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Sammanfattning  

 
I dag döms personer med lindrig utvecklingsstörning till fängelse i Sverige, det är dock en väldigt 

lite grupp. Förutom det är ämnet lagöverträdare med utvecklingsstörning ett litet forskningsområde 

som saknar kontinuitet. Det kan bero på att kriminalvårdspersonalen saknar kompetensen att 

uppmärksamma personer med lindrig utvecklingsstörning inom anstalterna, vilket även ökar 

mörkertalet. 

   Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse om kriminalvårdens kompetens att bemöta 

samt ge en lämpad vård- och behandling till klientgruppen lindrig utvecklingsstörda. Uppsatsen 

utgår ifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra professionella vårdgivare. Två av dem 

arbetar på kriminalvårdens huvudkontor med behandling, utredning och resursfrågor och det två 

andra vårdgivarna arbetar som psykologer inom rättpsykiatrin. Dessa intervjudeltagare ansågs ha 

erfarenheten samt kunskapen och av den anledningen valdes dem för att besvara undersökningens 

syfte samt forskningsfrågor.  

 

Studiens resultat visar att kriminalvården som instans har många begränsningar som behöver 

förbättras om man ska kunna bemöta samt ge en god vård- och behandlings kvalité till personer 

med lindrig utvecklingsstörning. Vidare visar resultaten att man för tillfället bara kan tillgodose 

deras behov en viss del, då det saknas utbildning och resurser för att kunna ta hand om denna 

klientgrupp. Resultaten visar att fängelset inte är en anpassad miljö för personer med lindrig 

utvecklingsstörning. Därför kan förslaget om slutet boende ses över, som instans vilket är anpassad 

efter lindrig utvecklingsstördas behov samt stöd, men där de ändå ska kunna avtjäna ett straff.  

Alternativt bedömas som otillräkneliga vilket innebär att de inte kan anses som straffrättslig 

ansvariga. Frågan om straffrättsligt ansvar är något som också visats vara problematiskt, då en del 

personer med lindrig utvecklingsstörning är medvetna och andra omedvetna över sina handlingar. 

Det är därför svårt och bedöma om man ska se personer med lindrig utvecklingsstörning som 

rationella människor, som får stå till svars för sina handlingar, eller som fånge av sina 

omständigheter. Men med dagens svenska lagstiftning så anses personer oavsett 

funktionsnedsättning eller inte som straffrättsligt ansvariga, vilket leder till att man döms till någon 

typ av påföljd.  

 

Nyckelord: Lindrig utvecklingsstörning, kriminalvårdens anstalter, kompetens, bemötande, vård- 

och behandling, straffrättsligt ansvar. 
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1. Inledning 

I Sverige kan man idag döma funktionsnedsatta personer till fängelse. Straffpåföljden för 

lagöverträdare med funktionsnedsättning började 1967 med omsorgslagen, då man placerade dessa 

personer i så kallade specialsjukhus
1
. Fram till och med 1991 års lagreform, då lagöverträdare med 

funktionsnedsättning skulle kunna dömas till fängelse eller överlämnas till rättspsykiatrisk vård. 

Tidigare bedömdes personer med funktionsnedsättning som begått ett brott, som otillräkneliga vid 

tiden för brottet. Detta innebar att man fram till år 1965 kom undan straff i Sverige och inte 

behövde stå tillsvar för sina handlingar.
2
 

      I Sverige döms emellertid en ytterst liten grupp personer med funktionsnedsättning till fängelse. 

Personer med funktionsnedsättning kan dömas till alternativa straff som t.ex. frivård, vilket innebär 

att man övervakar personen med funktionsnedsättning, istället för fängelse.
3
  

Vad som gör det intressant och undersöka om lagöverträdare med funktionsnedsättning är Monica 

Klasén McGraths publikation när personer med utvecklingsstörning bryter mot lagen. Hennes 

publikation problematiserar utvecklingsstörda personers situation på anstalter som inom frivården.  

