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Abstract 
Sverige dömer idag personer med utvecklingsstörning till påföljden fängelse på samma grunder 
som gäller för andra lagöverträdare. Fram till 1992 kunde lagöverträdare med utvecklingsstörning 
dömas till placering på specialsjukhus men numera särbehandlas inte längre denna grupp. 1999 
tillkallade regeringen en kommitté och gav dem i uppdrag att utreda frågor om ansvar och 
påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. Ett förslag som lades fram var en ny form för 
verkställighet av fängelse, slutet boende, för vissa funktionshindrade, däribland 
utvecklingsstörda. Syftet med denna uppsats var att öka kunskapen om hur fängelsevård ser ut för 
personer med utvecklingsstörning som vistas på slutna anstalter, med fokus på sociala och 
psykologiska aspekter. Studien hade en kvalitativ metod och belyste psykologers erfarenheter av 
och syn på fängelsepåföljd för personer med utvecklingsstörning. Tidigare forskning har visat att 
det finns vissa problem som berör intagna med utvecklingsstörning. Vår studie visade på 
liknande resultat. Psykologerna hade erfarenhet av intagna med intellektuella 
funktionsnedsättningar och ansåg att det fanns en viss problematik runt dessa personer. 
Diagnosen utvecklingsstörning var dock inget som psykologerna stött på hos de intagna och det 
verkade saknas fokus på den här typen av funktionshinder. Psykologerna var dock eniga om att 
det borde finnas en särskild vårdform för den här gruppen lagöverträdare. 
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1. Inledning  
 

I ett historiskt perspektiv har problemen med utvecklingsstörda normöverträdare ständigt 

omkonstruerats och samhällets ingripanden har därmed saknat kontinuitet. Detta medför att 

lagöverträdare med utvecklingsstörning men också deras vårdgivare måste leva under ständigt 

föränderliga förhållanden (Kanold, 2004, s. 1). I likhet med psykiskt störda och barn har personer 

med utvecklingsstörning oftast ansetts sakna ont uppsåt när de begår brott. Ur straffrättslig 

synpunkt har man funnit det motiverat att de ska särbehandlas när det gäller bedömningen av 

straff och/eller påföljd. Fram till 1965 straffriförklarades personer som begått brott om de 

bedömdes som otillräkneliga vid tiden för brottet. Därefter infördes att alla medborgare, även 

utvecklingsstörda, har ansvar för sina handlingar och skyldighet att känna till och följa de lagar 

och förordningar som finns. Den här gruppen lagöverträdare kunde då placeras på vissa sjukhus 

som genom 1967 års lag angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda kom att 

benämnas ”specialsjukhus”. I samband med lagändringen tog landstingen över 

huvudmannaskapet för sjukhusen (Kebbon, 1998, s. 78). Samhällets åsikt var att vissa 

utvecklingsstörda behövde kvalificerade medicinska omsorger som borde ges på specialsjukhus 

(SOU, 2002:3, s. 107).  

 

Fram till 1992 kunde lagöverträdare med utvecklingsstörning dömas till placering på 

specialsjukhus. Därefter döms personer med utvecklingsstörning till påföljden fängelse på samma 

grunder som andra brottslingar. I stort sett särbehandlar man inte längre utvecklingsstörda 

lagöverträdare (”Sverige låser in utvecklingsstörda”, 2004). I de flesta andra länder är frågan om 

förövarens ansvar för sina handlingar viktig för hur fallet bedöms. Så är det dock inte i Sverige, 

där alla döms som skyldiga om de bevisligen utfört ett brott (Kanold, 2004, s. 5). 

 

Mellan 1 januari 2000 och 20 mars 2001 hade 114 personer med utvecklingsstörning passerat 

kriminalvården. Av dessa dömdes 13 personer till vård på fängelseanstalt. I konferrénsrapporten  

”När utvecklingsstörda bryter mot lagen” presenteras en studie från Kanada som visar att risken 

är fem gånger så stor att personen som är utvecklingsstörd begår ett brott jämfört med en person 

som inte är det. Enligt Gunnar Engström på kriminalvårdsstyrelsen saknar kriminalvården och 

rättsväsendet väsentliga kunskaper om personer med utvecklingsstörning. (Klasén McGrath, 
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2001). Den svenska kriminalvårdens har som uppgift att minska brottsligheten och öka 

tryggheten i samhället. Målet är att färre ska återfalla i brott. Kriminalvården ska därmed skydda 

samhället från brottslingar och rehabilitera klienterna så att de har bättre förutsättningar att leva 

ett liv utan brott efter frigivningen (Kriminalvårdsverket, www.kvv.se). Med tanke på denna 

målbeskrivning borde det därför, ur ett vårdperspektiv, vara särskilt angeläget att ge rätt vård och 

behandling för personer med utvecklingsstörning. 

 

Normalisering och integrering var begrepp som låg till grund för nedläggningen av de stora 

institutionerna. Begreppen har används som utgångspunkt för att motivera insatser och åtgärder 

av olika slag, under olika tidsperioder, beroende på den socialpolitiska utvecklingen och det 

välfärdssystem som råder (Tideman, 2000a, s. 287). Gruppen personer med utvecklingsstörning 

är särskilt utsatta vid samhällsförändringar eftersom de flesta är i livslångt beroende av 

samhällets störinsatser. Under 1990-talet har förändringstakten varit hög inom de områden som 

rör denna handikappgrupp. Förändringen har haft stora konsekvenser, bland annat på 

lagstiftningen (Tideman, 2000b, s. 52).  

 

SOU 2002:3 är en rapport som sammanställdes av Psykansvarskommittén. Uppdraget var att 

utreda frågor om ansvar och påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. Kommittén kom bland 

annat fram till att det fanns behov av ett särskilt boende för lagöverträdare med 

utvecklingsstörning. 

 

Dagens lagstiftning och domar har lett till en rad artiklar där man ifrågasätter anstaltsvården för 

den här gruppen funktionshindrade. Under hösten 2004 presenterade Svenska Dagbladet en 

artikelserie kring de svårigheter som finns kring lagöverträdare med utvecklingsstörning. Det har 

bland annat framkommit att utvecklingsstörningen inte alltid upptäcks vid ett rättegångsärende 

och att mörkertalet av personer med utvecklingsstörning på anstalt torde vara stort. Experter på 

Kumla menar att utvecklingsstörda och svagbegåvade inte bör sitta i fängelse. 

Fängelsepsykologer vittnar om att de kan bli misshandlade, mobbade och utnyttjade. En 

svagbegåvad som exempelvis springer mycket hos anställda eller intet ont anande tillrättavisar 

medfångar som bryter mot fängelsets regler, riskerar att råka illa ut (”De är chanslösa att freda 

sig”, 2004). Tidningen Dagen visar även på att intagna med utvecklingsstörning kan ha svårt att 
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på egen hand klara vardagliga rutiner, även om ”de svagare” ibland kan få hjälp av anställda och 

andra intagna. Det framkommer också att det varken inom fängelsevården eller i rättspsykiatrisk 

vård finns tillräckligt med resurser för ett genomtänkt och långvarigt stöd (Edenholm, 2003).  

 

Susanne Durehed, psykolog vid flera anstalter i Västsverige, skulle önska att det fanns en speciell 

möjlighet för domstolarna att utreda utvecklingsstörning i samband med domen. Även de med en 

IQ på 75 - 80 borde få andra påföljder än fängelse, anser hon (”De är chanslösa att freda sig”, 

2004). Forskare menar att personer med utvecklingsstörning är en grupp som är svår att 

identifiera inom kriminalvården. Det finns kunskapsbrister både kring vilka som är 

utvecklingsstörda samt vilken behandling som passar dessa personer bäst. Utredningar som gjorts 

på senare år har heller inte direkt behandlat hur den här gruppen har det idag på fängelseanstalter 

(Ennart, 2004). 

 

Utifrån den utveckling av samhällets syn på utvecklingsstörda lagöverträdare som vi kort 

presenterat och utifrån den debatt som nyligen förts i media, väcktes vårt intresse för att 

undersöka hur anställda på fängelseanstalter ser på intagna med utvecklingsstörning. Vi var även 

nyfikna på den eventuella problematik som kunde finnas med påföljden fängelse för personer 

med utvecklingsstörning. Vi antog att yrkesgruppen psykologer på fängelseanstalter skulle ha 

erfarenheter och åsikter om detta. Vi valde således att försöka att få en inblick i de 

utvecklingsstördas situation på fängelseanstalter, sett från psykologers perspektiv. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår uppsats är att öka kunskapen om hur fängelsevård ser ut för personer med 

utvecklingsstörning som vistas på slutna anstalter, med fokus på sociala och psykologiska 

aspekter. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar arbetats fram: 

1 Vilka erfarenheter har psykologer på slutna fängelseanstalter av intagna med utvecklings-

störning? 

2 Hur kan problematiken se ut för en utvecklingsstörd person på fängelseanstalt? 
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3 Vad anser psykologer vid slutna fängelseanstalter vara det bästa vårdalternativet för 

utvecklingsstörda lagöverträdare? 

2.1 Avgränsningar 

Vår fokus i studien är personer med utvecklingsstörning. Studien inkluderar inte individer med 

inlärningssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar med överaktivitet som ADHD, DAMP och 

MBD, inte heller personer med autismspektrumstörningar (Egidius, 1997, s. 149). Däremot kan 

kategorin innefatta personer med huvuddiagnosen utvecklingsstörning som dessutom har en 

annan diagnos, exempelvis autism. Den grupp vi huvudsakligen kommer att beröra är personer 

med lindrig utvecklingsstörning. Detta har sin orsak i att majoriteten av de personer med 

utvecklingsstörning som idag är placerade på fängelseanstalt, har den lindriga varianten. Personer 

med grav utvecklingsstörning placeras inte på fängelseanstalt enligt svensk lag och de med 

måttlig utvecklingsstörning är en grupp som sällan nämns i något av sammanhangen, varken 

inom rättspsykiatrin eller på fängelseanstalt.  

 

Vi har endast intervjuat psykologer som arbetar på fängelseanstalt.  Vi har även avgränsat oss till 

slutna fängelseanstalter. 

 

Vi har valt att endast ge en historisk bakgrund på hur det sett ut i Sverige, då vi anser detta vara 

mest relevant i förhållande till vår studie som är en mindre kvalitativ undersökning genomförd i 

Sverige. Däremot har vi med internationell forskning med bakgrund av att forskningen kring 

intagna med utvecklingsstörning på fängelseanstalt i Sverige är nästintill obefintlig. 

 

3. Centrala begrepp 

3.1 Utvecklingsstörning  

Utvecklingsstörning är den officiella termen som idag används i Sverige (Tideman, 2000b, s. 

151) och är en funktionsnedsättning när det gäller kognition. Utvecklingsstörning kan ha flera 

orsaker såsom arv, sjukdom, kromosomförändringar eller skada i hjärnan. En person med lindrig 

utvecklingsstörning har ett IQ mellan 50-70. Personer med lindrig utvecklingsstörning har ett 

logiskt tänkande och kan förstå och använda abstrakta symboler. De har ett konkret språk men 
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kan ha svårt att förstå ordspråk och abstrakta uttryck. En problematik finns även med att hantera 

aggressioner (Handikapp och Habilitering, www.habilitering.nu). Synonymer till 

utvecklingsstörning som används i denna uppsats är: begåvningshandikapp, svagbegåvning, , 

lågbegåvad, sinnesslö och intellektuell funktionsnedsättning. Att vi använder oss av synonymerna 

beror på att vi dels i litteratur, i artiklar samt hos våra intervjupersoner stött på dessa begrepp och 

vi anser det vara mest relevant att använda de ord som används i sammanhanget. 

3.2 Påföljder vid brott 

Enligt Brottsbalkens 1 kap 4 § finns det olika påföljder vid brott. Dessa kan vara böter, villkorlig 

dom, skyddstillsyn, överlämnande till särskild vård samt fängelse (Lagbok, 2004). Fängelse är ett 

straff i form av frihetsberövande. En fängelseanstalt kan vara öppen eller sluten, beroende på 

säkerhetsnivå, lämplig sysselsättningsnivå och behandling. I Sverige finns 56 fängelseanstalter 

och under år 2003 fanns 4460 tillgängliga anstaltsplatser inom kriminalvården 

(Kriminalvårdsverket, www.kvv.se). Fängelse anses som den mest ingripande påföljden i 

Brottsbalken. Den dömde kan antingen dömas till ett tidsbegränsat fängelsestraff eller till livstid 

(kriminalvårdsverket, www.kvv.se). En synonym är kriminalvårdsanstalt. 

3.3 Intagen 

Intagen kallas de personer som är placerade på sluten fängelseanstalt. Kan även kallas klient. 

 
3.4 Lagöverträdare 

Lagöverträdare är ett mindre värdeladdat ord för gärningsman, brottsling eller förbrytare 

(Nationalencyklopedin, 1993). 

 

4. Metod  

4.1 Metodval 

För att besvara de frågor som vi presenterar har vi valt att undersöka erfarenheter hos några 

psykologer som arbetar på fängelseanstalt. Vi frågade även om deras åsikter kring det faktum att 

man placerar personer med utvecklingsstörning på fängelseanstalt. Vi valde att använda oss av en 

kvalitativ forskningsansats och har arbetat med tematiskt strukturerade intervjuer. Tanken med att 
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använda kvalitativa forskningsintervjuer inspirerades av det som Kvale (1997) presenterar som 

metodens mål; att ge nyanserade beskrivningar av den intervjuades inre värld och föreställningar. 

