon 
sysselsättning överhuvudtaget än att begränsa sig endast till sådan 
som har dokumenterad effekt.

Se över behov och utbud för kortidsdömda
Vid anstaltsbesöken framkom att flera typer av sysselsättningar i 
praktiken inte är tillgängliga för personer med kortare verkställig
heter. Det gäller bland annat utbildning och behandlingsprogram. 
Det är därför positivt att frågan om behandlingsprogram för kort
tidsdömda fått särskilt fokus i det projekt som Kriminalvården 
driver kring våldsamma män. Där prövas vägar att öka de kort
tidsdömdas möjligheter att delta i program, genom att så långt 
som möjligt påskynda planeringsprocessen och göra det möjligt 
att avsluta en påbörjad behandling efter frigivningen. 

Enligt Brås mening kan det finnas skäl för Kriminalvården att 
försöka utveckla detta arbete även för andra typer av sysselsätt
ningar, som utbildning, samt för andra grupper av korttidsdömda. 
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Ingen helhetssyn på sysselsättningens roll
Åsikter om vad som är meningsfull sysselsättning bland persona
len går ofta isär. För några, i synnerhet lärare och programledare, 
är syftet med sysselsättningen framför allt att rehabilitera den in
tagne och bidra till dennes återanpassning till samhället. Andra, 
framför allt produktionsledare, ser ofta sysselsättningen som en 
del i de intagnas arbete med att göra rätt för sig eller som något 
som är viktigt för att skapa en lugn och strukturerad anstaltsvistel
se. Personalen menar därutöver att det ofta är svårt att hitta balans 
mellan en meningsfull sysselsättning, oavsett vad detta anses vara, 
och andra intressen inom Kriminalvården, som säkerhetsaspekter 
och kostnadstäckning. 

Den bild som framträder är att sättet att hantera olika intres
sen samt prioritera mellan olika mål kan se ganska olika ut från 
anstalt till anstalt. Bristen på samsyn, samordning och prioritering 
när det gäller sysselsättningen är något som påverkar verksamhe
ten både nationellt och lokalt. Nedan beskrivs de aspekter som Brå 
anser är nödvändiga att ta hänsyn till för att nå en ökad samsyn 
om sysselsättningen. 

Formulera syften för de olika sysselsättningarna
Generellt är anstaltspersonalen väl insatt i de riktlinjer som finns 
för deras arbete. Men då dessa ofta är vagt formulerade blir de 
ändå inte styrande i någon högre utsträckning. I Kriminalvårdens 
handbok om sysselsättning och ersättning i anstalt står att syftet 
med sysselsättningen är att ge ökade kunskaper eller insikter, för
bättrade färdigheter eller ändrat beteende hos den intagne. Denna 
formulering är öppen för olika tolkningar, och under Brås besök 
framkom att det finns väldigt skilda uppfattningar om vad syssel
sättningen fyller för syfte. Framför allt skilde sig tolkningen mel
lan olika sysselsättningar, men det kunde även gälla för samma 
sysselsättning på olika anstalter. När det gäller avdelningsstädning 
tyckte till exempel några arbetsledare att det primära syftet var att 
hålla snyggt på avdelningen, medan andra framför allt såg det som 
en viktig del i att lära sig ta hand om ett hem. 

En sysselsättning kan visserligen fylla flera syften men enligt Brås 
mening skulle de olika sysselsättningarnas fulla potential bättre 
tas tillvaro om det fanns en gemensam tanke kring deras primära 
syfte. Det skulle troligen även underlätta personalens arbete med 
att hitta lämplig sysselsättning för de intagna med hänsyn till de
ras olika behov samt göra det möjligt att följa upp om sysselsätt
ningen varit till nytta för de intagna. Det är särskilt relevant för de 
sysselsättningar där effektutvärderingar saknas.
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Flexibilitet utan att tumma på säkerheten
Att säkerheten upprätthålls på anstalter är angeläget. Man bör 
dock vara medveten om att säkerhetskrav begränsar hur stort ut
bud av sysselsättningar som varje anstalt har. Störst är begräns
ningarna på anstalter med säkerhetsklass 1. Där är sektioneringen 
hög, och med små avskilda avdelningar är det svårt att individan
passa sysselsättningen utan att det kräver mycket personal. Men 
säkerhetskrav kan spela in även på öppna anstalter. De kan till ex
empel minska möjligheten för intagna att få arbeta i utelag eller att 
få lämna området för att delta i Frivårdens behandlingsprogram.

Det är, enligt Brås mening, viktigt att det finns ett medvetet för
hållningssätt när det gäller balansen mellan säkerhetskrav och ett 
varierat utbud av sysselsättning. Det kan också vara värt att ha 
i åtanke att brist på sysselsättning ofta innebär en säkerhetsrisk 
i sig eftersom det vid dessa perioder ofta blir stökigare på avdel
ningarna. Det är angeläget att en diskussion förs, både lokalt och 
nationellt, kring hur avvägningarna bäst görs. Kanske finns det 
också innovativa lösningar som kan utvecklas för att överbrygga 
hinder som säkerhetskraven kan skapa?

Eftersträva en mer lärande miljö i arbetsdriften
Även om det problem som främst framkom vid anstaltsbesöken 
är att det inte finns tillräckligt med sysselsättning, framkom också 
exempel på motsatsen. Vid en del anstalter uppfattades kraven på 
leveranser inom produktionen vara så höga att viktiga mål för de 
intagnas sysselsättning går förlorade. Det gäller främst på anstal
ter med storskalig produktion som mekanisk industri eller träin
dustri. Produktionsledarna känner att de inte har tid att handleda 
och hjälpa de intagna som inte är självgående, och de är ibland 
tvungna att i stället själva jobba övertid för att en leverans ska bli 
klar. 