Gunnar Engström påpekar även i artikeln att personer med utvecklingsstörning inom anstalterna är 

en målgrupp som är utsatta för att både utnyttjas eller mobbas. Vidare kommenterar han också att 

även personalen inom frivården tycker att personer med utvecklingsstörning är en krävande grupp 

och arbeta med.
4
  

      Enligt FN:s standardminimiregel från 1955, vilket redogör för de lämpligaste åtgärderna för 

behandling av interner med någon form av psykisk sjukdom eller mental abnormitet, bör mentalt 

labila personer ej kvarhållas i fängelse utan bör flyttas till en sjukvårdsinrättning för psykiskt sjuka.
5
  

Gällande klientgruppens straffrättsliga ansvar kan man ta stöd av de mänskliga rättigheterna för 

personer med funktionsnedsättning, som stipulerar att personer med funktionsnedsättningar ska ha 

samma rättigheter som alla andra. Personer med funktionsnedsättning ska dessutom ha samma 

möjligheter som alla andra dvs. sociala, politiska, kulturella och ekonomiska rättigheter. Dem ska 

dessutom som självständiga individer ta ansvar för sina egna liv och kunna vara delaktiga i 

samhället som alla andra.
6
 I dagsläget pågår det utredningar om nya lagreformer gällande 

tillräknelighet samt rättspsykiatrisk vård, om reformerna går igenom kommer det att finnas ett krav 

att bedömas som tillräknelig för att ens kunna dömas till någon påföljd. Regeringen ska emellertid 

                                                
1 Specialsjukhus var en instans där vanartade sinneslösa människor skulle vårdas, Grunewald (2011) s.259.  
2 SOU 2002:3: s.158 samt170-171 
3 (Kriminalvården), url: http://www.kvv.se/Frivard/Om-frivard/  
4 (Habilitering & Hälsa 2010) 

url:http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/HAB/Funktionshinder/utvecklingsstorning/Leva_med/Nar_personer_

med_us_bryter_mot_lagen.html 
5 SOU 2002:3, s.198 
6 SOU 2009:36, s. 2, 70-74 

http://www.kvv.se/Frivard/Om-frivard/
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/HAB/Funktionshinder/utvecklingsstorning/Leva_med/Nar_personer_med_us_bryter_mot_lagen.html
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/HAB/Funktionshinder/utvecklingsstorning/Leva_med/Nar_personer_med_us_bryter_mot_lagen.html
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se över förslagen och kommer med ett besked i mitten på december 2011.
7
 Tillsvidare anses 

personer med utvecklingsstörning som tillräkneliga.  

 

2. Problemformulering 

Personer med någon typ av funktionsnedsättning har ett avvikande beteende som inte 

överensstämmer med det man anser vara ”normalt” beteende. Dessutom avviker de ännu mer när de 

väl begår brott, just för att samhället inte ser dem som den stereotypa brottslingen. Emellertid 

händer det att dessa personer döms till fängelse för sina gärningar och vad som är intressant att 

undersöka beträffande denna företeelse, är deras situation inom anstalter ur ett humanitärt 

perspektiv samt samhällsvetenskapligt perspektiv. Detta med tanke på att kriminalvården 

huvudsakligen strävar efter att minska brottsligheten samt skapa en trygghet i samhället. Visionen 

är att allt färre lagöverträdare inte ska återfalla i brott vilket kan motverkas med olika 

behandlingsprogram, vilket förbättrar deras förutsättningar att leva ett liv utan kriminalitet efter 

avtjänad tid.
8
  

 

2.1 Förförståelse 

Intresset bakom denna studie var huvudsakligen artikel om utvecklingsstörda personer som bryter 

mot lagen. Därför är det intresse att utveckla detta ämne som kommit upp om utvecklingsstörda 

personer som på anstalter möjligtvis inte får det bemötandet eller den vård- och behandling de 

behöver. Vad bör man göra med denna målgrupp som begår brott? Med tanke på 

normaliseringsprincipen
9
 samt straffprincipen.

10
 Detta är något som debatterats länge, hur man ska 

tillämpa lagarna, i förhållande till omsorgstanken. 

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse utifrån professionella vårdgivares subjektiva 

uppfattningar, angående kriminalvårdens kompetens att kunna bemöta samt ge en lämpad vård- och 

behandling till personer med lindrig utvecklingsstörning som befinner sig inom anstalter.  