Den tematiskt strukturerade intervjuformen tillåter de intervjuade att berätta fritt utifrån vissa 

teman (a.a., s. 117). Inom varje tema förbereddes ett antal frågor (se bilaga 2). Frågornas syfte 

var att föra intervjun framåt genom följdfrågor samt fördjupa och nyansera intervjusvaren. Vi har 

även gjort litteraturstudier, sökt på Internet samt i databaser där vi funnit vetenskapliga artiklar i 

E-tidskrifter. Vår handledare hjälpte oss även att finna annat material, i form av en 

konferrensrapport och andra artiklar. Vi har dessutom fått tips på forskning och tillvägagångssätt, 

från forskare och anställda på FUB, Justitiedepartementet och inom kriminalvården. Svenska 

sökord vi har använt oss av är: utvecklingsstörning, brott, straff, brottsling, lagöverträdare, 

fängelse. Engelska sökord var exempelvis: prison, intellectual disability, custodial care, crime, 

mental retardation. 

4.2 Urval   

Till en början var vår intention att intervjua anställda från tre olika yrkesgrupper, d.v.s. en 

vårdare, en psykolog samt en anställd med chefsbefattning. Vi hade också i tankarna att vi skulle 

göra undersökningen på en och samma anstalt. Syftet med denna ansats var att få ett bredare 

perspektiv och en mer nyanserad bild av det studerade ämnet. Vår intention var att få besöka en 

anstalt där vi på förhand visste att man har/eller har haft intagna med utvecklingsstörning 

eftersom det var erfarenheter vi ville åt. Efter en tid fick vi dock ändra en del av våra grundtankar 

då förekomsten av intagna med utvecklingsstörning visade sig tillhöra en alltför ”okänd terräng”. 

Redan vid förfrågan om intervjuer blev vi medvetna om att det på många anstalter verkar råda en 

okunskap kring vad utvecklingsstörning egentligen innebär samt om det finns intagna med den 

här typen av funktionshinder. Via kriminalvårdens hemsida (www.kvv.se) fick vi tag på adresser 

till samtliga fängelseanstalter som finns i Sverige. Vi valde ut vissa av anstalterna och kontaktade 

dessa, först via brev och därefter skedde kommunikation även via e-mail och telefon. I 

introduktionsbrevet presenterade vi uppsatsämnet samt de grupper av anställda vi önskade 

intervjua. För att definiera gruppen intagna, d.v.s. de med utvecklingsstörning, ställde vi upp 

vissa kriterier (se bilaga 1). Syftet var att förbereda fängelseanstalterna, så att vi och de skulle 

komma att prata om samma grupp funktionshindrade. Vi ville därmed försöka att få en så hög 

validitet som möjligt. 
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Då vi stötte på okunskap i kontakten med fängelseanstalterna frågade vi dock efter 

telefonnummer till psykologer, eftersom vi trodde att dessa skulle kunna ge oss mest fakta kring 

förekomsten av intagna med utvecklingsstörning. Psykologer har specialkunskaper kring 

människors psykiska hälsa och vår uppfattning var att de skulle kunna ge en utförligare 

helhetsbild av de problem som kan uppstå för intagna med utvecklingsstörning. Samtalen med 

dessa psykologer kom att bli mycket givande. Vi avgränsade därmed vårt urval till att undersöka 

vilka erfarenheter och åsikter anställda psykologer på slutna kriminalvårdsanstalter har. 

Resultatet blev att vi intervjuade tre psykologer och intervjuerna ägde rum på respektive 

fängelseanstalt. Innan intervjun hade de meddelat att de ville uttala sig om ämnet och de sa sig, 

på ett eller annat sätt, ha kommit i kontakt med intagna med intellektuella funktionsnedsättningar 

på anstalten. Genom att intervjua flera psykologer, ville vi undersöka olikheter/likheter i deras 

erfarenheter och tankar kring arbete med denna grupp intagna. Det var ett begränsat antal 

personer som vi kunde välja att intervjua, med anledning av att det i Sverige finns ett fåtal 

personer som arbetar som psykolog på anstalt. Våra intervjuer ägde rum på slutna 

fängelseanstalter, eftersom det visade sig att det var där det oftast fanns psykologtjänster. Vår 

avsikt var inte att välja fängelseanstalter med intagna av ett visst kön, det föll sig så att en av 

anstalterna har intagna som är kvinnor medan de två andra har intagna män. 

4.3 Tolkning och analys 

Efter genomförda intervjuer transkriberade vi materialet och sorterade ut det mest relevanta 

delarna vilket placerades inom valda teman. Vi sammanställde resultatet och började därefter 

analyser texten utifrån teoretiska begrepp och perspektiv. 

4.4 Etiska överväganden 

I kontakten med fängelseanstalter samt i kontakten med intervjupersonerna informerade vi om 

syftet med uppsatsen, deras uppgift i datainsamlingen samt villkoren för deras deltagande. 

Eventuella risker för obehag och skada togs även upp i diskussionen. Intervjupersonerna blev 

upplysta om frivilligheten i deltagandet samt rättigheten att när som helst kunna avbryta sin 

medverkan. Vi informerade om att avidentifiering skulle ske av alla uppgifter, i synnerhet de som 

kan uppfattas som etiskt känsligt. Detta är särskilt viktigt eftersom de personer som samtalen 

framförallt rörde sig om är en grupp som är utsatta och eventuellt har typiska, lätt igenkännliga 

särdrag. För att trygga konfidentialitetskravet nämns varken fängelseanstalterna eller 
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psykologerna vid namn. När det gäller igenkännande egenskaper så kan det dock bli svårt att 

fullständigt säkra anonymiteten. Det finns alltid en risk att vissa delar av en intervju kan vara 

identifierbara av någon som kan ta del av materialet. Vi har tagit med denna aspekt i 

bedömningen av om det är etiskt riktigt att genomföra studien. Intervjupersonerna informerades i 

förväg om att intervjuerna skulle bandas. 

 

4.5 Studiens validitet, krav på giltighet 

Med validering menas att ifrågasätta kunskapens giltighet. Validering är nödvändigt för att göra 

en kritisk reflektion under forskningsprocessen. Att granska validiteten i en kvalitativ studie 

innebär att man ifrågasätter i vilken utsträckning studien verkligen undersöker det den syftar till 

att undersöka (Kvale, 1997, s. 157). En fråga som vi ställt oss är om vi och våra informanter 

verkligen har talat om samma ”grupp” personer. För att försöka undvika detta metodproblem 

hade vi redan i introduktionsbrevet (bilaga 1) definierat den grupp vi ämnade samtala om. Vår 

intention var ju att få ta del av tankar och erfarenheter om personer med utvecklingsstörning, 

d.v.s. personer med en intelligenskvot på 70 eller lägre. Intervjupersonerna talade däremot ofta 

om ”svagbegåvade” eller ”intagna med begåvningshandikapp” och mer sällan om 

”utvecklingsstörda”. De kan även ha talat om personer med förvärvad hjärnskada där skadan har 

lett till betydande intellektuella funktionsnedsättningar. Visserligen förklarade vi vad vi menade 

med definitionen utvecklingsstörning men bristen på diagnoser hos de intagna gjorde att 

psykologerna snarare talade om personer där de anade att en utvecklingsstörning kunde föreligga. 

Vår förberedelse inför intervjuerna kan däremot ha stärkt validiteten. Dessa förberedelser var 

arbetet med intervjuguiden, diskussion kring tänkbara situationer som kunde uppstå vid 

intervjutillfället samt att vi bandade intervjuerna. Huruvida intervjupersonerna känt sig fria att 

svara uppriktigt och sanningsenligt är svårt att bedöma men vi tror att medvetenheten om att 

materialet skulle behandlas konfidentiellt, kan ha ökat chanserna. 

 

4.6 Studiens reliabilitet, krav på tillförlitlighet  

För att kunna lita på vetenskaplig kunskap förväntar vi oss att data har insamlats på ett korrekt 

sätt och att analysfasen har präglats av systematik och grundlighet Det finns flera strategier för att 

få en så hög tillförlitlighet som möjligt. Det som är gemensamt för dessa är målet att förebygga 

tillfälliga fel som kan störa tolkningar och slutsatser (Malterud, 1998, s. 27). Analysens 
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tillförlitlighet blir till exempel låg om den bygger på ett material där vi måste gissa oss sig till vad 

som sades under intervjun. För att undvika detta använde vi oss av en bandspelare för att få med 

allt som sades i intervjuerna samt att förhindra missuppfattningar vid analysen. Föra att få 

vetskap om att vi uppfattat informanten rätt ställde vi ibland sammanfattande frågor under 

intervjun. Funktionen av bandspelaren hade noga kontrollerat inför varje intervjutillfälle. För att 

stärka reliabiliteten har vi även, genom en litteraturöversikt, satt oss in i ämnet för att få en ökad 

kunskap om ämnet inför intervjuerna. En kritisk reflektion från vår sida är att reliabiliteten kan ha 

påverkats negativt då vissa av följdfrågorna kan ha varit ledande. 

 

4.7 Generaliserbarhet 

Med begreppet generaliserbarhet menas att forskaren ska kunna ge ett allmängiltigt resultat. För 

att undersöka generaliserbarheten bör man titta på vilka förutsättningar som finns för att vårt 

resultat ska kunna vara giltigt även i andra sammanhang (Malterud, 1998, s. 60). När det gäller 

generaliserbarhet kan inte tre intervjuer anses vara ett representativt urval för psykologer på 

fängelseanstalt. Dessa personer kan inte heller representera gruppen fängelsepsykologer då vi 

valde ut personer som sa sig ha erfarenhet kring området.  

 

5. Samhällets ingripande mot lagöverträdare med en utvecklings-
störning  
 

5.1 Svensk historisk bakgrund 

Vi vill med en historisk bakgrund ge en bild av de samhälleliga förändringar som ligger till grund 

för hur man idag ser på samt behandlar personer med utvecklingsstörning som begått brott. 

Avinstitutionaliseringen, nedläggningen av specialsjukhus, normalisering och integrering har alla 

sin del i dagens handikappolitik och lagstiftning.  

     

Under 1900-talets första hälft byggdes det i de flesta av västvärldens länder, däribland Sverige, 

upp stora institutioner för vård och omsorg om olika grupper av människor som behövde hjälp 

och stöd i vardagen (Tideman, 2000a, s. 286). Institutionerna var en egen, sluten värld som sörjde 

för individens alla behov under hela livet (a.a., s. 210). I Sverige placerades personer som föddes 

med utvecklingsstörning, ofta redan som barn, på institutioner. Institutionslivet ur de berördas 
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synvinkel, vad de tyckte och upplevde, vet vi idag inte så mycket om (Kebbon, 1998, s. 1). Nya 

kunskaper inom beteendevetenskaperna kom till Sverige efter andra världskriget, vilket influ-

erade den nya generationen inom vårdområdet. Karl Grunewald menar att det här utgjorde basen 

för den ”revolution” som skedde inom omsorgerna och det var starskottet för institu-

tionsavvecklingen (a.a., s. 5). Det var inte vetenskapen som initierade nedläggningen av institu-

tionerna men forskarna medverkade till förverkligandet av det menar Grunewald (a.a., s. 1). 

Institutionsavvecklingen blev en ny tydlig trend i hela västvärlden med början under 1960-talet. 

Detta kom att påverka omsorgen och boendet för en rad olika grupper, bland annat inom 

handikappomsorgen (Tideman, 2000a, s. 287). 

 

Grundforskningens betydelse för den nya inriktningen av omsorgerna med nedläggning av 

anstalterna hade lika stor betydelse som den goda ekonomin under 1960- och 1970-talen. 

(Kebbon, 1998, s. 10). Den starka ideologiska kritiken mot de förhållanden som rådde på 

institutionerna var en stark drivkraft till förändringar (Tideman, 2000a, s. 287). Det skulle dock 

dröja innan effekterna av förändringarna gav konkreta resultat. Exempelvis var det först 1986, då 

en ny lag trädde i kraft, som intagningen på anstalterna för utvecklingsstörda, i princip, förbjöds 

(Kebbon, 1998, s. 10). Under 1980-talet kulminerade antalet personer som vårdades på institution 

i Sverige men avvecklingen av institutionerna inleddes under samma årtionde (Sveriges 

Handikappsykologers Förening, www.poms.nu). Forskningen kom att stärka och fördjupa 

identiteten hos personer med utvecklingsstörning med betydande positiva effekter hos allmänhet 

och politiker (Kebbon, 1998, s. 11).  

 
I och med lagreformen under 1965, likställdes personer med utvecklingsstörning och psykiskt 

störda personer med andra när det gäller ansvaret för sitt brott. Detta innebar att straffri-

förklaringen avskaffades. Principen är närmast unik i världen. Led man av allvarlig psykisk 

störning när brottet begicks kunde man överlämnas till sluten vård, böter och skyddstillsyn 

(Kanold, 2004, s. 79). För utvecklingsstörda lagöverträdare innebar sluten vård att de i första 

hand placerades på specialsjukhus men även tvångsvård på vårdhem var ett tänkbart alternativ 

(a.a., s. 80). Specialsjukhusets varande ifrågasattes och denna diskussion kom att pågå ända till 

1997 då det sista, Salberga, upphörde (a.a., s. 89). Specialsjukhusets patienter skrevs ut till andra 

vårdformer. Det fanns humanitära skäl till detta men även ekonomiska. De landsting som ”fick 

tillbaka” de personer som skrevs ut från specialsjukhusen fick en ekonomisk fördel i och med 
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övertagandet av omsorgen. De lindrigt utvecklingsstörda blev utskrivna om de var 

färdigbehandlade och det fanns bostad och arbete i hemkommunen (a.a., s. 89). De patienter som 

fanns kvar på Salberga överfördes till psykiatrisk tvångsvård. I samband med att specialsjukhusen 

lades ner försvann särbehandlingen av utvecklingsstörda lagöverträdare. Synen blev då att 

personer med utvecklingsstörning har samma behov som alla andra (Kanold 2004, s. 107). 