När det gäller problem till följd av höga krav på leveranser inom 
arbetsdriften, vill Brå först framhålla att den mer avancerade pro
duktionen, som detta problem framför allt gäller, kan vara en både 
utvecklande och meningsfull sysselsättning för intagna. Mot den 
bakgrunden är denna typ av sysselsättning, trots problemen, en 
värdefull del av det totala utbudet av arbete på anstalterna. För 
att den ska få den rollen måste dock leveranskraven vara rimliga, 
så att det finns tid för lärande. För att minska problemen är det 
angeläget att Kriminalvården, som tidigare nämnts, förbättrar sin 
förmåga att kalkylera tidsåtgången för olika typer av produktion.

Öka kommunikationen mellan olika personalgrupper
Delvis på grund av kraven på kostnadstäckning kan produktions
ledarna tycka att det är besvärligt när intagna ska gå i väg på 
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annat, för att till exempel delta i behandlingsprogram eller utbild
ning. Programledarna kan å sin sida uppleva att det inte finns tid 
för de intagna att i arbetsdriften tillämpa de nya färdigheter de 
fått i behandlingsprogrammet. De är även kritiska till att avdel
ningspersonalen inte alltid har kännedom om vilka behandlings
program som de intagna deltar i och därmed inte kan stödja dem i 
deras arbete. Liknande intressekonflikter såg vi även mellan andra 
personalgrupper, och det var även något som framkom i Brås stu
die av förhållandena i Danmark, Norge och Nederländerna. 

Det torde vara oundvikligt att intressekonflikter kan uppstå mel
lan dem som ansvarar för olika typer av grundsysselsättningar, som 
arbete och service, i förhållande till dem som arbetar med behand
lingsprogram och utbildningar. Det kan handla om motsättningen 
mellan anstaltens intresse av att arbetsuppdrag blir utförda, pro
gramledares behov av att få fungerande behandlingsgrupper och 
intagnas behov och önskemål om en viss sysselsättning. 

Det är enligt Brås mening angeläget att det finns en så god lö
pande kommunikation som möjligt mellan olika personalgrupper 
på anstalterna kring dessa frågor. Med en bättre förståelse för de 
andra sysselsättningarnas förutsättningar och mål blir det enklare 
att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. På vissa anstalter 
tycks denna kommunikation vara mer utvecklad, bland annat med 
forum där frågorna diskuteras. På andra anstalter kan kommuni
kationen behöva utvecklas.

Den intagnes behov och förutsättningar
Kriminalvårdens övergripande målsättning när det gäller de enskil
da intagnas sysselsättning är att den ska grundas på deras behov 
och förutsättningar och så långt möjligt bidra till rehabiliteringen. 
För att detta ska kunna realiseras måste frågan om den intagnes 
individuella behov genomsyra hela processen under verkställighe
ten.94 Nedan beskrivs mer konkret de områden som Brå uppfattar 
att det handlar om.

Uppdatera informationen om anstalternas utbud 
Ett beslut som har stor betydelse för den intagnes sysselsättning är 
vilken anstalt hen placeras på. Som framkom i tidigare kapitel är 
det då två faktorer som försvårar placerarnas förutsättningar att 

94 Vikten av att utveckla arbetet med att ge mer behovsanpassade insatser till de 
intagna lyfts också fram i Riksrevisionens rapport Återfall i brott – hur kan sam-
hällets samlade resurser användas bättre? (RiR 2015) och i regeringens skrivelse 
med anledning av rapporten (regeringen 2015). Här kan också nämnas att 
Kriminalvården har inlett ett utvecklingsarbete när det gäller kvaliteten i VSP, Ny 
VSP. Arbetet beskrivs bland annat i Kriminalvårdens budgetunderlag 2016 (KVV 
2015c).
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låta behovet av en viss sysselsättning styra valet av anstalt. Det för
sta är att de dömda själva oftast prioriterar närheten till familjen 
högre än vilken sysselsättning som finns på anstalten. Det andra är 
att den information som ligger till grund för placeringssektionens 
beslut inte är uppdaterat. 

Enligt Brå är ett första steg för att åtgärda det sistnämnda att 
anstalterna ger huvudkontoret bättre information om vilka syssel
sättningar som de tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla 
och att huvudkontoret ser till att den informationen löpande läggs 
in på myndighetens hemsida. Den informationen kan även vara till 
nytta för de intagna när de lämnar önskemål om anstaltsplacering. 
Med mer information blir de intagna dessutom förhoppningsvis 
mer motiverade att söka en placering som motsvarar deras behov.

Låt de intagnas behov vara utgångspunkten  
snarare än anstaltens utbud
Den konkreta planeringen av vad den intagne ska ha för sysselsätt
ning sker på anstalten. Hur detta går till kan, som framgått tidi
gare i rapporten, se olika ut från anstalt till anstalt. Det vanligaste 
är att det är den intagnes kontaktperson som tillsammans med den 
intagne ganska direkt vid ankomsten gör en första plan med en 
grundplacering. Det som då främst styr är var det finns ”lediga” 
arbetsuppgifter. Det ursprungliga schemat kan sedan utvecklas allt 
eftersom. Den bild som Brå fått vid anstaltsbesöken är emellertid 
att behoven som identifierats inte alltid följs upp och styr den sys
selsättning som senare tilldelas. För att behoven verkligen ska bli 
styrande krävs oftast att den intagne själv är motiverad och enga
gerar sig i frågan eller att det finns lärare och programledare på 
anstalten som arbetar uppsökande. 