 

 

                                                
7 Men jag har under uppsats skrivande kollat Statens institutions styrelse (SOU) ifall man kommit ut med något beslut, 

men jag har inte funnit något. Min uppfattning är därför att man möjligtvis förlängt utredningen Dir 2008:93 ännu en 

gång, eller att man inte hunnit skriva beslutet.   

(DN) URL: http://www.dn.se/debatt/ingen-ska-kunna-domas-till-rattspsykiatrisk-vard  
8 Kriminalvården 2007, s. 4-5  
9 Vilket innebär att personer med utvecklingstörning ska kunna leva med likvärdiga livsvillkor som det övriga i 

samhället utifrån deras förutsättningar, Nirje, B (2003), s.11. 
10 Straffprincipen, är ett sätt och förbygga brott genom att påverka människor och inte begå en kriminell handling då det 

straffas i lagen, Wennberg, S  (2008), s. 13. 

http://www.dn.se/debatt/ingen-ska-kunna-domas-till-rattspsykiatrisk-vard
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Frågeställningar 

1. Vilken kompetens anser intervjudeltagare att man har inom kriminalvården för att hantera personer 

med lindrig utvecklingsstörning?  

2.  Vad anser intervjudeltagare är god vårdkvalitet inom anstalter för personer med lindrig 

utvecklingsstörning? 

3. Anser intervjudeltagarna att det uppstår någon problematik då lindrigt utvecklingsstörda personer 

döms till fängelse? I så fall hur och vilka? 

4. Hur ser intervjudeltagare på alternativa åtgärder än fängelse för personer med lindrig 

utvecklingsstörning? 

 

3.1 Avgränsningar av ämnet 

Uppsatsen kommer endast att beröra personer med lindrig utvecklingsstörning. Begreppet kan 

emellertid väcka många reaktioner. Men litteraturen som användas i uppsatsen benämner 

huvudsakligen denna grupp. Vidare finns ett tidsperspektiv som gör det svårt att skriva ett större 

arbete som även berör andra typer av funktionsnedsättningar som t.ex. lindrig till grov 

utvecklingsstörning, olika psykiska störningar m.m. Förutom begreppet lindrig utvecklingsstörd kan 

det även förekomma alternativa begrepp som utvecklingsstörning, funktionsnedsättning eller 

nedsatt intellektuell funktionsförmåga.  

 

4. Bakgrundsmaterial  

I detta avsnitt kommer först en presentation om hur man hanterat gruppen utvecklingsstörda inom 

omsorgen. Sedan kommer en definition av begreppet utvecklingsstörning, då de behövs tydliggöras. 

Därefter kommer en redovisning av artiklar och utredningar vilket berör ämnet lagöverträdare med 

utvecklingsstörning. Följt av en beskrivning av de teoretiska ansatserna som valts, vilket är 

normaliseringsprincipen samt straffprincipen i relation till begreppen rational chocie samt 

determinism. 

 

 4.1 Hanteringen av utvecklingsstörda personer inom omsorgen 

Omsorgsideologin är något som påverkat hur man i samhället sett på sociala problem och som 

påverkar utformningen av omsorgen. Söder beskriver utvecklingen av omsorgsideologin från och 

med slutet på 1800-talet då industrialiseringen inträffar i Sverige, tanken var då att så många 

grupper som möjligt skulle anpassas till samhället. Inom omsorgen
11

 etablerades exempelvis 

uppfostringsanstalter för utvecklingsstörda barn som skulle utbildas för att senare kunna försörja sig 