5.2 Svensk lagstiftning och reformer 

1965 infördes Brottsbalken och då avskaffades tillräknelighetsregleringen, med det menas att 

även personer med utvecklingsstörning kan dömas som ansvariga för ett brott de begått. Under 

inflytande av sinnesslöhet fick dock inga andra påföljder än överlämnande till särskild vård, böter 

eller skyddstillsyn dömas ut. Den påföljd som var gällande för personer med utvecklingsstörning 

som begått lagöverträdelser, då Brottsbalken infördes, var överlämnande till sluten psykiatrisk 

vård. Två år senare infördes en särskild påföljd för utvecklingsstörda, vård i specialsjukhus, 

genom 1967 års Omsorgslag (SOU, 2002:3, s. 170).  

 

1967 års Omsorgslag ersattes av en ny Omsorgslag som trädde i kraft den 1 juli 1986. Den nya 

lagen tog inte upp några regler om vård i (a.a., s. 170) specialsjukhus. Avsikten var att sortera ut 

denna form av tvångsvård ur lagstiftningen. Den gamla lagens bestämmelser om vård i speci-

alsjukhus fortsatte dock att gälla, med särskilda bestämmelser, ett tag till. Domstolarna kunde 

därför fortfarande döma till denna påföljd. Med 1991 års reform avskaffades vård i special-

sjukhus helt, detta medförde förändringar för personer med utvecklingsstörning (a.a., s. 171). 

Därefter tillämpades de vanliga påföljdsreglerna även för denna grupp lagöverträdare vilket inne-

bar att de exempelvis kan dömas till fängelse eller överlämnas till rättspsykiatrisk vård (a.a., s. 

158).  I propositionen sägs dock att fängelse bör användas med stor försiktighet för utveck-

lingsstörda personer, böter och skyddstillsyn bör i första hand användas (a.a., s. 171). 1994 trädde 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i kraft som kom att innebära stora 

förändringar för personer med utvecklingsstörning. 1985 års Omsorgslag upphörde då, med vissa 

undantag, att gälla. Ett undantag var att specialsjukhusen fortfarande kunde användas till sitt 

ändamål beträffande de som redan var intagna för vård. Det sista specialsjukhuset avvecklades 

dock 1997 (a.a., s. 173).  
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5.3 Kommande lagförslag 

Under 1999 beslutade regeringen att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté, 

Psykansvarskommittén, för att utreda frågor om ansvar och påföljder för psykiskt störda 

lagöverträdare. Mot bakgrund av de problem som idag finns gällande de ”vanliga” 

påföljdsreglerna för personer med utvecklingsstörning, var ett av uppdragen att ta ställning till 

om det fanns ett behov av särskilda påföljdsregler. Så här lyder kommitténs lagförslag 

beträffande detta: 

 
En ny form för verkställighet av fängelse, slutet boende, införs för vissa funktionshindrade. 
Modellen skall vara att slutet gruppboende uppbyggt enligt principerna i LSS. Personalen skall 
ha särskilda kunskaper om funktionshindrade och de boende skall erbjudas habiliterings- och 
rehabiliteringsåtgärder. Beslutet om att verkställigheten av ett fängelsestraff skall ske i ett 
slutet boende skall fattas av kriminalvården (SOU, 2002:3, s. 165). 
 
 

I SOU 2002:3 framkommer att ett av problemen inom kriminalvården är att man inte alltid 

uppmärksammar att den intagne är utvecklingsstörd. Det beror dels på bristande kunskaper, dels 

på att vissa personer med utvecklingsstörning försöker dölja sitt funktionshinder. Kommittén 

menar att mycket tyder på att gruppen utvecklingsstörda inom kriminalvården är större än man 

tidigare trott (a.a., s. 261). 

 

Kommittén lade fram flera argument för en förändring av nuvarande straffpåföljdsregler. 

De menar att en person med utvecklingsstörning kan ha svårt att på egen hand klara olika var-

dagsrutiner, men varken inom kriminalvården eller i rättspsykiatrin finns tillräckliga resurser för 

att ge behövlig hjälp i dessa avseenden. Inte heller miljön inom kriminalvården och rätts-

psykiatrin är anpassad till de utvecklingsstördas behov. Ett stort antal personer med utveck-

lingsstörning har svårt att förstå sambandet mellan det brott som begåtts och påföljden, särskilt 

om det har gått lång tid. De personer med utvecklingsstörning som döms till fängelsepåföljd blir 

även ofta utnyttjade på olika sätt av andra intagna, detta kan sedan fortsätta efter verkställighetens 

slut och leda till att personer med utvecklingsstörning begår nya brott (a.a., s. 621) 

 

Verkställighet bör enligt kommittén bli aktuellt för tre grupper av funktionshindrade som alla 

också omfattas av Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Dessa är 

personer med utvecklingsstörning, personer med autism eller autismliknande tillstånd samt 
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personer som drabbats av ett begåvningshandikapp i vuxen ålder. Den dömde bör, på grund av 

sitt funktionshinder, ha ett särskilt behov av stöd och service. Ett annat krav, enligt kommittén, 

ska vara att omsorgsbehovet inte kan tillgodoses i en vanlig kriminalvårdsanstalt. Om båda dessa 

förutsättningar är uppfyllda bör fängelsestraffet verkställas i ett slutet boende, anser kommittén 

(a.a., s. 263). 

 
Kommittén lade fram ett förslag om att ett slutet boende bör utformas som ett särskilt 

gruppboende för dömda personer med utvecklingsstörning. De underströk att de nya enheterna 

måste utvecklas i enlighet med principerna i LSS. Vården ska utformas efter individuella planer 

vilka utgår från den enskildes problem, resurser och behov. (a.a., s. 263). Med ett särskilt boende 

utformat enligt ovannämnda beskrivning, menar kommittén att man bör kunna komma till rätta 

med flera av de problem som finns i dag samt erbjuda en humanare verkställighetsmiljö (a.a., s. 

264). 

 

5.4 Sveriges Psykologförbunds remissvar på SOU 2002:3 

Sveriges psykologförbund tillhör en av de ca 90 remissinstanser som har givits möjlighet att 

lämna på remissvar på slutbetänkandet. Vad det gäller förslaget om slutet boende så anser 

Psykologförbundet att det är ett utmärkt förslag. I betänkandet saknar de dock en belysning av 

vikten av en utredning om funktionshindret. Där måste det framgå hur funktionshindrets art och 

grad, i förhållande till icke funktionshindrade och till samhället, ser ut. Även bedömning av 

intellektuell funktionsnivå, hjärnskador, kommunikationsförmåga, förmåga till social interaktion 

ska finnas med. Dessa är alla faktorer som tillsammans kan utgöra ett handikapp i den dagliga 

livsföringen för en människa. Psykologförbundet poängterar att betänkandet betonar läkarens 

ansvar men för att fastställa en utvecklingsstörning eller annan funktionsstörning menar 

psykologförbundet att det krävs en psykologutredning (Sveriges Psykologförbund, 2002, s. 6).  

 

SOU 2002:3 vill att Kriminalvårdens ansvar för att uppmärksamma funktionshindrades behov ska 

regleras i lag. Enligt psykologförbundet innebär detta, i praktiken, att kriminalvården måste ha 

utökad kompetens och resurser, både vad gäller att upptäcka och att tillgodose detta behov. 

Psykologförbundet anger även andra problem som kan innebära praktiska hinder. Var ska 

”gränsen” gå innan en funktionshindrad får avtjäna sitt straff i slutet boende? Vem tar detta beslut 

(a.a., s. 7)? Enligt utredningen kan högst 15 personer årligen bli aktuella för slutet gruppboende. 
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Detta innebär, med högst två års verkställighetstid, att det blir 30 platser för hela landet. I 

verkligheten rör det sig sannolikt om betydligt fler personer, menar psykologförbundet (a.a., s. 8) 

 

Psykologförbundet poängterar även att det inte går att bedöma om en person som är allmänt 

svagbegåvad eller utvecklingsstörd utan en psykologisk prövning via psykologiska tester. Bland 

personer med lindrig utvecklingsstörning är detta framförallt viktigt, i och med att de inte alltid 

blivit bedömda tidigare i livet. En utredning av utvecklingsstörning handlar om habilitering, 

omsorg och kunskap om psykologin kring intellekt, dess olika funktioner och deras effekter. 

Psykologförbundet menar att detta inte är klassiska medicinska frågor, och önskar att lagförslaget 

tydligare i betänkandet resonerar och lyft fram dessa saker (a.a., s. 9). Psykologförbundet anser 

att det finns en genomgående brist i hela betänkandet. Det saknas ett tydligt psykologiskt 

perspektiv (a.a., s. 2).   

De ca 90 remissinstanserna var övervägande positiva men hade också många synpunkter. På 

begäran av remissinstanserna och för att få ett bredare beredningsunderlag har en fördjupad 

analys av de ekonomiska konsekvenserna av kommitténs förslag tagits fram. Omfattningen av 

förslagen och dess komplexitet gör att mycket noggranna överväganden måste göras innan 

regeringen presenterar sitt förslag. Inom regeringskansliet pågår beredningsarbetet med 

förslagens utformning och de justeringar som bör göras för att möta remissinstansers funderingar 

och de eventuella problem som uppkommer vid ändring av det nuvarande (M.L. Ollén, personlig 

kommunikation, 11 maj, 2005). 

 

6. Forskningsöversikt 

 

6.1 Svensk forskning  

Agneta Kanold (2004) skriver i sin avhandling; Vårdens ordningar. Tvångsvård för norm-

överträdare med bristande begåvning om att personer med bristande begåvning som begått brott 

alltid varit föremål för olika typer av ingripanden. Orsaken bakom dessa ingripanden tycks vara 

att gruppen uppfattas som alltför problematiska för att vistas i samhället tillsammans med andra. 
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Detta kan ses som ett socialt problem som på något sätt måste ombesörjas. Skillnaden mellan ett 

socialt problem och det som inte är det, uttrycks ofta med begreppet normalitet. Problemen med 

personer med utvecklingsstörning som begår brott har visat sig präglas av ideliga 

omkonstruktioner (a.a., s. 1). Hur man agerat gentemot denna grupp har inte alltid styrts av vilken 

vård som är bäst, ur rehabiliterinssynpunkt eller straffsynpunkt, de vårdpolitiska och ekonomiska 

skälen har under vissa perioder vägt tungt (a.a., s. 7). Vad som genom åren betraktats som 

asocialt har haft starka samband med den kunskap som utvecklats med det som varit rådande 

inom vetenskapen, praktiken och värderingarna i samhället (a.a., s. 102). Kanold menar att det 

aldrig tycks ha funnits någon riktigt tydlig idé om problemets kärna. Därmed har det inte heller 

funnits en prioriterad mening om vilka åtgärder som krävs. Tvärt om, tycks just mångfalden av 

idéer, känneteckna de problemordningar, d.v.s. omsorgsverksamhetens ideologi, som vuxit fram. 

Kanske, menar Kanold, är just svårigheterna med att inordna lagöverträdarna i en avgränsad 

problemkategori samt influenserna från olika vårdområden, en förklaring till att nya 

problemordningar ideligen avlöser varandra.(a.a., s. 103). 

 

Kanolds studie behandlar omhändertagandet av lagöverträdare med utvecklingsstörning ur tre 

perspektiv: ett officiellt myndighetsperspektiv, ett vårdgivarperspektiv samt ett 

vårdtagarperspektiv. När det gällde vårdgivarna låg fokus på vilka erfarenheter de hade av sitt 

arbete i specialsjukhus (1983-1997) och rättspsykiatrisk vård (1998-2001). Det visade sig att de 

anställdas förståelse av patienternas problem och uppfattningen om hur de skulle vårdas hade 

genomgått vissa förändringar under årens lopp. Kanold anser att förändringarna delvis kunde 

sättas i samband med de förändringar som skedde i de officiella problemordningarna. Den 

officiella problemordningen medförde att de anställda kom att använda ett mer personligt 

förhållningssätt, vilket de utvecklat under den tid de arbetat med patienterna. Det här visade sig i 

att de arbetade i en riktning mot en ökad frivillighet, normalisering och integrering. De anställda 

tolkade idén om normalisering på två sätt. För det första att så normala levnadsvillkor som 

möjligt skulle råda och för det andra att patienterna skulle förändras så att deras beteende skulle 

bli så likt andras som möjligt. Det fanns tre grundläggande uppfattningar som de anställda delade. 

Enighet fanns om att det var nödvändigt med en form av tvångsvård för att skydda samhället från 

vissa patienter med bristande begåvning. Man menade också att en sådan vård i de flesta fall 

måste vara långvarig. De anställda ansåg att de hade en unik delad kunskap och erfarenhet av att 
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ge omsorg till utvecklingsstörda med komplexa svårigheter, vilket de ansåg saknas inom andra 

avgränsande vård- och omsorgsgrenar (a.a., s. 143).   

 

Inom den rättspsykiatriska vården var vårdarnas intresse riktat mot patientens beteende. Detta föll 

sig ganska självklart med tanke på att det fanns en ambition både inom omsorgsverksamheten, 

den psykiatriska vården samt fängelser som inriktades på att omhändertagandet skulle syfta till en 

förändring hos patienterna eller de intagna. Det fanns även en stark tradition från den tidigare 

vården på specialsjukhusen, vilket de anställda fortfarande påverkades av. Vården hade där 

inriktats på att ta hand om patienterna och om möjligt förbättra deras tillstånd (a.a., s. 145). De 

anställda motsatte sig nedläggningen av specialsjukhuset och belyste de särskilda problem som 

låg i patienternas begåvningsnedsättning, vilket motiverade en särskild vårdform. I 

argumentationen framhölls att det behövdes specialiserad kunskap för att tillgodose den vård som 

patienterna var i behov av. (a.a., s. 150). De anställda som tidigare arbetat på specialsjukhuset 

ansåg att den traditionella rättspsykiatriska vården inte motsvarade de utvecklingsstörda 

patienternas behov (a.a., s. 184). Däremot var de eniga om att eftersom vårdformen spe-

cialsjukhus hade upphört, var rättspsykiatrisk vård den enda adekvata lösningen. Vårdgivarna 

ansåg att det vore förödande för utvecklingsstörda personer som begått brott att dömas till 

fängelse (a.a., s. 154). 