Att utbudet av lediga platser på anstaltens sysselsättningar till 
viss del påverkar planeringen är naturligt. Men enligt Brås mening 
kan det finnas skäl att hitta planeringsrutiner där man alltid in
ledningsvis förutsättningslöst funderar kring vilka sysselsättningar 
som skulle kunna gagna den intagne. Först därefter förs frågan 
om tillgänglighet in. Med ett sådant arbetssätt kan det också bli 
tydligare om anstaltens eget utbud behöver anpassas till den be
hovsprofil som de intagna har.

Öka rörligheten mellan anstalterna
Med en mer behovsanpassad planering av varje intagens behov av 
sysselsättning kan det också bli aktuellt att i större utsträckning 
än i dag vidga perspektivet till vad som finns på andra anstalter, 
om den intagne är beredd att flytta. Enligt placeringssektionen är 
sådana förflyttningar mycket ovanliga i dag. 

Enligt Brå kan det finnas skäl att påminna om det som står i 
Kriminalvårdens handbok. Där framhålls att om en lämplig sys
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selsättning inte kan erbjudas på anstalten, bör en prövning göras 
om inte den intagne bör erbjudas förflyttning. Ett sådant arbetssätt 
bör också kombineras med ett ökat samarbete mellan anstalter 
både inom samma region och nationellt när det gäller utbudet av 
sysselsättning.

Prioritera motivationsinsatser
En svårighet som både placerare och kontaktpersoner tar upp i 
samtal med Brå är att intagna inte alltid är intresserade av att delta 
i sysselsättningar som skulle vara bra för dem. Det som då särskilt 
nämns är att de inte alltid vill delta i behandlingsprogram. Men 
det handlar också om unga intagna med bristfällig skolgång som 
borde studera under sin tid i anstalt, men som inte vill det.

Problemen understryker, enligt Brå, vikten av att anstaltsperso
nalen har tid och kompetens att bedriva motivationsarbete med de 
intagna. Man bör också fundera på om det går att använda olika 
typer av ”morötter” i större utsträckning än i dag, för att ge de 
intagna incitament att delta i sysselsättningar som kan underlätta 
deras återanpassning till samhället.

Följ regelbundet upp hur sysselsättningen  
motsvarar den intagnes behov
Det är också viktigt att anstalten löpande analyserar hur syssel
sättningen fungerar för varje enskild intagen. Den bild Brå fått 
är att detta inte alltid sker. Det händer att frågan faller mellan 
stolarna, och att information om hur behoven förändrats inte når 
fram till den intagnes kontaktperson. Sysselsättningens karaktär 
eller den intagnes behov kan ha förändrats utan att det alltid leder 
till en ny bedömning av om sysselsättningen är rätt.

Det kan finnas skäl för anstalterna att se över hur de följer upp 
de intagnas sysselsättning. Här är det till exempel viktigt att löpan
de utvärdera om sysselsättningen är optimal utifrån den intagnes 
behov. På vissa anstalter har man kanske redan har ett fungerande 
system för detta, där alla berörda personalgrupper möts. På andra 
anstalter kan detta behöva utvecklas och justeras. Det kan också 
finnas skäl för huvudkontoret att se över sina riktlinjer för hur en 
sådan uppföljning ska gå till. 

Skapa förutsättningar för att de intagna får  
användning av sina kunskaper från tiden på anstalt
Brås studie visar att de intagna är positiva till sysselsättningen, 
främst för att den underlättar tiden i anstalt. Men en hel del, över 
hälften av dem som har gått behandlingsprogram, tror också att 
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sysselsättningen kommer att öka deras chans att inte återfalla efter 
frigivningen. 

Men för att sysselsättningen i anstalt ska kunna få den önskade 
effekten krävs att samhället är berett att ta emot dem som fri
ges och ta vara på deras förmågor. Här kan Sverige kanske ha 
något att lära av det system som tillämpas i Nederländerna. Där 
finns lagstiftning som kräver att statliga myndigheter och företag 
har en viss andel anställda som kommer från svaga grupper på 
arbetsmarknaden, som personer som frigetts från fängelse. Där 
finns också ett mer aktivt tänkande kring att företag som lägger ut 
arbetsuppgifter på anstalter, efter frigivningen ska kunna anställa 
personer som haft dessa uppgifter under anstaltstiden. 

Det finns slutligen skäl att betona att satsningar på rehabilite
rande sysselsättning i anstalt inte torde få några större effekter om 
inte de frigivnas grundläggande behov är tillgodosedda, till exem
pel att de har en ordnad bostad. I huvudsak är det andra aktörer 
än Kriminalvården som har ansvar för detta, men Kriminalvår
dens frigivningsplanering, i samverkan med andra, spelar också 
en viktig roll.
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Bilaga 1
Metod
I följande bilaga redogörs för de insamlingsmetoder och datakäl
lor som legat till grund för rapportens resultat. 

Intervjuer
Intervjuer under förstudie
Brås förstudie bestod i studiebesök på anstalterna Beateberg, Fä
ringsö, Norrtälje, Svartsjö och Täby. Där hölls mindre formella 
intervjuer med personal och ledning. 

Intervjuer med personal och intagna på anstalt
I samråd med Kriminalvården och projektets referensgrupp valdes 
tolv anstalter ut för Brå att besöka under hösten 2014.