                                                
11 Vad man menar med omsorg är att utvecklingsstörda personer tidigare har bott under institutionsliknande reformer, 

Söder, M (2011,) s.254 
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på egen hand och inte vara en belastning för samhället. I början av 1900-talet skulle man dock tro 

att utvecklingsstörda barn utgjorde en moralisk fara då det var benägna att begå brott, samt 

ekonomisk fara då samhället fick försörja dem men även som mindre värdiga personer på grund av 

arvsanlag. Därför skulle samhället skyddas från dessa personer genom att placera dem på 

institutioner och även genomföra sterilisering på dem. Efter andra världskriget skulle den 

socialpolitiska reformen återigen integrera personer med funktionsnedsättning i samhället, 

reformerna skulle erbjuda dem utbildning och sysselsättning.
12

 Omsorgsideologin följer ett visst 

mönster beroende på den ekonomiska konjunkturen i samhället. Sen har kombinationen av 

normaliseringsprincipen, samhällsekonomi, omsorgsideologi samt rättighetslagstiftningen påverkat 

att människor som idag lever med en utvecklingsstörning inte ska behöva befinna sig inom någon 

institution utan ska kunna vara delaktiga i samhället.
13

 

 

4.2 Definiering av begreppet utvecklingsstörning  

Det har även skett förändringar vad gäller definitionen av begreppet utvecklingsstörning. 

Socialstyrelsens definition på funktionsnedsättning är att det är en nedsättning av psykisk, fysisk 

eller intellektuell funktionsförmåga.
14

 Definitionen av utvecklingsstörning är något som ständigt 

förändras. 

     Grunewald nämner att funktionsnedsättning inte är något som kommit att definieras förens nu, 

utan det har omdefinierats genom olika kulturer och främst över tid. Tidigare användes definitioner 

som t.ex. idiot, sinneslös, abnorm m.m. till det vi idag benämner som utvecklingsstörning, 

funktionsnedsättning eller intellektuell funktionsförmåga inom olika inrättningar.
15

 Detta visar på 

att det ständigt sker förändringar vad gäller definitionen utvecklingsstörning. Termen 

funktionsnedsättning kan lätt misstas för att vara synonym med begreppet funktionshinder, men så 

är inte fallet. Begreppet funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk och intellektuell 

förmåga, som kan vara medfött eller vara en förvärvad skada. Medan begreppet funktionshinder 

vilket definieras som en begränsning av en funktionsnedsättning en person har i relation till 

omgivningen.
16

 

 

4.3 Kategoriseringen av utvecklingsstörning 

Den generella definitionen av utvecklingsstörning omfattar svårigheter att ta in och bearbeta 

information, skapa kunskap och använda kunskapen. Dessutom är många överens om att 

                                                
12 Söder, M 2011, 266-268 
13 Söder, M 2011, s.270f 
14 Socialstyrelsen, url: http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=3594. 
15 Grunewald, K 2011, s. 258 
16 Socialstyrelsen, url: http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_0   

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=3594
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_0
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utvecklingsstörning omfattar en intellektuell nedsättning och svårigheter att hantera vardagsrutiner 

på ett självständigt sätt. För att diagnostisera och kategorisera utvecklingsstörda personer utgår 

psykologer vanligtvis från en diagnosmanual som t.ex. AAIDD, DSM-IV m.m.
17

 Diagnosmanualen 

används exempelvis för att diagnosticera och kategorisera utvecklingsstörda i olika grader och på så 

vis urskilja olika grupperna. Kategoriseringen av en person med lindrig utvecklingsstörning innebär 

att denna person har ett IK-värde
18

 under 70.
19

 Förutom DSM-IV-TR manualen för att diagnostisera 

och kategorisera utvecklingsstörning så finns det andra modeller exempelvis AAIDD (American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities). Modellen är ett tre 

klassifikationssystem som beskriver att utvecklingsstörning bör övervägas inom ramen för en 

enskild miljö och de personliga faktorerna, och behovet av individualiserat stöd t.ex. enligt LSS 

vilket ska ge utvecklingsstörda personer specialiserat stöd, för att kunna leva under goda 

livsvillkor.
20

 Modellen följer tre kriterier vilket innefattar signifikanta begränsningar inom olika 

områden. Den första begränsningen är den intellektuella bedömningen som innebär att personen 

med utvecklingsstörning har svårt med problemlösningar, omdöme och resonemang. Den andra 

begränsningen är den sociala bedömningen vilket omfattar det adaptiva förmågan till samhällets 

krav att följa rutiner och lagar, så som självförverkligande. Det tredje kriteriet är att 

utvecklingsstörning uppstår för första gången innan 18 års ålder.
21

 