 

Projektet Personer med utvecklingsstörning som fått åtalsunderlåtelse mellan åren 1988-1994 

visade att det finns fungerande behandlingsalternativ när det gäller lagöverträdare med en 

utvecklingsstörning. Det framgick att personer som dömts till vård i specialsjukhus väl kunnat 

tillgodogöra sig individualterapeutisk behandling i kombination med miljöterapi. Förändringen 

hos dessa personer efter behandlingen visade sig framförallt i ett mer utvecklat jagfungerande. 

Framförallt hade ett alltför stort beroende, i relation till människor i omgivningen, minskats 

något. Förmågan att utstå ångest reducerades och några personer fungerade bättre i 

konfliktsituationer. Projektet redovisade indirekta och direkta insatser som gjordes i direkt 

anslutning till att den utvecklingsstörde personen begått ett brott. Exempel på direkta insatser var 

psykologsamtal, kuratorssamtal psykiatrikontrakt, övervakare eller poliskontakt. Exempel på 

indirekta insatser var extra personellt psykologiskt/socialt stöd, handledning till anställda, 

vårdhemsplacering, specialboende med mera. Enkätsvaren visade att de indirekta insatserna i 
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vissa fall samt en kombination av båda, i andra fall, varit mest framgångsrikt. Antingen var 

insatserna positiva i något avseende eller så hade brottsligheten upphört som en konsekvens av de 

insatser som gavs (Nyström, 1996).  

6.2 Internationell forskning 

Vi har stött på en mängd vetenskapliga artiklar som berör ämnet personer med 

utvecklingsstörning inom rättsväsendet. Här följer en kort sammanfattning om vissa 

frågeställningar som behandlas. 

 

6.3 Normalisering 

I några av de artiklar vi läst diskuteras lagöverträdare med utvecklingsstörning i samband med 

normalisering och integrering. Personer med utvecklingsstörning får idag stöd för att leva ett 

självständigt liv, och det finns ett starkt ifrågasättande av den tidigare institutionsvården. 

Integrering har dock visat sig ha en negativ sida. Personer med utvecklingsstörning begår fler 

brott när de bor ute i samhället, fler brott än vad personer utan utvecklingsstörning begår (Bower, 

1997).  

 

Forskarna Glaser och Dean menar att normaliseringen har lett till att människor med 

utvecklingsstörning nu förväntas klara av vardagliga åtaganden. Det ställs även krav på dem som 

innebär att de ska ta samma ansvar som personer som är normalbegåvade. Detta, anser forskarna, 

får allvarliga konsekvenser för den utvecklingsstörde i rättssystemet eftersom de på många sätt är 

mer sårbara än andra på grund av sitt handikapp. Studien som är gjord i Australien uppmärk-

sammar intagna som tidigare vistats på ”vanlig” anstalt men som idag är intagna på special-

enheter för personer med utvecklingsstörning. Många som tidigare vistats på fängelseanstalt 

bland normalbegåvade intagna hade varit med om allvarligt våld som krävt medicinsk 

behandling, de hade även blivit utsatta för sexuella övergrepp. Studien visade att personalen 

rapporterade att intagna med utvecklingsstörning betydligt oftare var involverade i incidenter 

jämfört med de normalbegåvade. Den visade även att de intagna med utvecklingsstörning var 

betydligt mer svårhanterliga. Forskarna kom fram till att det bästa alternativet för dessa personer 

vore små enheter, mindre fängelselika anstalter som kunde erbjuda ett utbud av individualiserade 

stödprogram för denna grupp. Detta skulle öka möjligheten till interaktion i samhället efter 

avslutad anstaltsvistelse (Glaser & Dean, 1999). 
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6.4 Rättssäkerhet och okunskap 

Flera tidskriftsartiklar tar upp den ojämlikhet och felbehandlig som personer med utvecklings-

störning utsätts för inom straffrättssystemet. Lagöverträdare med utvecklingsstörning ställs inför 

både komplicerade etiska och praktiska problem. De har ofta en begränsad förståelse för den 

rättsliga proceduren och kan erkänna brott som de i själva verket inte har begått (Barron, 

Hassiotis, &  Banes, 2002).  

 

En artikel presenteras av The Arc, vilket är en organisation som arbetar för att inkludera alla barn 

och vuxna med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar samt personer med 

utvecklingsstörning i hela samhället.  Artikeln belyser att en person med utvecklingsstörning som 

är misstänkt för brott kan stöta på vissa svårigheter i kontakten med polis. Personen förstår inte 

alltid sina rättigheter och kan bli överväldigade av polisens närvaro. Annat som kan ligga till 

grund för de problem som uppstår är att personer med utvecklingsstörning inte alltid berättar vad 

som har hänt utan säger istället vad de tror att andra vill höra. Dessa individer kan även ha 

svårigheter att beskriva fakta och detaljer kring ett brott. Med tanke på det ovan nämnda, är det 

inte så förvånande att människor med utvecklingsstörning löper en större risk att bli arresterade, 

dömda, skickade i fängelse och utnyttjade i fängelse, menar författaren (The Arc, 

www.thearc.org).  

 

Det framgår av en annan artikel att många jurymedlemmar, poliser, åklagare, domare och 

försvarsadvokater har en begränsad förståelse av vad utvecklingsstörning är. Ofta tror människor 

att de vet vad utvecklingsstörning är men de tänker då endast på personer som har uppenbara 

fysiska kännetecken. Den största majoriteten av utvecklingsstörda har dock inga urskiljbara 

fysiska kännetecken. Människor med utvecklingsstörning vill helst inte erkänna att de har en 

utvecklingsstörning och försöker ofta dölja handikappet. Faktorer som dessa kan försvåra 

identifieringen av lagöverträdare med intellektuella funktionsnedsättningar. Författaren menar att 

det finns ett stigma som är förknippat med utvecklingsstörning (Pelka, 1997). Flera studier visar 

att anställda inom straffrättsystemet uppfattar att lagöverträdare med utvecklingsstörning är 

missgynnade. Detta beror på deras extra sårbarhet, den bristfälliga nivån av socialt stöd samt 

okunskapen om utvecklingsstörning som finns bland polis och anställda på fängelseanstalt. 

(Cockram, Jackson & Underwood, 1998). 
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6.5 Metodproblem  

Det totala antalet individer med utvecklingsstörning på fängelseanstalter är lågt skattat och visar 

inte vidden av problemet. Det är ett litet antal, proportionellt, som befinner sig i rättssystemet 

men antalet är dock tillräckligt stort och borde uppmärksammas mer, menar föräldrar till personer 

med utvecklingsstörning, kriminalvårdspersonalen samt sakkunniga inom lagstiftning (The Arc, 

www.thearc.org/faqs/crimqa.html). Problemen med att identifiera gruppen personer med utveck-

lingsstörda som begår brott diskuteras i flera artiklar. Identifieringen är problematisk av två 

anledningar; dels problemet med olika definitioner av utvecklingsstörning, dels det faktum att 

många brott inte upptäcks och därmed inte anmäls. I denna artikel menar forskarna att antalet 

personer med utvecklingsstörning på fängelseanstalt är förhållandevis lågt, om man tar hänsyn till 

de ”nackdelar” handikappet innebär. Enligt artikeln finns det även en problematik som har 

samband med de olika mätmetoder som används för att säkerställa om en person uppfyller de 

kriterier som gäller för utvecklingsstörning (Holland, Clare & Mukhopadhyay 2002). 

 

Individer med utvecklingsstörning som har en väl utvecklad social förmåga, är speciellt svåra att 

identifiera. Utvecklingsstörning hos kriminella upptäcks sällan. En studie i Ohio visade att bland 

intagna som gick på permission, varav alla egentligen hade en utvecklingsstörning, hade endast 

27 procent genomgått begåvningstester. Studie betonar vikten av att identifiera och utvärdera 

lagöverträdare med utvecklingsstörning, redan innan de ställs inför rätta. Författarna till artikeln 

menar att det är viktigt att observera beteenden och analysera vad personen säger samt hur denne 

säger det. De betonar också att inte alla ”experter” såsom psykologer är kvalificerade att fastställa 

om en person har en utvecklingsstörning (Arthur & Bowker, 1994). Metodproblemen kan även ha 

sin orsak i inkomplett data, exempelvis ett stort bortfall, tidpunkten för när testet utfördes - på 

fängelseanstalt är den första tiden extra stressande för den intagne - samt skillnader i inlärningen 

av hur testet ska användas (Holland, Clare & Mukhopadhyay, 2002). 
 

 

6.6 Terapibehandling  

I artikeln ”Offenders with intellectual disability: the size of the problem and terapeutic out-

comes”, poängteras att personer med utvecklingsstörning ofta får en ofullständig hjälp. Det beror 

 23



bland annat på att det saknas särskild och bra behandling för denna grupp. Artikeln tar upp en 

annan studie där man belyser att lagöverträdare med utvecklingsstörning borde hållas borta ifrån 

fängelseanstalter och istället få alternativa straffpåföljder. Det påpekas att personerna bör vårdas 

under förhållanden som inte kräver större säkerhetsåtgärder än vad som är nödvändigt för att 

minska deras utsatthet (Barron, Hassiotis & Banes, 2002). Personer med utvecklingsstörning som 

begått brott är en grupp som är i behov av specialistbehandling och andra former av stöd under en 

längre tid. En annan artikel, av samma författare visar hur den terapeutiska behandlingen har 

påverkat en grupp intagna med utvecklingsstörning, som har avtjänat fängelsestraff. De vanligast 

förekommande brotten som begås av personer i denna grupp är sexualbrott samt mordbrand. 

Forskarna menar att det finns lite forskning kring hur effektiv terapeutisk behandling är på 

personer med utvecklingsstörning (Barron, Hassiotis & Banes, 2004). 

 

Data från Danmarks Centralregister visar att återfallsrisken är lägre för vissa brott som 

exempelvis förmögenhetsbrott medan våldsbrott, sexualbrott samt mordbränder ökade bland in-

tagna personer med utvecklingsstörning som avtjänat sitt fängelsestraff. Forskarna konstaterar att 

de personer med utvecklingsstörning som begått brott och fått någon form av behandling, 

vanligtvis kognitiv beteendeterapi, sällan eller aldrig begår nya brott. Detta kan jämföras med 

dem som fick annan typ av behandling, eller ingen behandling alls. Där var återfallsbrotten 

betydligt högre efter avtjänat straff (Barron,  Hassiotis & Banes, 2002).  

 
6.7 Problematik på anstalt  

Forskare har i en studie intervjuat 20 föräldrar till utvecklingsstörda personer som begått brott. En 

förälder menar att dennes dotter verkligen inte borde placeras på fängelseanstalt, eftersom det 

inneburit negativa konsekvenser. Dottern letar efter erfarenheter och tar efter de tungt kriminellt 

belastade intagna. Föräldern menar att det är extra svårt för en person med lindrig 

utvecklingsstörd på fängelseanstalt i och med att deras funktionshinder inte syns utåt. De vill 

skapa en bild av att vara som andra och försöker därför dölja sitt handikapp. Behovet av att 

framstå som så normal som möjligt kan till och med vara en inledning till en kriminell bana 

inleds. Studien visade klart att familjemedlemmar till lagbrytare med utvecklingsstörning inte var 

nöjda med straffrättssystemet. De ville ha fler alternativ till påföljden fängelsevård och en större 

användning av påföljden samhällstjänst. Helst ville familjemedlemmarna förbjuda ”vanlig” 

anstaltsplacering. De skulle hellre se att en specialiserad fängelseanstalt kunde erbjudas. De var 
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klart oroliga för att deras barn vistades på en vanlig fängelseanstalt, med bakgrund av att de 

kunde bli utnyttjade på olika sätt, bland annat sexuellt (Cockram, Jackson & Underwood, 1998). 

 

6.8 Jämförelser med antal brott som begås av normalbegåvade 

Holland, Clare och Mukhopadhyay tar i sin artikel upp Hodgins (1992) undersökning. Studien 

bygger på en undersökning av straffpåföljder i cohort av mer än 15 000 barn, födda i Stockholm, 

1953. Barnen med utvecklingsstörning hade identifierats i skolregister. Det var barn som 

undervisades i specialklasser på grund av inlärningssvårigheter. Jämfört med de män som gått i 

vanliga klasser, var det 3 gånger vanligare att männen med utvecklingsstörning hade dömts för 

brott vid 30 års ålder. Bland kvinnor med utvecklingsstörning var det fyra gånger vanligare. I 

studien hade man uteslutit de som vårdats för mentala svårigheter (2002).  

 
 
7. Resultat 
 

7.1 Presentation av intervjupersonerna 

En av psykologerna har arbetat en kortare tid inom kriminalvården, de övriga två har en lång 

erfarenhet av anstaltsvård som psykologer. Ingen av psykologerna har någon vidareutbildning 

inom funktionshinder men två av dem har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med 

utvecklingsstörning, dock inte som psykologer. 

7.2 Kunskap kring utvecklingsstörning 

Psykologen på anstalt ett berättar att han inom psykologutbildningen läst en del om funk-

tionshinder, och att han fått lära sig om gränserna för IQ nivån vid utvecklingsstörning. Vad han 

framförallt fick kunskap om, var hur bedömningen går till och i det ingick bland annat testteori 

och praktik.  Han fick också kunskap om hur man jämför med en normal population, för att få 

fram tillförlitlig data. På anstalt två och tre kände inte psykologerna till gränsvärdena för 

utvecklingsstörning.  