Utöver geografiskt läge har följande aspekter beaktats i urvalet 
av anstalter: säkerhetsklass, antal intagna, utbud av sysselsättning 
och klientgrupp (till exempel ungdomar, behandlingsavdelning, 
kvinnoanstalt). Det stratifierade urvalet syftade till att ge en så 
bred bild som möjligt av svenska anstalter. Följande anstalter in
gick i urvalet: 

• Borås
• Gävle
• Hinseberg
• Kristianstad
• Kumla
• Ljustadalen
• Norrtälje
• Sagsjön
• Skenäs
• Storboda
• Sörbyn
• Ystad

Brå besökte vardera anstalten i en till två dagar och intervjuade 
såväl personal som intagna. Intervjuerna hölls i avskilda rum och 
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spelades in på band.95 Intervjuerna med intagna gjordes individu
ellt medan intervjuerna med personal oftast hölls i grupper om två 
till fyra personer. De allra flesta intervjuer genomfördes på svenska 
men enstaka intervjuer på engelska förekom. Längden på samtalen 
varierade mellan 25 och 65 minuter och utgick från en semistruk
turerad frågemall. I frågemallen till de intagna ingick följande hu
vudteman: de intagnas bakgrund, förra veckans sysselsättning, hur 
de fick sin sysselsättning, deras personliga erfarenheter av syssel
sättningen, sysselsättningens effekter mer generellt, framtidsplaner 
efter frigivning.

Sammanlagt intervjuade Brå 71 intagna (varav 20 kvinnor och 
51 män) samt 126 ur personalen (varav 24 lärare, 28 produktions
ledare, 21 programledare, 44 avdelningspersonal och 9 från andra 
personalkategorier). Därutöver fördes samtal med ledningen på 
samtliga besökta anstalter.

Utöver intervjuerna med intagna fick Brå in synpunkter på sys
selsättningen från ytterligare fem intagna via brev. De hade inte 
blivit tillfrågade om att delta i intervju vid Brås besök men ville 
gärna framföra sina synpunkter. Dessa intagna fick skriftligen be
svara vår frågemall. 

Intervjuer med handläggare på Frivården
I syfte att ta reda på om man upplever någon nytta av sysselsätt
ningen efter frigivning vände sig Brå till handläggare och klienter 
på 13 frivårdskontor. De villkorligt frigivna klienternas erfaren
heter tog vi del av genom enkäter, denna metod beskrivs senare 
i bilagan, medan handläggarna intervjuades via telefon. De 13 
kontoren som ingick i Brås urval valdes ut i samråd med Krimi
nalvården. Som urvalsgrund eftersträvades en variation i storlek 
på kontor, upptagningsområde karaktär (landsbygd/tätort) samt 
representation från flera av Kriminalvårdens regioner. Följande 
kontor ingick i urvalet: 

• Gällivare
• Helsingborg
• Härnösand 
• Karlskrona
• Karlstad
• Kristianstad
• Luleå
• Malmö
• Sollentuna
• Södertörn
• Uppsala
• Västerås
• Ystad

95 På Kumlaanstalten fick vi dock inte ta med oss inspelningsutrustning av säkerhets-
skäl. Under intervjuerna där antecknade i stället en av utredarna vad som sades. 
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Brå intervjuade totalt 12 handläggare från fem av kontoren.96 
Intervjuerna tog mellan 20 och 40 minuter och utgick från en se
mistrukturerad frågemall.

Intervjuer med kriminalvården i andra länder
För att jämföra situationen i Sverige med andra länder kontak
tades kriminalvården eller justitiedepartementet i tre andra län
der: Norge, Danmark och Nederländerna. Urvalet syftade till att 
hitta länder som har ett rättssystem snarlikt Sveriges. För att få 
information om ländernas sysselsättning intervjuades representan
ter från respektive land över telefon ett flertal gånger. Delstudien 
kompletterades även med mål och styrdokument från de berörda 
länderna.

Intervjuer Nationella Samverkansgruppen
För att få en bild av hur den strategiska ledningen inom Kriminal
vården och Arbetsförmedlingen ser på utbudet av arbetsmarknads
utbildning intervjuades en representant från vardera myndigheten. 
Representanterna ingick båda i den Nationella Samverkansgrup
pen för arbetsmarknadsutbildning. Därutöver intervjuades även 
en representant för ledningen av Lärcentrum.

Intervjuer med övriga personer inom Kriminalvården
Brå har intervjuat två personer från Kriminalvårdens placerings
sektion. Intervjuerna skedde på plats och spelades in. Intervjuerna 
utgick från en semistrukturerad frågemall.

Därutöver har vi över telefon intervjuat ansvariga för särskilda 
uppdrag inom Kriminalvården som nämns i rapporten. Det gäller 
bland annat projektet för korttidsdömda samt översyn av ASV och 
Arbetsdriften.

Intervjuer med KRIS
Brå har haft en dialog med organisationen KRIS för att inhämta 
synpunkter kring Brås metod och resultat.

Enkäter
Enkät till villkorligt frigivna på Frivården
Brå distribuerade en enkät till villkorligt frigivna97 på 12 frivårds
kontor. Urvalet av kontor finns beskrivet under rubriken Inter-
vjuer med handläggare på Frivården. 

96 Då frivårdshandläggarna arbetar med klienter som har verkställt fängelsestraff 
på alla landets anstalter var det i detta material inte lika viktigt med en geografisk 
spridning.