     Granlund och Göransson beskriver emellertid att det finns nackdelar med sådana 

klassifikationssystem. Då alla utvecklingsstörda personer är unika beroende på dess styrkor och 

svagheter, kopplat till grad av utvecklingsstörning. Vad dem menar är att det är svårt att 

kategorisera personer med utvecklingsstörning beroende på IK-värdet, då de kan befinna sig mellan 

två kategorier som överlappar varandra. Dessutom är det ingen metod som mäter deras tankeprocess 

och därför är det svårt att utgå ifrån IK-värden för att fastställa alternativ åtgärder.
22

  

 

4.4 Vad är normalt egentligen? 

Det kan ifrågasättas om begreppet ska definieras som utvecklingsstörning ur ett medicinskt 

perspektiv eller utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Ur ett medicinskt perspektiv skulle 

begreppet utvecklingsstörning definieras genom en indifferent kategori, vilket innebär att man har 

sanna svar som t.ex. via en medicinskdiagnos. Medan ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

                                                
17 Granlund, M och Göransson, K 2011 s.12 och  Habilitering & Hälsa, 2011 url: 

http://publicerat.habilitering.se/sll/export/sites/sll/downloads/fakta-om-utvecklingsstorning.pdf  
18 IK-värdet är en intelligenskvot, vilket genom tester visar ens personegenskap. Personegenskaperna antas påverka hur 

vi resonerar, tänker och löser problem m.m. Ganlund och Göransson (2011), s.13 
19Granlund, M och Göransson, K 2011 s.13  
20 Granlund, M och Göransson, K 2011 s.14 och Socialstyrelsen, 2007 

url:http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-49/Documents/2007-114-49_200711429.pdf  
21 AAIDD, url: http://www.aaidd.org/content_100.cfm?navID=21  samt Granlund, M och Göransson, K 2011 s.14  
22 Granlund, M och Göransson, K 2011 s.13 

http://publicerat.habilitering.se/sll/export/sites/sll/downloads/fakta-om-utvkta-om-utvecklingsstorning.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-49/Documents/2007-114-49_200711429.pdf
http://www.aaidd.org/content_100.cfm?navID=21
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skulle kunna bygga upp beteckningen och definitionen utvecklingsstörning utifrån interaktiva 

kategorier vilket innebär att samhället konstruerar störningar.
23

 Dessutom kan det 

socialkonstruktivistiska perspektivet tydliggöra hur gruppen lindrigt utvecklingsstörda förändras 

över tid och i olika kontexter.
24

  

   Szönyi och Tideman använder sig huvudsakligen av tre olika definitioner att se på normalitet. 

Statistisk normalitet innebär att det som är förekommande i ett samhälle är det normala, där miljön 

är påverkande faktorn t.ex. så borde alla oberoende utvecklingsstörning kunna få leva ett så normalt 

liv som möjligt. Normativ normalitet avser att det kan finnas dominerande normer i ett samhälle. 

Dessa värderingar som eftersträvas i samhällen, utgör det normala t.ex. att kvinnor och män ska 

vara och bete sig på ett visst sätt, att alla ska vara lika mycket värda. Den individuella eller 

medicinska normaliteten syftar på att individer med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning m.m. 

är onormala. För att personen ska kunna bli ”normal” måste individen behandlas. 
25

  

 

4.5  Artiklar och offentliga utredningar 

I detta avsnitt redogörs det artiklar och utredningar som funnits, vilket berör ämnet lagöverträdare 

med utvecklingsstörning. Det belyser problematiken med att utvecklingsstörda personer döms till 

fängelse eller annan vård, lagstiftningen och hur den har förändrats samt det förslag på lagreformer 

som berör personer med utvecklingsstörning. 