7.3 Förekomsten av intagna med utvecklingsstörning 

På anstalt ett hade psykologen under ett morgonmöte, inför vår intervju, frågat personalen om de 

upplevde eller kände till om det fanns någon intagen med utvecklingsstörning. Personalen hade 
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då berättat att de hade starka aningar om att en av de intagna kunde ha en utvecklingsstörning. 

Personligen hade psykologen stött på andra intagna under sina samtal som han tyckte låg på en 

svag intellektuell nivå, men hade inget belägg för detta eftersom det inte fanns några diagnoser. 

Psykologen på anstalt nummer två tyckte sig också ha erfarenhet av ”svagbegåvade”, som han 

utryckte sig. Han nämner att det är relativt vanligt att intagna på anstalten har låga resultat i 

begåvningstester. Hur låga kan han dock inte säga med säkerhet. Han tror inte att de har intagna 

med helt renodlad utvecklingsstörning, det är oftast kombinerat med psykologisk problematik 

menar han. På anstalt tre säger psykologen att det säkerligen finns de som är lindrigt 

utvecklingsstörda, han har många gånger haft uppfattningen om att det föreligger en 

”lågbegåvning” hos intagna som han arbetar med.  

 

7.4 Diagnostisering 

Psykologen på anstalt ett gör endast korta och enkla begåvningstester då han gör psykologiska 

undersökningar för att exempelvis bedöma minnesfunktioner. Med hjälp av detta kan han se om 

en intagen har någon typ av hjärnskada. Han har annars inte tillgång till de testredskap som krävs 

för att ställa en fullständig diagnos. En tidigare psykolog på anstalten försökte få anstalten att 

köpa in ett sådant test men på grund av ekonomiska omständigheter gick inte det igenom. 

Psykologen säger att han också skulle vilja ha tillgång till dessa tester, eftersom det händer att 

han ibland misstänker en intellektuell funktionsnedsättning. Han tillägger också att en 

funktionsnedsättning kan ha många orsaker. Exempelvis kan den bero på en mycket hög grad av 

ångest, ett tidigare missbruk samt att en person som är intagen på fängelseanstalt befinner sig i en 

mycket påfrestande situation. Han nämner dock att han aldrig tillfrågats om att utföra en riktig 

utredning för att bedöma om utvecklingsstörning föreligger, det ingår inte i hans arbetsuppgifter. 

På frågan om han kan ana att en intagen har en utvecklingsstörning svarar han:  

 

Ja, det kan man säga. Men jag kan aldrig riktigt veta varför, alltså om det är på grund av att 
de är här [på fängelseanstalten] [det är en] väldigt speciell situation som gör att de [intagna] 
kanske har väldigt hög grad av ångest, till exempel, som stör deras funktionsnivå, de mår 
väldigt dåligt. I och med att jag inte kan testa dem så kan jag inte göra den bedömningen. Det 
är aldrig någon som frågar. Det finns liksom inte med i mitt uppdrag och det är ju lite tråkigt.  

 

 

På anstalt nummer två finns det många intagna med långa straff vilket innebär att många har 
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genomgått rättspsykiatriska undersökningar innan de kommer till fängelseanstalten. Psykologen 

poängterar att det ofta ingår begåvningstester i dessa undersökningar och att det är relativt vanligt 

att man ser intagna med ganska låga resultat. Han menar dock att dessa testresultat inte är helt 

rättvisa, att det finns en risk att man dömer ut den intagna om man bara ser till IQ-nivån på 

testresultatet. Han säger att man måste se till personens alla förmågor, om exempelvis den sociala 

förmågan är god kan detta innebära att den intellektuella funktionsnedsättningen inte är lika 

handikappande. Det primära för honom är inte att göra undersökningar angående en eventuell 

utvecklingsstörning, enligt honom bör det istället vara att se hur de intagna klarar sig på anstalten 

och i förhållande till yttervärlden. Psykologen menar att det är hans fokus. 

 
Kan man inte fungera här, då är inte det avgörande vilken poäng man har på tester och då blir 
det mer att försöka att hitta metoder att komma ”på rätt köl”, eller att hitta en annan placering 
som funkar bättre. Alltså att det finns trots allt, hos begåvningshandikappade, stora möjligheter 
att utvecklas, och de måste tas till vara och jag tycker att det är otroligt tragiskt och allvarligt 
när man inte ser de möjligheterna. 

 

 

På den tredje anstalten säger psykologen att det inte görs några utredningar om intellektuella 

funktionsnedsättningar. Han har aldrig sett att IQ har nämnts i någon av de rättspsykiatriska u-

tredningar som genomförts på de intagna – de med längre straff än två år - innan de placerats på 

fängelseanstalten. Han ser inte heller enbart till det intellektuella funktionshindret utan menar att 

flera orsaker kan ligga till grund för de problem som uppstår: 

 

7.5 Problematik  

En av frågorna vi tog upp i intervjuerna var om det fanns någon speciell problematik kring 

gruppen intagna med en utvecklingsstörning. På anstalt nummer ett har personalen berättat för 

psykologen om de situationer som kan uppstå kring den intagne som man tror har en 

utvecklingsstörning. Det har hänt att den intagne blivit utnyttjad på anstalten. De intagna med 

intellektuella funktionsnedsättningar kan bli manipulerade till att bistå den kriminella 

verksamheten som förekommer inne på anstalten. Personalen berättade att personen i fråga, enligt 

deras bedömningar, fungerar som på ett barns nivå. Exempelvis klarar han rent intellektuellt inte 

av att ta till sig den beteendevetenskapliga terapi som äger rum på fängelseanstalten. Den intagne 

fungerar på en mycket konkret nivå och håller fast vid vissa principer, oavsett vad det innebär. 

Denne gör oftast vad hon blir tillsagd att göra, som att ta på sig brott som hon inte begått och att 
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man aldrig ska ”skvallra” på någon. Det kan även vara att den intagne försöker smuggla in droger 

och att denne då blir lovad en belöning av  

 
andra intagna. Psykologen tycker sig kunna se ett mönster hos personer med lindrig 

utvecklingsstörning. De fortsätter att åka in och ut i fängelset: 

 
Ja, det kan bli så att de tar in droger när de är ute på permis. Det är lätt att lura dem på 
droger för att: ”-Jo, men jag får ju godis när jag gör det, de är jättesnäll”. Det hörde jag 
exempel på. Ja, det är inte så lätt för dem. De blir ju utnyttjad här inne, av andra. De kan 
fungera på ett barns nivå kan man säga, så väldigt konkret att: ”man ska aldrig gola, man ska 
alltid ta på sig brotten”, och så gör den intagne det. De tar på sig brott som de inte har gjort. 

 

 

Psykolog nummer två berättar också att han tycker sig kunna se att det finns en viss problematik 

med personer som har intellektuella funktionsnedsättningar på fängelseanstalten. Han uttrycker 

det med att: ”det skär sig mellan dem och organisationen”. Som tidigare nämnts anser psykologen 

att den här gruppen oftast dessutom har en psykologisk problematik. Om situationen med den 

intagne blir omöjlig på fängelseanstalten, och placeringen inte fungerar, skrivs i vissa fall 

vårdintyg vilket kan resulterar i en placering på en psykiatrisk enhet för en tid. Han menar att det 

även kan bli fråga om långtidsplaceringar på psykiatriska kliniker på annan ort. Psykologen 

poängterar dock vikten av att vårdintyget ska vara äkta, och bygga på rätta grunder eftersom det 

alltid innebär en inskränkning på en persons frihet. Han berättar om situationer på 

fängelseanstalten som kan innebära problematik. Det kan vara att en intagen som går till 

personalen och skvallrar då någon bryter mot fängelseanstaltens regler, den som skvallrar kan då 

råka illa ut. Psykologen menar dock att det inte nödvändigtvis behöver hänga samman med att 

den intagne har ett lågt IQ. Han ger exempel på en högutbildad intagen, det vill säga en 

”intellektuell” intagen, som inte förstod konsekvenserna av att han skvallrade på några intagna. 

Han hade kunnat råka mycket illa ut, menar psykologen. Han berättar att han inte har någon 

möjlighet att kontrollera hur de intagna uppträder mot varandra men att mycket tyder på att de 

intagna visar ganska mycket hänsyn till dem som har ”problem”, däribland de som har 

intellektuella funktionsnedsättningar. 

 

Psykologen på anstalt tre berättar om en man som under en måltid slickade på smörkniven och 

satte tillbaka denna i den gemensamma smörbyttan. Detta innebar att personen i fråga blev 
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”varnad” av de övriga intagna. Liknande beteenden kan också innebära hot om stryk eller 

kollektiva påtryckningar ifrån de intagna om att personen ska omplaceras.  Många av de 

”lågbegåvade” personerna blir även mobbade samt ensamma utan att förstå varför.  

 
Han förstod inte regeln och att man inte kan säga så på denna avdelning, då blir han mobbad, 
ensam och sånt där. Då får man ta honom ifrån avdelningen, till en annan mindre, lugnare. 
Det kan dock hända liknande sak igen där. De tröttnar, de övriga intagna. De har så mycket 
regler, outsagda. Det förstår inte dessa personer, att man inte får göra dessa saker. 

 

 

Detta kan innebära att vissa av de här personerna kan känna förtvivlade och frustrerade vilket kan 

leda till ett aggressivt beteende och den intagne kan då behöva isoleras ifrån de övriga ett tag. 

Psykologen menar också att det kan vara svårt att finna en meningsfull sysselsättning för de 

”lågbegåvade”. De kan bli tysta samt försvinna i mängden då de har svårt att ta för sig och 

aktivera sig själva.  

 
7.6 Behandling 

En av frågorna vi ställde handlade om hur en eventuell terapibehandling kunde se ut för en 

intagen med utvecklingsstörning. 

 

På anstalt nummer ett säger psykologen att han har ett enklare och mer konkret samtal med 

intagna som är ”lågbegåvade”. Hans samtal går mera ut på att förstå hur saker och ting hänger 

samman, orsak och verkan. När det exempelvis gäller effekten av konsumtion av alkohol så ger 

han en förklaring av hur kroppen och hjärnan påverkas. Han ger dem även konkreta alternativ till 

hur man kan bete sig. Psykologen på den andra anstalten menar också, när det gäller den här 

gruppen intagna, att samtalen ska ge dem en ökad förståelse om omvärldens reaktioner på deras 

beteende. Han nämner att samtalsprocessen blir annorlunda jämfört med de intagna med en 

normal begåvning, där samtalen blir djupare och mer komplicerade. På anstalt tre säger 

psykologen att han, om han visste att den intagne hade en utvecklingsstörning, skulle ha en 

annorlunda behandling med denne. Han tillägger att det då krävs en långsiktig behandling vilket 

det inte finns tid för inom ramarna för hans tjänst.  

7.7 Om ämnet tagits upp till diskussion på fängelseanstalten 

På den första anstalten säger psykologen att ämnet utvecklingsstörning bland intagna inte tagits 
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upp till diskussion. Det finns så många andra problem där, det är bara ett i raden och ganska 

lätthanterligt, på ett sätt, för personalen. Det är därför detta inte kommer upp till diskussion tror 

psykologen. Däremot så tror han individerna kan fara illa, de mår inte bra, de passar inte riktigt in 

samt får inte den hjälp de skulle behöva. På anstalt nummer två har man inte heller diskuterat 

ämnet utvecklingsstörning. Psykologen berättar istället att man haft en mer allmän diskussion om 

de problem som lagreformen har fört med sig. Den innebar att man fick ett större antal intagna 

som man menade inte hörde hemma på fängelseanstalten. Man fick då nya grupper av intagna, 

inte bara de utvecklingsstörda utan framförallt de som mentalt var i obalans, som egentligen 

hörde hemma inom psykiatrin. Psykolog nummer tre säger att ämnet inte kommit upp någon-

stans, inte vid konferenser eller utbildningar. Just nu är det diskussion kring neuropsykologiska 

funktionshinder.  

 

7.8 Alternativ till fängelsevård 

Om psykologerna hade egna funderingar kring en alternativ vårdform för lagöverträdare dömda 

till påföljden fängelse, ingick också i intervjuguiden. 

 

Psykologen på anstalt ett menar att det skulle behövas någon form av anpassad behandling för 

den här gruppen men eftersom att det är så få med intellektuella funktionsnedsättningar på just 

hans anstalt finns det ingen möjlighet att få det där. Behandlingen skulle kunna ges på någon 

anstalt där man har samlat ihop intagna med intellektuella funktionsnedsättningar. Psykologen 

tillägger att han inte känner till hur många det skulle kunna röra sig om. 

 

På den andra anstalten anser psykologen att man borde bygga upp små enheter med speciell 

kompetens, där man kanske får räkna med att placera den intagne under en mycket lång tid. De 

mest fungerande metoderna ska användas för att tillvarata den begåvningshandikappades 

utvecklingsmöjligheter. Han menar att det finns stora utvecklingsmöjligheterna för dessa per-

soner under rätt omständigheter och att de som vårdar måste inse sitt ansvar. Psykologen anser att 

reformen innebar att resurssvaga människor (bland annat personer med utvecklingsstörning) 

tvingades in i ett system som redan fungerade dåligt. Situationen blev då ännu värre vilket han 

anser vara brist på solidaritet och ansvar, som det är nu känns det inte människovärdigt, menar 

psykologen. Reformen innebar att många svaga grupper dömdes till vård på fängelseanstalt men 
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att det samtidigt inte avsattes några speciella resurser för deras behov. Dessa brister, anser 

psykologen, är ett tecken på att samhällsklimatet hårdnade mot de svaga. Det borde finnas andra 

fungerande resurser som kan ta över och som har ett långsiktigt ansvar. Han tror att man måste 

titta på hela personen vilket kan medföra att man måste ha en lagstiftning som stöder rimliga 

bedömningar beroende på individens förutsättningar och möjligheter att utvecklas. Det är viktigt 

att det finns en kompetens hos dem som genomför dessa bedömningar så att individen hamnar 

rätt. 