97 Villkorligt frigivna är de som redan verkställt två tredjedelar av sin strafftid på 
anstalt och nu avtjänar resterande tid hemma. De klienter som dömts till längre 
straff eller anses ha hög risk för återfall står även under övervakning under denna 
period och måste ha regelbunden kontakt med Frivården. 
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De handläggare som arbetar på de utvalda kontoren ombads att 
fråga samtliga villkorligt frigivna, som de hade möte med under 
insamlingsperioden, om de kunde tänka sig att svara på Brås en
kät. Urvalskriteriet var att klienten suttit minst två veckor på en 
anstalt och dök upp på avtalat möte med Frivården.98 

Totalt träffade handläggarna 359 klienter, varav 187 besvarade 
enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 52 procent. Bortfallet99 be
står av klienter som inte ville medverka (29 procent), som ej tillfrå
gats av sin handläggare (13 procent) samt klienter som inte kunnat 
delta på grund av språk eller lässvårigheter (5 procent).100 Hand
läggarna har uppgett att anledningen till att klienterna inte alltid 
tillfrågades var dels tidsbrist eller att de glömt bort att fråga, dels 
klientens psykiska tillstånd.101 Insamlingsperioden pågick under 
en månads tid under våren 2015, och enkäten bestod av 21 frågor 
om klienternas erfarenhet och upplevda effekt av sysselsättning 
på anstalt. För de svar som redovisas i kapitlet Sysselsättningens 
positiva betydelse för de intagna varierar det interna bortfallet på 
mellan 5 och 23 procent och var i regel högst för de frågor som 
rörde ASV och lägst för dem om arbetsdriften.

De klienter som besvarat enkäten har tillsammans erfarenhet 
från nästan samtliga av landets anstalter. En tredjedel är under 30 
år, fem procent är kvinnor och knappt hälften har dömts till min
dre än ett års fängelse. Utifrån de bakgrundsvariabeler som ingått 
ser vi inga större skillnader jämfört med anstaltspopulationen i 
övrigt. Resultatet bör dock ändå tolkas med viss försiktighet på 
grund av det stora bortfallet.

Enkät till anstalter om intagnas sysselsättning
För att komplettera och kvalitetssäkra den data Brå fått ut från 
PErS och KVR (detta underlag beskrivs mer ingående under rub
riken Statistik från Kriminalvården) skickades en webbenkät ut 
till samtliga 48 anstalter. Enkäten bestod av frågor om vilken sys
selsättning anstalten tillhandahöll, antal timmar som de intagna 
arbetade i genomsnitt samt hur anstalten definierade vissa koder 
i PErS. De anstalter som inte besvarade enkäten trots påminnelse 

98 Det innebar att närmare en fjärdedel av handläggarnas klienter inte ingick i vårt 
urval då de inte hade något möte under tiden för datainsamling. Skälen till det 
kunde vara att något möte inte var inbokat under de aktuella veckorna, men det 
förekom även att klienterna uteblev utan angiven orsak eller att de häktats för nya 
brott, begärts omhändertagna eller var efterlysta. En annan grupp som inte ingår 
i urvalet är de med kortare straff eftersom dessa personer som regel inte går på 
möten på Frivården under sin villkorliga frigivning. 

99 Bortfallet är beräknat utifrån klientlistor som handläggarna fyllde i. I listan angav 
de hur många klienter de har, antal som svarat samt orsak till att vissa inte 
medverkat. Ett av de utvalda kontoren skickade inte in sina klientlistor och de har 
därför exkluderats från bortfallsredovisningen.

100 Enkäten var skriven på svenska men fanns även översatt till engelska.
101 I tio fall tog handläggaren beslut om att det inte var läge att fråga om enkäten då 

klienten var påverkad, instabil, upprörd eller deprimerad.
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fick i stället svara på frågorna över telefon. Svarsfrekvensen var 
100 procent. 

Statistik
Statistik från Kriminalvården
Brå har begärt ut uppgifter från Kriminalvårdens datasystem PErS 
och KVR. Uttaget innefattar uppgifter om samtliga intagna som 
verkställde en dom på anstalt under oktober månad år 2013, to
talt 3 252 personer. I materialet ingick såväl timregistrering om de 
intagnas sysselsättning som bakgrundsvariabler kring deras behov 
och situation innan verkställighet, till exempel sysselsättning och 
bostad samt missbruk.

Utöver detta material har Kriminalvården försett Brå med statis
tik över de intagnas löneutbetalning, medverkan i behandlingspro
gram samt över hur vanligt det är att intagna byter anstalt. 

 Statistik om arbetsmarknads- och yrkesutbildningar
I statistikbeställningen till Arbetsförmedlingen efterfrågade Brå 
uppgifter om vilka arbetsmarknadsutbildningar som erbjudits vid 
respektive anstalt samt antal unika intagna som påbörjat en ut
bildning. Beställningen gällde åren 2010 till och med 2014. 

Samtliga utbildningar har därefter manuellt, i samråd med Ar
betsförmedlingen, kategoriserades utifrån SSYK (2012). 

Tabell 3. Kategorisering av arbetsmarknadsutbildningar enligt SSYK.

Kategori i Brå 2015:20 Motsvarar SSYK område och namn

Restaurang och livsmedel Område 5. Yrken inom service-, omsorgs-  
och försäljningsarbete

Lantbruk och trädgård Område 6. Yrken inom lantbruk, trädgård,  
skogsbruk och fiske

Bygg och tillverkning Område 7. Yrken inom byggverksamhet och  
tillverkning

Maskinell tillverkning Område 8. Yrken inom maskinell tillverkning och 
transport m.m

Lokalvård
Område 9. Yrken med krav på kortare utbildning  
eller introduktion

Tidigare forskning
I det avsnitt som handlar om sysselsättningens positiva effekter 
har Brå, då vi inte haft möjlighet att göra någon egen renodlad 
effektmätning, studerat befintlig forskning och litteratur. Vi har 
gjort extensiva sökningar i de databaser som är tillgängliga på Po
lishögskolans bibliotek med följande krav: artiklar på svenska och 
engelska, publicerade från år 2005 och framåt samt lägst på veten
skaplig nivå D. De sökord som använts har tagits fram i samråd 
med bibliotekarie på Polishögskolan. 
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Bilaga 2
Förteckning av olika platser i anstalt
Nedan följer en beskrivning av de olika platser som intagna kan 
placeras på:

• Normalplats – för intagna utan behov av särskild program
verksamhet eller omhändertagande eller som inte är motive
rade att gå program. 

