
SiS policy för en jämställd 
vård och behandling

”Att ha ett genusperspektiv innebär att synliggöra och motverka  

formella och informella strukturer som på ett ojämlikt sätt hindrar respektive 

främjar flickors och kvinnors respektive pojkars och mäns möjligheter.”



Statens institutionsstyrelse har regeringens uppdrag att 

bedriva en jämställd vård och behandling. Med vård och 

behandling avses all den verksamhet som bedrivs på SiS 

institutioner. En jämställd vård och behandling innebär:

– att de flickor och pojkar, kvinnor och män, som vistas 

vid SiS institutioner får en vård och behandling som 

utgår från deras individuella behov och förutsättningar.

– att personalen synliggör och motverkar könsstereotypa 

normer i den vård och behandling som SiS bedriver. 

– att de flickor och pojkar, kvinnor och män, som vistas 

vid SiS institutioner är bättre rustade för att leva ett 

jämställt liv efter institutionsvistelsen än när de skrevs in.

För den enskilda individen handlar det ytterst om att 

garanteras en vård och behandling som inte utgår från 

könstillhörighet och stereotypa föreställningar om kön. 

För att uppnå detta måste vi inom SiS vara medvetna om 

att vi, precis som alla andra, är präglade av de normer och 

värderingar som finns om flickor och pojkar, kvinnor och 

män, och hur dessa i sin tur kan påverka den vård och 

behandling vi bedriver. Dessa normer får betydelse för både 

den dagliga verksamheten vid våra institutioner liksom för 

alla delar i den sammansatta struktur som leder fram till 

den vård och behandling som SiS bedriver.

Det arbetssätt som ska ligga till grund för att 

säkerställa en jämställd vård och behandling är 

jämställdhetsintegrering. Detta innebär att integrera ett 

genusperspektiv i all verksamhet. Med ett genusperspektiv 

menas att synliggöra och motverka formella och informella 

strukturer som på ett ojämlikt sätt hindrar respektive 

främjar flickors och kvinnors respektive pojkars och 

mäns möjligheter. Att integrera ett genusperspektiv i all 

verksamhet betyder att perspektivet ska genomsyra alla 

de ordinarie rutinerna, från styrning och ledning till den 

dagliga verksamheten vid SiS institutioner.

Ansvar
Chefer på alla nivåer har det yttersta ansvaret för att ett 

genusperspektiv genomsyrar den verksamhet som SiS 

bedriver.

Varje enskild medarbetare har en skyldighet och ett 

ansvar att arbeta jämställt.

Samordnarfunktionen för jämställdhetsintegrering har 

till uppgift att stödja myndighetens arbete med att uppnå 

en jämställd vård och behandling.
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