 

Psykolog nummer tre berättar att en vårdare en gång hade ett förslag som gick ut på att man 

skulle samla den här gruppen intagna på en speciell paviljong där det skulle vara lite lugnare och 

finnas speciella program för att hjälpa den intagne att komma till insikt med det brott denne 

begått.  Psykologen berättade även om sina tankar angående en alternativ vårdform: 

 

Det bästa vårdalternativet är att de är på ett eget litet ställe, med rätt mkt personal och att det 
är mycket som är schemabunden verksamhet, som är anpassad till dessa. Så att man kunde ta 
tag i deras problem och att de får ngn nytta av vistelsen [här på anstalten]. Man kan påbörja 
något, för utslussningen, så att de inte hamnar i kriminalvården igen. På något sätt försvinner 
de i mängden här.  

 

 

8. Teoretiska perspektiv och begrepp 
 

8.1 Symbolisk interaktionism - Social roll och förväntningar 

I Individens samspel med miljön definieras grunddragen i symbolisk interaktionism. Människan 

formas av sin sociala miljö men hon formar även själv sin omgivning. Människans identitet och 

medvetande byggs upp som en konsekvens av social interaktion. I och med att människan blir 

medveten, blir hon en dynamisk och aktiv varelse, som tolkar sin omgivning och därefter aktivt 

påverkar den (Björklind och Fischbeins, s. 29). 

 

Ett vetenskapligt begrepp inom symbolisk interaktionism är social roll. Ralp Linton hade en 

rollteoretisk ansats inom den symboliska interaktionismen och införde begreppet social roll. Han 

menar att människor lever i grupper och att individerna ser sig själva samt de övriga i gruppen 
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som en enhet. Varje individ är en egen enhet men kan inte tänka sig vara utan eller ses utan en 

grupptillhörighet (Trost & Levin, s. 127). Det finns olika positioner i olika grupper, exempelvis 

att man på ett företag är chef eller ”vanlig” anställd. Genom att tillhöra en grupp får vi 

förväntningar riktade mot oss, både från gruppen som enhet, eller från var och en av medlemmar. 

Förväntningarna har betydelse för den enskilde och för hur denna ska handla i en viss situation. 

Genom att identifiera oss med gruppen lär vi oss vilka förväntningar som riktas mot gruppen som 

enhet eller mot en viss position (a.a., s. 129).  

 

Termen förväntningar är en term som har relevant betydelse för rollteorin. Det finns normer och 

regler för hur man ska bete sig i en viss position, en del är formaliserade och nedskrivna likt våra 

lagar, andra är kanske mer diffusa och oskrivna. Alla känner till dem men de kanske inte finns 

kodifierade. Termen förväntningar är inte helt enkel. Eftersom en förväntan på en människa i en 

given position uppfattas på olika sätt av positionsinnehavaren så är dennes varseblivning av allra 

största betydelse. Den uppfattade förväntningen existerar inte helt oberoende av hur personen 

själv uppfattar vad denne kan eller bör göra och det finns därför många variationsmöjligheter 

(a.a., s. 128).  

 

Enligt Rommerveit kan man skilja mellan sända och mottagna förväntningar. Samhället sänder ut 

många normer och förväntningar om hur vi bör eller inte bör bete oss och vi tar emot en mängd 

förväntningar om detta. Inte sällan finns det en skillnad i innehåll mellan de sända normerna och 

de mottagna. Om man inte uppfattar situationen korrekt bryter man mot normerna eller 

förväntningarna, det vill säga så som ”normsändaren” avsett. Det kan innebära en bestraffning 

eller ett hot om bestraffning om normsändaren uppmärksammar att man har brutit mot normerna 

(a.a., s. 129).  

 

8.2 Miljörelaterat synsätt 

Under de senaste 15-20 åren har synsätt på och förståelse av handikapp inom den samhälls-

vetenskapliga forskningen genomgått en ganska radikal förändring. Förflyttningen i synsätt, från 

handikapp som ett individuellt problem till att samhället skapar handikapp, rymmer många olika 

perspektiv och nivåer (Björklid & Fischbein, 1992). 1965 tillsattes en svensk 

handikappsutredning. I handikapputredningens slutbetänkande från 1976, Kultur åt alla (SOU 
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1976:20), lanserades för första gången i svensk utredning en definition av begreppet handikapp 

som uppmärksammade omgivningens betydelse för uppkomsten av handikapp. Handikapp skulle 

numera kopplas till de svårigheter som personer, av fysiska eller psykiska skäl, möter i sin 

dagliga livsföring. Handikappbegreppet blev därmed miljörelativt (Tideman, 2000a, s. 69). 

Efterhand blev det mer accepterat att handikapp är något som uppstår i relationen mellan den 

enskilde med funktionshinder och den omgivande miljön. Ett miljörelaterat synsätt medför att 

miljön i form av till exempel fysisk utformning eller bemötande och attityder, tillskrivs stor 

betydelse för uppkomsten av handikapp. Det kan till exempel vara att personer med olika slags 

funktionshinder får möjligheten att leva ett normalt liv, eller att de förhindras att leva ett vanligt 

liv (Björklid & Fischbein, 1992).  

 

Funktionsnedsättningen finns hos individen, men handikappet uppstår i samspelet med miljön. En 

konsekvens är att det knappast går att avgränsa ett visst antal - och vissa människor - som 

”handikappade” eftersom att handikappet är situationsberoende (Tideman, 2000b).  

 

1989 års handikapputredning framhöll det miljörelativa handikappsbegreppets politiska 

möjligheter i sina krav på samhällsförändringar (SOU 1992:52). Handikappsutredningens 

motivering var att omgivningen kunde förändras, vilket i sin tur skulle minska antalet situationer 

då handikapp uppstod. På så sätt skulle en stigmatisering av gruppen och individen kunna 

undvikas (Tideman, 2000b, s. 75). Tideman tar upp Söders diskussion gällande vad man behöver 

ett handikappbegrepp till och vilka ändamålen är. Söder avgränsar diskussionen till de tre 

funktioner som en terminologi på handikappområdet kan ha. Den första funktionen är att peka ut 

grupper av människor med särskilda behov. Den andra gäller resursfördelning, begrepp som 

identifierar behov har också funktionen att hjälpa oss att leda resurser i rätt riktning för att 

tillfredsställa dessa behov. En tredje funktion ligger i att klargöra den process som skapar dessa 

behov (a.a., s. 8). 

 

8.3 Helhetssyn 

Enligt Kylén grundar sig helhetssynen på antagandet att man för att förstå en människa måste se 

till hela hennes person och den miljön hon lever i samt hennes samspel med denna (Björklid, 

Fischbein, 1992, s. 10). Med det menats att man inte ska fokusera på funktionshindren utan 
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istället ska man se till människan som en person med möjligheter till god utveckling. Varje ny 

situation en människa hamnar i, varje ny uppgift hon ställs inför, får konsekvenser som påverkar 

henne (a.a., s. 17). Detta innebär dock inte att människan är en ostrukturerad helhet. Det betyder 

istället att samtliga delar i helhetsstrukturen samspelar direkt och indirekt och därigenom 

påverkar varandra, varför en enskild del ej kan förstås utan att relateras till de övriga och sättas in 

i helheten (Kylén, 1986, s. 10).  

 

8.4 Normalisering och integrering 

Bengt Nirje var en av de som under slutet av 1950-talet la grunden till normaliseringsprincipen 

(Kebbon, 1998, s. 9). Principen har samband med den kritik som riktades mot institutionsvården 

av personer med utvecklingsstörning.  Senare kom det att leda till avvecklingen av 

institutionerna. Olikheterna i levnadsförhållanden för människor med utvecklingsstörning och 

människor i allmänhet var påtagliga. Den massiva kritiken mot den segregerade vårdformen samt 

olikheterna i levnadsförhållandena låg till grund för principen att utvecklingsstörda, som 

samhällsmedborgare, hade rätt till samma standard och levnadsvillkor som andra, ett normalt liv 

(Tideman, 2000a, s.248). Normaliseringen skulle innebära ett skydd från den stigmatisering som 

innebar att handikappet doldes eller besegrades (Tideman, 2000a, s. 196). Tanken var att alla 

människor skulle vara jämlika, att personer med utvecklingsstörning hade rätt att leva ett så 

”normalt” liv som möjligt (Gustavsson, 1995, s. 138). Normaliseringsprincipen används ibland i 

fel syfte, man intar synen att allting är normalt. När en person med utvecklingsstörning begår ett 

brott så uppmärksammar man inte själva funktionshindret. Om inte funktionshindret upp-

märksammas så ökar risken att de försättas i situationer som de inte klarar av psykiskt och/eller 

fysiskt (Sveriges handikappspsykologers förening, www.poms.nu).  

 

Normaliseringsprincipen kom så småningom att kompletteras med integreringsprincipen, det vill 

säga att personer med utvecklingsstörning inte bara skulle leva som andra, de skulle också leva 

bland andra. Integrering kan ses både som ett mål för att nå normalisering och som ett mål i sig 

själv (Tideman, 2000a, s. 248). Målet är aktiv delaktighet, det vill säga inkludering i samhället 

(SOU 2004:03).  

 

Begreppen normalisering och integrering har länge varit ett ideal inom behandlings- och ut-
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bildningsideologier för funktionshindrade. Normaliseringsprincipen har fungerat som honnörsord 

men också ett skällsord, förknippats med strävande att utplåna eller osynliggöra handikappet 

(Tideman, 2000a, s. 196). Under 1970- och 80-talet etablerades de så kallade öppna omsorger i 

samhället. Introduktionen av de båda principerna samt bevisen för institutionsboendets skadliga 

effekter, ledde fram till detta. Målen för handikappolitiken på 1990-talet omfattar principerna 

normalisering och integrering (Tideman, 2000a, s. 249). 

 

Utgångspunkten i en icke-stämplande hållning är att man tar avstånd av identifiering av 

funktionshindrade därför att man inte vill bidra till stämpling. Inställningen är då att handikappet 

inte ska ses som ett problem, det ska inte ”pekas ut”. Det kan mycket väl vara en välmenande 

inställning då intentionen är att fokusera på individens starka sidor. Tideman menar dock att det 

finns en risk med detta ställningstagande. De dramatiska effekterna som funktionshindret kan 

innebära för den enskilde individen kan då glömmas bort eller till och med förnekas. I 

ekonomiskt svåra tider eftersöks mindre kostsamma alternativ. Icke-stämpling kan då bli en 

strategi för försämring av kvantitet och kvalitet på servicen. Om det inte är något speciellt med att 

vara funktionshindrad samt om funktionshindret inte ska pekas ut, kan alla insatser som riktas 

mot funktionshindret undvikas, i och med att de är potentiellt stämplande och segregerande 

(a.a.,s. 249).  

 

9. Analys 
 

9.1 Symbolisk interaktionism 

Det framkommer i vår studie att psykologerna vi intervjuat kan se en problematik med att intagna 

med intellektuella funktionsnedsättningar har svårt att uppfatta de intagnas egna oskrivna regler 

på fängelseanstalten. En av psykologerna berättar om en man som under en måltid slickade på 

smörkniven och därefter satte tillbaka kniven i den gemensamma smörbyttan. Detta beteende 

ledde till en stark reaktion hos det de övriga intagna. Mannen bröt mot de oskrivna reglerna som 

finns för hur man uppträder vid matsituationen. Här kan vi dra paralleller till de förväntningar 

som, enligt Linton, ställs på personer som tillhör en grupp. Linton menar att människan alltid kan 

betraktas som en del av en grupp, eftersom människan lever i grupper eller alltid kan sättas i 

relation till andra i samhället. På så sätt kan man betrakta de intagna som en egen grupp på 
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fängelseanstalten. Inom rollteorin finns normer och regler för hur man ska bete sig i en viss 

position i en grupp och den beskrivna situationen ovan är ett exempel på en situation då oskrivna 

regler inte följs inom gruppen. Om personen, som i det här fallet, inte uppfattade situationen rätt, 

det vill säga som ”normsändaren” avsett, riskerade han att bestraffas av gruppen (Trost & Levin, 

1996, s. 129).  

 

I normala fall då personen uppfattar orsaken till bestraffningen lär han sig vilka oskrivna regler 

som gäller och begår inte samma misstag igen (a.a., s. 129). På anstalt nummer två berättar 

psykologen att en intagen som ansågs vara mycket intelligent, vilken inte heller hade uppfattat de 

konsekvenser som kunde komma till följd av att han ”tjallade” på de intagna när de gick emot 

fängelseanstaltens regler. När en person med begåvningshandikapp inte förstår kulturen och inte 

heller följderna då de bryter mot normer och regler, kan de reagera i förtvivlan och frustration. 

Situationer, liksom den som beskrevs ovan, kan leda till ett aggressivt beteende. Tideman 

beskriver de kognitiva problem som hör till utvecklingsstörningen. För en person med 

utvecklingsstörning kan det vara komplicerat att ta in traditionell information, de kan ha svårt att 

kommunicera samt ha svårigheter med att lösa problem. Funktionsnedsättningen kan också föra 

med sig en problematik vad det gäller att organisera intryck, att förstå sina egna känslor och 

reaktioner. Svårigheter att överföra erfarenheter från en situation till en annan är också vanligt 

(Tideman, 2000b, s. 151). De kognitiva svårigheterna visar sig även i det som psykologen på 

anstalt tre berättar om en intagen som blev mobbad på grund av att han inte förstod reglerna. 