• Behandlingsplatser – för intagna med missbruksproblematik 
som befinner sig på olika nivåer i sin motivation till föränd
ring. För att bli placerad på behandlingsplats krävs viss mo
tivation hos den intagne. Det finns också renodlade behand
lingsanstalter. 

• LABplats – för intagna som har läkemedelsassisterad be
handling.

• Psykiatrisk omvårdnadsplats – för personer som är i behov av 
särskild omvårdnad och tillsyn utöver vad som kan erbjudas 
på andra platser, däremot ska de inte vara i behov av place
ring vid extern psykiatrisk vårdavdelning. 

• Relationsbrottsplats – för intagna som är dömda för våld i 
nära relationer. Dessa intagna bör erbjudas att gå program 
utifrån den typ av brott som begåtts (IDAP).

• Roplats – för intagna som är i visst behov av skydd eller som 
av andra anledningar bör vara placerade avskilt från andra 
intagna. 

• Sexualbrottsplats – för intagna som dömts för sexualbrott. 
Dessa bör få tillgång till lämpliga program och det är viktigt 
att de intagnas behov av säkerhet tillgodoses.

• Skyddsplats – för intagna som av någon anledning är i behov 
av skydd, till exempel kan det röra sig om hot p.g.a. vittnes
mål, tidigare anställning inom Polisen, avhoppare från krimi
nellt nätverk. 

• Somatisk omvårdnadsplats – för personer som inte är i behov 
av sjukhusvård men som tillfälligt eller långvarigt behöver in
dividualiserad somatisk behandling, omvårdnad eller tillsyn. 

• SRIplats – för intagna som kräver särskilda resurser när det 
gäller säkerhet, omhändertagande och kontroll till följd av 
sina beteenden. En SRIplacering kan bli aktuellt för intagna 
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som har ett särskilt utagerande eller störande beteende eller 
för personer som har ett avvikande beteende som riskerar att 
utsättas för kränkande behandling av andra intagna. 

• Säkerhetsplatser – för intagna med särskilt hög grad av över
vakning och kontroll.

• Ungdomsplatser – för intagna som är under 21 år.
• Utslussningsplatser – för intagna i slutet av sin verkställighet 

på anstalt.

Källa: Handbok om placering i anstalt (2012:8).
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Bilaga 3
Ramverk för sysselsättning i anstalt
I denna bilaga beskrivs de lagar, förordningar, föreskrifter och 
handböcker som är relevanta för Brås uppdrag 

Sysselsättningen som bedrivs på anstalt regleras av fängelselagen 
(2010:610) och fängelseförordningen (2010:2010). Fängelselagen 
trädde i kraft den 1 april 2011. I den regleras sådant som kan 
relateras till påföljder som avtjänas i anstalt, till exempel intagnas 
placering, hälso och sjukvård, utslussning samt sysselsättning och 
ersättning. Tredje kapitlet i fängelselagen rör intagnas sysselsätt
ning och den ersättning de får för den.

Fängelseförordningen är ett komplement till fängelselagen. I för
ordningen står att intagna, i möjligaste mån, ska anvisas syssel
sättning som syftar till att motverka återfall i brott eller på annat 
sätt underlättar återanpassningen i samhället. Särskild hänsyn ska 
tas till intagnas motivation till förändring (12 § i fängelseförord
ningen 2010:2010).

För att komplettera den information som anges i lagen utformar 
Kriminalvården föreskrifter. Tredje kapitlet i Kriminalvårdens fö
reskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse (FARK 
Fängelse) behandlar sysselsättning. Föreskriften har justerats med 
ett antal föreskrifter om ändringar. 

För att underlätta tillämpningen av lagar, förordningar, före
skrifter etcetera utformar Kriminalvården handböcker. Kriminal
vårdens handbok när det gäller sysselsättning heter Handbok om 
sysselsättning och ersättning i anstalt (2013:4).

Sysselsättningens utformning
I fängelselagen förtydligas vad som avses med sysselsättning i an
stalt (3 kap. 1 §):

En intagen ska ges möjlighet till sysselsättning i form av arbete, 
utbildning, brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet 
eller annan strukturerad verksamhet.

Handboken förklarar att begreppet sysselsättning avser samtliga 
former av sysselsättningar enligt lagen. Förutsättningen är att de 
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har tydliga mål, är strukturerade och schemalagda och att de syf
tar till att ge ökade kunskaper eller insikter, förbättrade färdighe
ter eller ändrat beteende hos den intagne. Det är Kriminalvården 
som avgör om en aktivitet är sysselsättning i lagens mening eller 
inte. Intagna får ersättning för den sysselsättning som de deltar i. 

Rätt till sysselsättning och sysselsättningsplikt
I fängelselagen beskrivs både intagnas rättighet och skyldighet till 
sysselsättning. 

Intagna har rätt till sysselsättning
Rättigheten (3 kap. 1 §) består i att intagna ska ges möjlighet till 
sysselsättning i form av arbete, utbildning, brotts och missbruks
relaterad programverksamhet eller annan strukturerad verksam
het. 

Intagna har sysselsättningsplikt
Plikten (3 kap. 2 §) innebär att en intagen är skyldig att utföra eller 
delta i den sysselsättning som anvisas. Intagna som är ålderspen
sionärer har inte sysselsättningsplikt. Intagna som har sjuk eller 
aktivitetsersättning får föreskrivas sysselsättning som är anpassad 
efter deras förmåga. 