 
9.2 Miljörelativt handikappbegrepp 

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som finns hos individen, men handikappet 

uppstår i samspel med miljön (a.a., s. 34). Psykologen på anstalt två anser att trygghetsfaktor är 

en viktig aspekt att ta i beaktande vid situationer då individen tycks ha svårigheter, som 

exempelvis att kommunicera. Han beskriver en man som hade svårigheter med det svenska 

språket och som i vissa sammanhang hade stöd av tolk. Personen i fråga hade svårt att uttrycka 

sig men det faktum att han hade tillgång till en tolk, fungerade dock som en trygghetsfaktor. När 

personen kände sig trygg så fungerade han känslomässig bättre och kunde då utrycka sig på en 

högre nivå. I takt med att personens förtroende för psykologen efterhand tilltog, så räckte 

emellertid själva vetskapen om att en tolk kunde finnas till hands, för att denne skulle känna sig 

mer trygg i mötet med psykologen. En konsekvens av det miljörelativa synsättet är att det är svårt 
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att avgränsa vissa människor som handikappade eftersom handikappet är situationsberoende (a.a., 

s. 34). I exemplet ovan blev den handikappande situationen märkbart mindre handikappande när 

trygghet fanns i relation och miljön. 

 

Psykologen på fängelseanstalt ett beskriver också hur funktionsnivån kan påverkas i olika 

situationer. Han menar att det kan vara svårt att veta om personen är utvecklingsstörd eller ej. Det 

visar sig att han ibland har sina misstankar om att det kan föreligga en utvecklingsstörning men 

att det är svårt att veta vad den egentliga orsaken är.  

 

Samtliga psykologer anser att det borde finnas en annan typ av vårdform för intagna med 

utvecklingsstörning som dömts till påföljden fängelse. De menar att de borde få ett större 

omhändertagande på enheter som är specialiserade på personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Psykologen på anstalt tre poängterar till exempel vikten av en mer 

schemabunden verksamhet som är anpassad för den intagne. Att samtliga psykologer föreslår en 

annan vårdform för intagna med utvecklingsstörning ger en indikering på att miljön på 

fängelseanstalterna idag inte är anpassad för denna grupp. Det framkom att det i dagsläget verkar 

finnas en speciell problematik som berör just gruppen personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Det som psykologerna beskriver kan med hjälp av det miljörelativa 

handikappbegreppet spegla att handikappet står i relation till situationen och till miljön. Av 

intervjuerna framgick det att finns en okunskap om funktionshindret bland personal på 

fängelseanstalterna. Det visade sig också att det faktum att intagna med intellektuella 

funktionsnedsättningar placeras med ”normalbegåvade” kan medföra att det förekommer olika 

former av utnyttjande. 

 
9.3 Helhetssyn 

Det framgick av intervjuerna att framförallt en av psykologerna verkar ha influerats av 

helhetssynen och intar detta perspektiv i sitt arbete. För att kunna hjälpa och stötta personen, och 

för att få insikt i de problem denne har, måste man se mer till hela bilden, menar psykologen. 

Detta stämmer överens med det antagandet som Kylén (1992) presenterar i samband med 

helhetssyn (Björklid & Fischbein 1992, s. 10). Kylén belyser att man måste ta hänsyn till 

personens samtliga resurser, såväl de psykiska som de biologiska. Man får heller aldrig glömma 

den omgivande sociala och fysiska miljön. Psykologen på anstalt två tar exempelvis upp ett fall 
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med en intagen som ursprungligen kommer från ett annat land. Denne går i samtal hos 

psykologen, och det framgår att dessa samtal har tillhört några av de mer komplicerade. 

Psykologen förklarar att han i samtalen försöker förstå den intagne utifrån många olika aspekter. I 

det här fallet fanns det orsaker i personens bakgrund; en annan kultur, familjemönster, språk och 

dessutom eventuella intellektuella funktionsnedsättningar som psykologen tog i beaktande för att 

förstå individen (a.a., s. 10). 

 

Psykologen på anstalt två anser det inte vara primärt att göra en undersökning angående 

utvecklingsstörning. Han menar istället att det viktigaste är att fokusera på hur de klarar sig på 

anstalten och i förhållande till yttervärden:  

 
Sen är det ett problem också med det här, förflyttningar inom systemet, alltså att man pekar ut 
en viss grupp och säger att ni har det här IQ från si till så. Om man bara utgår ifrån IQ t ex, 
IQ-tester, så kan det bli fel. Jag tror att man måste titta på hela personen. 

 

 

Man kan här se att denne psykolog kan vara inspirerad av ett helhetsperspektiv. Det positiva med 

helhetssynen som perspektiv är att man inte bara fokuserar på funktionshindret i sig utan ser till 

hela människan och personens möjligheter till god utveckling (Björklid & Fischbein, 1992, s. 17). 

Psykologen på anstalt två påpekar att de inte är begåvningstester som är det avgörande, det gäller 

att finna rätt metod för att få personen att komma på "rätt köl". Han menar att en 

begåvningshandikappad person kan ha stora möjligheter som måste tas till vara. 

 

9.4 Normalisering och integrering 

Det som psykologen uttalar sig om enligt ovan, kan också betraktas som att han intar en ”icke-

stämplande hållning” vilket nämns i Handikapp: synsätt, principer, perspektiv (Tideman, 2000a). 

Det finns dock en risk med denna inställning. Då man väljer att inte fokusera på 

begåvningshandikappet, kan det resultera i att funktionshindret förnekas eller till och med glöms 

bort. 

 

Normalisering och integrering ligger till grund för de reformer som innebär att lagöverträdare 

med utvecklingsstörning idag placeras på "vanliga" fängelseanstalter.  Ur psykologernas 

berättelser framträder det att fängelseanstalterna saknar beredskap för personer med 
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funktionshinder. De intagna med intellektuella funktionsnedsättningar särbehandlas inte och det 

finns inte någon anpassad behandling för deras speciella behov. Begåvningstester ingår inte i 

psykologernas arbetsuppgifter och de har heller aldrig fått en förfrågan om att utreda en eventuell 

utvecklingsstörning. En av psykologerna har dock själv upplevt att det finns ett behov att 

diagnostiseringsinstrument men inte har fått något stöd för detta. Det analyserade 

intervjumaterialet avslöjar normaliseringsprincipens inverkan på kriminalvården. När intagna 

med funktionshinder inte uppmärksammas används normaliseringen felaktigt, den blir då istället 

en "täckmantel" vilket osynliggör handikappet (a.a., s. 249). 

 
9.5 Analys kopplat till forskning 

I Kanolds avhandling (2004) visade det sig att de anställda var eniga om vissa uppfattningar. En 

av dessa var uppfattningen om att det var nödvändigt med någon form av tvångsvård för att 

skydda samhället från vissa patienter med bristande begåvning. Man menade även att en sådan 

vård i de flesta fall måste vara långvarig (s. 143). I början av våra intervjuer gav vi en kort 

bakgrunden till den nuvarande lagstiftningen och kom då in på det faktum att specialsjukhusen 

lades ner. En av psykologerna, han på anstalt två, uttryckte sina funderingar kring avvecklingen 

och nämner då även vikten av en långsiktig vård: 

 
Personligen tycker jag att det är lite tveksamt att ta bort specialsjukhus utan att se till att det 
verkligen finns andra resurser som kan ta över, som fungerar och som har långsiktigt ansvar. 
Man måste bygga upp enheter med speciell kompetens där man kanske får räkna med att man 
har folk hela livstiden. 
 

 
 

De anställda i Kanolds (2004) studie framhöll att det behövdes specialiserad kunskap för att 

tillgodose patienternas behov av vård, och att det krävdes en särskild vårdform i och med de 

problem som låg i patienternas begåvningssättning (a.a., s. 150). De ansåg att den traditionella 

rättspsykiatriska vården, inte motsvarade de utvecklingsstörda patienternas behov (a.a., s. 184). I 

intervjuer och samtal framgick det att vårdarna menade att det vore förödande för personer med 

utvecklingsstörning att placeras på vanlig fängelseanstalt. På anstalt ett, i vår egen studie, berättar 

psykologen att individerna med begåvningshandikapp inte mår särskilt bra, att de inte riktigt 

passar in på anstalten samt att de inte får den hjälp de skulle behöva. Psykologens åsikt var att de 

”vanliga” straffpåföljderna inte passar denna grupp och att deras behov inte tillgodoses, vilket 
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kan jämföras med de åsikter som framkom i Kanolds avhandling. I SOU-rapporten 2002:3 

belyser psykansvarskommittén att miljön inom kriminalvården och rättspsykiatrin inte är 

anpassad för de utvecklingsstördas behov. Ett stort antal personer med utvecklingsstörning har 

svårt att förstå sambandet mellan det brott som begåtts och påföljden, särskilt om det har gått lång 

tid. Det här kan leda till att verkställighetstiden upplevs som meningslös och destruktiv (a.a., s. 

261).  

 

Intervjuerna i vår studie visade att psykologerna anser att det behövs en speciell vårdform för 

personer med intellektuella funktionsnedsättningar som dömts till påföljden fängelse. En av 

psykologerna, på anstalt tre, poängterar att en specialanpassade behandling skulle kunna 

förebygga att dessa personer åter hamnar inom kriminalvården. Där skulle man även kunna 

arbeta med utslussningen och kommande jobb ute i samhället i samband med detta. I artikeln 

”Normalisation in an abnormal world…” kommer forskarna fram till liknande slutsatser. Det 

bästa alternativet för intagna med utvecklingsstörning vore små enheter, mindre fängelselika 

anstalter med ett utbud av individualiserade stödprogram. En sån här typ av vårdform skulle 

kunna maximera möjligheten till en ökad interaktion i samhället efter avslutad anstaltsvistelse 

(Glaser & Dean, 1999). 

 

Våra intervjuer visar att två av psykologerna inte känner till IQ gränserna för när 

utvecklingsstörning föreligger. Två av psykologerna säger sig inte ha tillgång till de testredskap 

som krävs för att göra bedömningen om en intagen har en utvecklingsstörning. På anstalt tre 

tillägger psykologen att han inte heller känner till att detta görs på någon annan anstalt. 

Psykologen på anstalt tre tycker sig inte kunna se behovet av att använda ett sådant test. Han 

poängterar istället att problemen kring en intagen oftast har många orsaker, man måste se till hela 

bilden. Utvecklingsstörning bland intagna har inte tagits upp till diskussion på någon av de tre 

fängelseanstalterna. Däremot nämner psykologen på fängelseanstalt två att man haft en allmän 

diskussion kring de problem som lagreformen har fört med sig. Även artikeln ”Unecual justice”, 

visar på den begränsande förståelse som finns, för vad utvecklingsstörning innebär. Inom 

straffrättssystemet är det största problemet kunskapsbrist samt svårigheter som finns i samband 

med att identifiera personer med utvecklingsstörning. I artikeln poängteras även att inte alla 

experter, såsom psykologer är kvalificerade att fastställa om det föreligger en utvecklingsstörning 
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(Pelka, 1997). Utvecklingsstörning hos kriminella upptäcks sällan och deras kognitiva förmåga 

blir därför sällan ifrågasatt. I en artikel tas en studie upp som visade att bland en grupp intagna på 

permission, hade endast 27 procent av dem som hade diagnosen utvecklingsstörning genomgått 

begåvningstester (Arthur & Bowker, 1994). I vår studie framgår det att det inte heller på 

psykologernas fängelseanstalter är speciellt vanligt att intagna har genomgått begåvningstest, 

såsom IQ-test, innan de kommer till fängelseanstalten. I ett fall, på anstalt tre, hade psykologen 

aldrig sett att IQ nämnts i någon utredning. 

 

I SOU-rapporten Psykisk störning, brott och ansvar, tar psykansvarskommittén upp det faktum att 

personer med utvecklingsstörning som dömt till påföljden fängelse ofta blir utnyttjade på olika 

sätt av andra intagna. De poängterar även att detta, efter verkställighetens slut, kan leda till att 

personer med utvecklingsstörning begår nya brott (SOU 2002:3). Artikeln ”People with 

intellectual disability and criminal justice system.....” belyses föräldrars oro över deras barn, som 

har en utvecklingsstörning och som vistas på en vanlig fängelseanstalt. En oro finns på grund av 

att de på fängelseanstalt kan bli utnyttjades på olika sätt, av de övriga intagna (Cockman, Jackson 

& Underwood, 1998). Genom psykologernas berättelser visar även vår studie att det verkar finnas 

en utsatthet och speciella svårigheter såsom utnyttjanden av den intagne med 

begåvningshandikapp. 

 

10. Diskussion  
 
Vår tanke vara att fängelsepsykologer skulle ge oss sin bild av hur situationen ser ut för en person 

med utvecklingsstörning på fängelseanstalt. Det visade sig att alla intervjupersonerna hade någon 

form av erfarenhet av intagna med intellektuella funktionsnedsättningar, däremot hade de inte 

någon intagen med diagnosen utvecklingsstörning. Intervjuerna kom därför istället att röra sig om 

intagna som psykologerna ansåg vara ”svagbegåvade” och därmed kan en viss kritik möjligtvis 

riktas mot studiens grad av validitet. En annan kritik som eventuellt kan riktas mot detta arbete är 

vårt val av intervjupersoner. Vi är medvetna om att det kan diskuteras om det är relevant att 

intervjua psykologer i samband med studier inom socialt arbete. Psykologerna hade dock en nära 

kontakt med den grupp vi ämnade tala om och detta motiverade vårt val av informanter.  