Om en intagen med sysselsättningsplikt upprepat vägrar att 
medverka i anvisad sysselsättning kan det leda till att en varning 
utfärdas (12 § fängelseförordningen), vilket i sin tur kan leda till 
att tidpunkt för villkorlig frigivning skjuts upp.

Sysselsättningen ska omfatta 30–40 timmar per vecka
Det framgår inte av lagen hur omfattande sysselsättningen ska 
vara. Det förtydligas i stället i Kriminalvårdens föreskrift FARK 
Fängelse, där det står att intagna ska ges möjlighet till sysselsätt
ning mellan 30 och 40 timmar per vecka.102

I 3 kap. 1 § FARK Fängelse anges att en intagen får anvisas sys
selsättning helgfria vardagar mellan klockan 07:30 och 19:00. Om 
omständigheter kring sysselsättningen kräver det eller om det är 
något annat särskilt förhållande får dock intagna över 18 år anvi
sas sysselsättning på andra tider. En intagen har i regel rätt till två 
arbetsfria dagar per vecka. Handboken förtydligar att arbete på 
andra tider än de ovan nämnda ska undvikas så långt som möjligt.

Valet av sysselsättning ska grundas i behovet hos den intagne 
Enligt fängelselagen (2 kap. 1 §) och fängelseförordningen (12 §) 
ska beslut om placering på en viss sysselsättning grundas i den 
intagnes behov i den utsträckning det är möjligt. Om en viss syssel

102 Sysselsättningstiden är olika lång på olika anstalter. Antalet timmar kan även va-
riera mellan olika avdelningar och olika sysselsättningar vid en och samma anstalt. 
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sättning inte kan erbjudas på en anstalt kan det enligt handboken 
därför bli aktuellt att omplacera den intagne. Handboken fram
håller också att det ofta är lämpligt med olika former av parallella 
sysselsättningar för den intagne. När verkställighetsplaneringen 
upprättas ska Kriminalvården beakta vad som är en lämplig sys
selsättning för den intagne. Vilken sysselsättning som den intagne 
anvisas sker sedan ofta i dialog med denne.

Ersättning
Fängelselagen anger att en intagen har rätt till ersättning från Kri
minalvården för den sysselsättning som hen medverkar i (3 §). Er
sättningen kan variera från 8 till 19,50 kronor per timme. Även 
om en planerad sysselsättning ställs in får de intagna som skulle 
deltagit i sysselsättning en kompensation – 6,50 per timme. Halv 
ersättning ges även till intagna som, av orsaker som de själva inte 
rår över, inte anvisats sysselsättning i normal omfattning. I nedan
stående tabell summeras de ersättningsnivåer som anges i hand
boken: 

Tabell 4. Ersättningsnivåer för intagnas sysselsättning. Angivet i kronor per 
timme.

Normalersättning 13
Sänkt ersättning vid mycket låg arbetsprestation103  8
Övertidsersättning 19,50
Ob-ersättning 16
Halv normalersättning vid arbetsbrist  6,50

Källa: Handbok om sysselsättning och ersättning i anstalt (2013:4).

Ingen ersättning vid vägran eller passivitet
Den intagne har inte rätt till någon ersättning under följande om
ständigheter: 

• Vid arbetsvägran, det vill säga om den intagne över huvud 
taget inte närvarar vid sysselsättningen eller går dit men är 
passiv under hela eller delar av arbetspasset.

• Om den intagne uppbär ålderspension,104 sjuk eller aktivi
tetsersättning.105

103 Bedömningen av vad som kan förväntas av en intagen ska göras utifrån vad 
denne normalt producerar med hänsyn till förutsättningarna. Om den intagne har 
en avsevärt lägre prestation än så kan ersättningen sänkas.

104 Ålderspensionärer får erbjudas men inte anvisas sysselsättning. De kan dock 
endast få ersättning för den sysselsättning som faktiskt utförs och får ingen 
ersättning om den av någon anledning uteblir.

105 Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning har (enligt 106 kap. 16 § socialför-
säkringsbalken) inte rätt till ersättningen efter att i sextio dagar i följd har varit 
frihetsberövade, de får tillbaka sina förmåner från och med den trettionde dagen 
före frigivning. Intagna med sjuk- eller aktivitetsersättning får endast ersättning för 
utebliven sysselsättning för den tid då sjuk- eller aktivitetsersättning inte lämnas. 
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Om det beror på den intagne att sysselsättning inte kan anvisas. 
Den intagne får alltså inte ersättning om hen är placerad i avskild
het på grund av sitt eget beteende, och sysselsättning inte kan an
visas under avskildheten.106 

106 Det kan vara svårt att bedöma huruvida avskildhetsplaceringen är orsakad av den 
intagnes beteende eller inte, särskilt om det är fråga om en kollektiv avskildhets-
placering. Vid oklarheter kring ansvar anger handboken att ersättning bör betalas 
ut.
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Bilaga 4
Kriminalvårdens särskilda  
uppdrag samt pågående studier

Förstärkta insaster för unga i kriminalvård
Kriminalvården har ett pågående uppdrag som innebär att de ska 
arbeta med att utöka det återfallsförebyggande arbetet för unga 
under deras verkställighet (Ju2013/4394/KRIM). Satsningen inne
bär bland annat aktivt motivationsarbete för att förmå unga att 
ändra livsstil och lämna kriminella grupperingar. Insatserna ska 
utgå från de faktorer som i störst utsträckning påverkar återfall 
i brott. I uppdraget beskrivs att sysselsättningar under verkstäl
ligheten som kan medföra att de unga dömda blir bättre rustade 
för ett liv utan kriminalitet och missbruk är program och annan 
behandling parallellt med arbete, studier, självförvaltning och an
nan strukturerad verksamhet. 