 

 41



Intervjupersonerna ansåg att det fanns en problematik runt denna grupp intagna. Det faktum att 

intagna med intellektuella funktionsnedsättningar placeras tillsammans med ”normalbegåvade” 

medförde negativa konsekvenser. Psykologerna förmedlade hur denna grupp kunde bli utnyttjade 

samt hur brister i miljön kunde leda till frustration och utanförskap. På en av fängelseanstalterna 

uppfattade dock psykologen att de intagna tog hänsyn till de personer som hade olika typer av 

"problem". Psykologerna förmedlade också att det finns många svårigheter omkring de intagna 

och att problem som har att göra med intellektuella funktionsnedsättningar bara är ett i raden. En 

psykolog tillade dessutom att det sistnämnda är relativt hanterbart för personalen, jämfört med 

andra problem. Av detta uttalande kan vi misstänka att det finns många olika behov av resurser 

inom kriminalvården. Enighet rådde, när det gäller frågan om vårdformer för personer med 

utvecklingsstörning som dömts till påföljden fängelse. En gemensam åsikt var att dessa personer 

borde vårdas på en mindre autonom enhet med specialkompetens hos personal samt någon form 

av anpassad behandling.  

 

Vår tolkning är att bristen på utredningar om utvecklingsstörning, samt saknaden av tidigare 

dokumentation, kan bidra till den oklarhet som finns angående förekomsten av intagna med 

utvecklingsstörning. Inledningsvis i studien, i telefonkontakten med fängelseanstalterna, var det 

förvånande att upptäcka den okunskap som fanns beträffande funktionshindret 

utvecklingsstörning. Det var flera personer som i själva verket talade om andra typer av 

funktionsnedsättningar. Det fanns heller ingen vetskap om förekomsten av intagna med 

utvecklingsstörning.  

 

Det faktum att det finns få psykologer på fängelseanstalterna var något som vi också märkte. Det 

var nästan mer regel än undantag att det saknades en fast psykologtjänst. De psykologer som vi 

samtalade med tycktes ha en hög arbetsbelastning och det framkom bland annat att de hade långa 

köer och att det inte fanns tid för långvariga terapibehandlingar. I remissvaret till SOU 2002:3 

kritiserar Psykologförbundet rapporten för att den betonar läkarens ansvar för att fastställa en 

utvecklingsstörning, det vill säga enbart det medicinska perspektivet. De menar att det krävs en 

psykologutredning för bedömning av detta. För att kriminalvården ska kunna ta sitt ansvar och 

uppmärksammade funktionshindrades behov, behövs en utökad kompetens samt resurser vad det 

gäller att upptäcka behov och tillgodose dessa, poängterar psykologförbundet. Med andra ord 
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behövs det mer psykologisk kompetens vilket även våra intervjuresultat kan ge antydningar om. 

Dels berättar psykologerna med egna ord att det saknas resurser för att kunna utföra en 

bedömning, dels framkommer det att det finns en bristande kompetens kring funktionshinder 

samt begåvningstester. Att två av de intervjuade psykologerna inte kände till IQ-gränserna för 

utvecklingsstörning, tror vi kan ha sin orsak i att de båda utbildades för mer än 20 år sedan. 

Möjligtvis var det så att man på den tiden inte fokuserade på IQ-tester och andra 

begåvningstester, på psykologutbildningarna. Vi anser det vara förvånande att det idag saknas 

resurser för intagna med speciella behov. Med tanke på kriminalvårdens mål, förefaller det 

märkligt att individernas särskilda behov inte uppmärksammas mer. För att individen inte ska 

återfalla i brott borde det vara självklart att man utreder om individen har intellektuella 

funktionsnedsättningar. En person med utvecklingsstörning behöver en specialanpassad vård, 

vilket det finns belägg för i den forskning vi har tagit del av. 

  
Tideman menar att normalisering och integrering är ideologiska begrepp som har används som 

utgångspunkt för att motivera insatser och åtgärder av olika slag. Vi anser det vara tänkvärt att 

begrunda det Tideman skriver, om att vi i ekonomiska dåliga tider inte anser oss ha råd att ge 

tillräcklig hjälp till de ”svaga” i samhället. Normalisering kan användas som täckmantel för att 

inte se funktionshinder och särskilda behov (Tideman, 2000a, s. 249.). Det här, menar vi, kan ha 

samband med att intagna med utvecklingsstörning inte verkar uppmärksammas på 

fängelseanstalter. När stödet till denna grupp inte ska skiljas från det stöd som ges till andra 

bortser man från de speciella behov som människor med utvecklingsstörning har på grund av sitt 

funktionshinder. Ickestämpling är ett annat begrepp som också kan användas som strategi för att 

motivera kostnadsbesparingar. Risken är att det blir en försämring av både kvantitet och kvalité 

på stöd och service. Bakomliggande argument till en ickestämplande hållning kan vara att det är 

potentiellt stämplande och segregerande att peka ut funktionshindret. I samband med vår egen 

studie reflekterar vi över de uppfattningar som finns, både på politisk nivå samt inom 

kriminalvården, då man inte verkar vilja peka ut funktionshindret utvecklingsstörning och då inte 

heller behöver avsätta resurser till en särskild vård. (a.a., s. 249).  

 

Det är också viktigt att reflektera över att människosynen har en nära koppling till målen för all 

lagstiftning. När det gäller lagar som berör funktionshinder, präglas utformningen av lagen av hur 

samhället ser på funktionshindrade. Lagstiftningen har under årens lopp medfört förbättrade 
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levnadsvillkor för gruppen funktionshindrade. Man kan dock fråga sig hur de utvecklingsstördas 

rättigheter har tillvaratagits i utformningen av de lagar som gör att den här gruppen inte får någon 

speciell vård på fängelseanstalt. Inför denna studie har vi inte tagit del av den förundersökning 

som gjordes i anslutning till reformen som innebar att personer med utvecklingsstörning kan 

placeras på fängelseanstalt. Med bakgrund av den problematik som idag finns, kan man undra hur 

omfattande denna förundersökning egentligen var, samt om reformens konsekvenser för de 

intagna med utvecklingsstörning utretts (Tideman, 2000b, s. 221).  

 

Alla de stora förändringarna såsom institutionsavvecklingen, förskjutningen av ansvar för 

omsorgerna, ny lagstiftning och en sämre samhällsekonomi har tillsammans inneburit omfattande 

och omvälvande förändringar på kort tid. Effekten av dessa förändringar har haft stora 

konsekvenser, bland annat för personer med utvecklingsstörning (a.a., s. 52). Vår 

forskningsöversikt visade att det finns problem runt den intagne på fängelseanstalten samt en 

okunskap kring funktionshindret inom hela straffrättssystemet. Att det idag finns problem inom 

den svenska kriminalvården framgår av SOU-rapporten Psykisk störning, brott och ansvar 

(2002:3). Justitiedepartementet menar att omfattningen och komplexiteten av förslagen i SOU-

rapporten, gör att det krävs noggranna överväganden innan regeringen presenterar sitt förslag. En 

fördjupade analys av de ekonomiska konsekvenserna har lagts fram och ett beredningsarbete 

pågår fortfarande (M.L. Ollén, personlig kommunikation, 11 maj, 2005). Man kan av detta 

konstatera att ekonomi har en stor betydelse för genomförandet av de lagreformer som föreslås. 

Kanold skriver också beaktansvärda ord om hur man har agerat mot denna grupp. Vilken vård 

som är bäst, ur rehabiliterinssynpunkt eller straffsynpunkt, har inte alltid varit det mest 

avgörande. Även de vårdpolitiska och ekonomiska skälen har under vissa perioder vägt tungt 

(Kanold, 2004, s. 7). Den ständiga omkonstruktionen kring problemen som rör lagöverträdare 

med utvecklingsstörning, visar att det är en komplicerad fråga. 

 

Frågor som vi anser vara intressanta att forska vidare kring, berör hur förhållandena ser ut i hela 

rättsprocessen. Detta handlar dels om vilken kunskap polisen har om utvecklingsstörning, samt 

om de vid ingripandet uppmärksammar om den misstänkte har intellektuella 

funktionsnedsättningar. Om det redan inledningsvis görs en begåvningsutredning på den åtalade 

kan funktionshindret tas i beaktande redan i domstolsprocessen. En diagnos skulle kanske 
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förbättra individens rättsäkerhet, under hela ledet i rättssystemet. Kriminalvården har begränsade 

resurser och det verkar finnas många individer med särskilda behov på dagens fängelseanstalter. 

Vi tror därför att det skulle vara av nytta att i flera studier undersöka behoven av särskild 

anstaltsvård för olika grupper av människor med funktionsnedsättningar. Avslutningsvis anser vi, 

i anslutning till denna uppsats, att det tycks finnas ett stort behov av en större nationell 

forskningsstudie om förhållandena runt den intagne med utvecklingsstörning, både ur deras eget 

perspektiv men även ur de anställdas. 
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12. Bilagor 
 
12.1 Introduktionsbrev 
 
Kunskapsinhämtning inför C-uppsats 
Vi är två studenter som studerar sista terminen på Institutet för socialt arbete/Socialhögskolan vid 
Stockholms universitet. Vi läser socionomprogrammet med inriktning mot omsorg om äldre och 
funktionshindrade och ska nu under våren skriva vår c-uppsats. Uppsatsämnet vi intresserar oss för är att 
studera hur arbetet bedrivs på anstalter i Sverige, med fokus på hur anstaltsvården ser ut för intagna med 
särskilda behov. Vår handledare är Agneta Kanold, universitetslektor på Institutionen för socialt arbete.  
 
För att vi ska kunna få en helhetstäckande bild, sett ur olika perspektiv, vill vi gärna samtala med anställda 
på olika befattningar. Önskemålet är att få samtala med en vårdare, en psykolog/kurator samt en anställd 
med chefsbefattning på en och samma anstalt. Samtalen kommer att röra sig runt några få teman och 
personerna kommer att intervjuas var för sig. Längden på samtalen beräknas ta runt 50 minuter vardera 
och kommer att spelas in på kassettbandspelare. Vi garanterar intervjupersonerna fullständig anonymitet.  
 
Vi är intresserade av anställdas erfarenheter av arbete med intagna, med ett eller flera av följande kriterier: 

 
1 Intagna med diagnosen utvecklingsstörning (det vill säga intellektuella funktionsnedsättningar av 

olika grader). 
 

2 Intagna som under sin skoltid gått i särskola. 
 

3 Intagna som innan fängelsetiden blivit beviljade LSS-insatser dvs insatser enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (1993:387). 

 
4 Intagna där de anställda har känslan av att utvecklingsstörning föreligger, trots att bak-

grundsinformation om till exempel diagnos eller särskola saknas. Till exempel personer med ett 
outvecklat abstrakt tänkande som därför har svårt med tidsbegrepp, kommunikation och sociala 
kontakter och/eller personer som kan ha svårt att förstå kopplingen mellan tre händelser: att A 
leder till B som leder till konsekvensen C. 

 
Vi är tacksamma om ni för fram vår förfrågan omgående eftersom vi måste genomföra våra intervjuer 
under de närmaste veckorna. Om vi är välkomna till er vill vi att ni hör av er så snart som möjligt, dock 
senast den 4 april 2005. För att kontakta oss och senare bestämma dag och tid kan vi nås på följande 
telefonnummer samt e-mailadresser:  
 
Anna Turstedt    Elisa Rahm 
Tele: ****    Tele: **** 
Mail: ****    Mail: **** 
 
Vid eventuella frågor kan vår handledare nås: 
Agneta Kanold, fil.dr. 
Tele: **** . Mail: **** 
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Bilaga 12.2 - Intervjuguide 
 
 

1 Informera om uppsatsens syfte 
 

2 Berättar kort om bakgrunden 
 
 
Bakgrundsfakta om Intervjupersonen: 
 

1 Hur länge har du arbetat inom kriminalvården? 
 

2 Hur länge har du arbetat på denna anstalt? 
 

3 Har du någon utbildning/special kunskap kring funktionshinder? 
 

4 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
 
Erfarenheter 
 

1 Har du under din tid som psykolog inom kriminalvården stött på personer med ut-
vecklingsstörning? Kan du berätta lite mer kring dessa erfarenheter?  
 

2 Har du själv stött på, eller genom andra anställda hört, att det finns problematik när det 
gäller intagna med utvecklingsstörning? Vad isåfall? 
 

I kontakt med anställda (vårdare mfl) 
I kontakt med andra intagna 
I vardagssituationer 
 

1 Ser din behandling/terapisamtal annorlunda ut för dessa intagna än för andra, (med tanke 
på att de ska få  insikt om brottet de begått samt förebygga återfall 
 

2 Har ämnet tagits upp till diskussion under din tid som psykolog inom kriminalvården?  
 

3 Vet du om det finns det någon specifik beredskap / särskilda arrangemang för den här 
gruppen intagna på fängelseanstalt?  
 

4 Hur skulle du agera om du anar att en intagna har ett intellektuellt funktionshinder (som 
inte uppmärksammats vid rättegången och som inte finns dokumenterad) 
 

5 Vad skulle enligt dig vara det bästa vårdalternativet för en utvecklingsstörd lagöver-
trädare, istället för påföljden fängelse? 
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Ej så mycket erfarenhet 
 

1 Om du inte har erfarenhet av denna grupp intagna, har du fått vetskap om att 
arbetskollegor/eller psykologer på andra anstalter stött på denna grupp? Kan du 
berätta lite kring det? 

  
2 Tror du det kan finnas ngn problematik kring denna grupp intagna? På anstalt/vid 

behandling/vid samtal? 
 

3 Tror du din behandling/terapisamtal skulle se annorlunda ut för dessa personer 
intagna än för andra (med tanke om att de ska få insikt om brottet de begått och 
inte ska återfalla i brott efter fängelsevistelsen)? 

 
4 Har ämnet tagits upp till diskussion under din tid som psykolog inom 

kriminalvården?  
 

5 Hur skulle du agera om du anar att en intagen har ett intellektuellt funktionshinder 
(som inte uppmärksammats vid rättegången och som inte finns dokumenterad) 

 
6 Vad skulle enligt dig vara det bästa vårdalternativet för en utvecklingsstörd 

lagöverträdare, istället för påföljden fängelse? 
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