Förstärka insatser för våldsamma män
Kriminalvården har under 2015 en särskild satsning i syfte att yt
terligare stärka de återfallsförebyggande insatserna mot gruppen 
våldsamma män (Ju2013/4393/KRIM). Satsningen innebär bland 
annat förstärkta insatser när det gäller riskbedömningar, motiva
tions och behandlingsinsatser mot våldsbrottsdömda. I och med 
ett tidigare regeringsuppdrag under 2008–2010 för att öka insat
serna för sexualbrottsdömda och för män som dömts för våld i 
nära relationer har de insatser som riktas mot dessa två grupper 
förstärkts. Den pågående satsningen innefattar även män som 
dömts för andra typer av våldsbrott. Fokus i uppdraget ligger på 
samverkan med berörda aktörer och att planera och förbereda ti
den efter frigivning för att förebygga återfall i brott. 

Främja dömda kvinnors förutsättningar  
på arbetsmarknaden 
2012 fick Kriminalvården och Arbetsförmedlingen i uppdrag av 
regeringen att utveckla sin samverkan för att förstärka insatserna 
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för dömda kvinnor i syfte att öka deras förutsättningar att kom
ma in på arbetsmarknaden efter verkställigheten (Ju2012/3982/
KRIM). Uppdraget slutredovisades i maj 2014. I rapporten fram
kommer att samarbetet mellan Kriminalvården och Arbetsförmed
lingen har stärkts i och med uppdraget, särskilt då när det gäller 
kvinnor inom Kriminalvården. Det anges även att det finns tecken 
på att insatser som genomförts inom ramen för uppdraget har lett 
till att fler kvinnor har pågående eller planerade arbetsmarknads
insatser samt att fler kvinnor har haft samtal om sin försörjning 
och framtida sysselsättning under verkställighetsplaneringen. 

Pågående studier om sysselsättning i anstalt
2010:157 ”Lantbruksdjurens påverkan på anstaltsklienter”. 
I studien utforskas boskapsarbetets eventuella behandlingseffekter 
på intagna. Projektet syftar till att undersöka om interaktionen 
mellan intagna och lantbruksdjur har direkta samt långsiktiga 
mätbara positiva effekter avseende social förmåga, förmåga att 
hantera påfrestande situationer samt känsla av upplevd självkon
troll och sammanhang. En behandlingsgrupp bestående av intagna 
som arbetar med djur samt en kontrollgrupp som inte arbetar med 
djur, kommer att studeras vid tre öppna anstalter med lantbruks
djur. Detta sker genom en semiexperimentell design med förmät
ning, eftermätning och uppföljande mätning 6 månader efter en 
12 veckors intervention. Studien kommer att använda sig av stan
dardiserade självskattningsinstrument samt genomgång av avdel
ningsrapporter från anstaltsvistelsen före och under interventio
nen (KVV 2015b).

2014: 276 ”Utvärdering av klosterverksamheten i Kriminalvården” 
Klosterverksamheten utreds av Lena Roxell vid Stockholms uni
versitet. Under 2015 ska kvalitativa intervjuer genomföras med 
intagna som har erfarenhet av retreater och personal som arbetar 
med retreatverksamheten. En rapport ska vara klar i slutet av året 
(KVV 2015b).

Effekten av yoga
Studien är en randomiserad kontrollerad studie där 128 frivil
liga män och 128 frivilliga kvinnor slumpats in i antingen en be
handlingsgrupp (yoga) eller en kontrollgrupp (väntelista). Vid två 
tillfällen – före och efter interventionen genomgår de intagna ett 
datoriserat neuropsykologiskt test samt fyller i ett antal etable
rade, psykologiska självskattningsformulär. Aktuella anstalter för 
studien är 8 anstalter för män och 3 för kvinnor.

(http://celam.gu.se/svenska/forskning/yoga [20150825])





Brottsförebyggande rådet/National Council for Crime Prevention
box 1386/tegnérgatan 23, se-111 93 stockholm, sweden

telefon +46 (0)8 527 58 400  •  fax +46 (0)8 411 90 75  •  e-post info@bra.se  •  www.bra.se

isbn 978-91-87335-54-9 • urn:nbn:se:bra-618 • issn 1100-6676

Enligt lag ska intagna delta i sysselsättning under sin tid 
på anstalt. Sysselsättningen kan vara i form av arbete, ut-
bildning, behandlingsprogram eller någon annan struktu-
rerad verksamhet. Valet av sysselsättning ska i möjligaste 
mån grundas på de intagnas individuella behov. 

Trots att sysselsättningen är en central del av de intagnas 
verkställighet har det tidigare inte gjorts någon övergri-
pande studie om den. Brå har därför fått i uppdrag av 
regeringen att kartlägga sysselsättningen på svenska an-
stalter. Av studien framgår att intagna överlag vill ha mer 
sysselsättning, men att anstalterna av olika skäl många 
gånger har svårt att tillhandahålla det. Ofta är också de 
intagnas behov sekundära i valet av sysselsättning. Brå har 
formulerat ett antal förslag på hur verksamheten kan ut-
vecklas, som förhoppningsvis medför att sysselsättningens 
fulla potential bättre tas tillvara. 

Målgruppen för rapporten är främst regeringen och Krimi-
nalvården men den kan även läsas av andra som är krimi-
nalpolitiskt intresserade. Brås förhoppning är att rappor-
ten medför en ökad kunskap om den sysselsättning som 
bedrivs i anstalt och som har betydelse för att underlätta 
de intagnas vardag och bidra till deras återanpassning till 
samhället. 
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