 

4.5.1 Utvecklingsstörda som bryter mot lagen 

Kanold understryker i sin avhandling Vårdens ordningar, tvångsvård av normöverträdare med 

bristande begåvning att statistiken över utvecklingsstörda som dömts och har befunnit sig inom 

kriminalvården under år 2000 har uppgått till 39 personer i Sverige. Mellan åren 1996-2001 

förklarades 174 personer med utvecklingsstörning skyldiga till brott och av dessa 174 dömdes 15 

personer till fängelse. De övriga personerna dömdes till alternativ vård t.ex. rättspsykiatri, vård och 

skyddstillsyn.
26

 Omsorgsöverläkaren Monica Björkman understryker även i artikeln när personer 

med utvecklingsstörning bryter mot lagen att det onekligen kommer att finnas enstaka personerna 

med lindrig utvecklingsstörning som kommer att begå allvarliga brott. Dock är ingen 

utvecklingsstörd person i tillstånd att planera en illvillig handling och dessutom förstå 

konsekvenserna av sin handlande och den eventuella påföljden.
27

 

                                                
23 Hacking, I 2000, s.74, 147,155 
24 Hacking, I  2000, s.141 
25 Szönyi, M och Tideman, M 2011, s. 129-130 
26 Kanold, A 2004, s.5-7 
27 (Habilitering & Hälsa 2010) 

url:http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/HAB/Funktionshinder/utvecklingsstorning/Leva_med/Nar_personer_

med_us_bryter_mot_lagen.html  

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/HAB/Funktionshindeder/utvecklingsstorning/Leva_med/Nar_personer_med_us_bryter_mot_lagen.html
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/HAB/Funktionshindeder/utvecklingsstorning/Leva_med/Nar_personer_med_us_bryter_mot_lagen.html
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    Med utgångspunkt i den förra artikeln som berör personer med lindrig utvecklingsstörning som 

begår brott skriver Kareland och Liljeberg i debattartikeln Människor som ingen vill se i Uppsala 

Nya Tidningen, den 2011-07-18 att gruppen utvecklingsstörda sällan får det stöd som de behöver av 

samhället. Anledningen är att Svensk lagstiftningen har begränsningar vad gäller individer som 

både kan ha ett psykiskt funktionshinder samt en utvecklingsstörning, det saknar stöd i lagen för en 

sådan grupp, enligt lagstiftningen skiljer man på dessa funktionsnedsättningar. Dessutom har 

kommuner och landsting svårt och tillgodose personer med utvecklingsstörning det stöd, vård och 

boendeform som de behöver. Gruppen utvecklingsstörda passar varken in inom rättspsykiatrin då 

det är en miljö för mer allvarligt psykisk störda klienter eller inom kriminalvårdens anstalter då de 

saknar nödvändig kompetens att göra bedömningar vad gäller klientgrupp och dess mörkertal. Att 

det inte finns en speciell instans för dessa personer med utvecklingsstörning leder till att man 

slussar denna klientgrupp fram och tillbaka bland olika instanser. Detta skulle kunna resultera i att 

personer med utvecklingsstörning bli mer kriminella, blir missbrukare etc. För att kunna tillgodose 

dem med det stöd och hjälp, är det optimala speciella enheter som är fokuserade och har den 

kompetens som krävs. Detta innebär kvalificerad vård och behandling, som då är anpassade efter 

deras behov och speciella villkor.
28

  

   Användningen av denna artikel har lett till att man behövt göra ett ställningstagande om hur 

relevant den är för denna studie? Samt att vara källkritiskt då det är författarnas subjektiva 

uppfattningar. Artikeln har relevans i relation till studiens syfte samt frågeställningar vilket kan 

stärker arbetet och därför har den valt och användas i denna studie, dock så har man haft i åtanke 

den subjektiva aspekten.  

    

 4.5.2 Utredning och nya lagreformer 

Psykansvarskommittén var en parlamentarisk sammansatt kommitté som utredde frågor gällande 

ansvar och påföljder för psykisk störda lagöverträdare. Reformerna som skulle genomförs handlade 

om frågor om straff, vård och samhällsskydd som man tidigare stött på problem med.
29

 I rapporten 

SOU 2002:3 Psykisk störning, brott och ansvar framställs det att med lagreformen från 1991 så 

skulle man kunna döma lagöverträdare med utvecklingsstörning till fängelse eller överlämnas till 

rättspsykiatrisk vård. Till en början straffriförklarades personer med utvecklingsstörning som begått 

ett brott enligt strafflagen (5 kap. 5 § SL). Fram till och med 1967 omsorgslag, då placerades 

personer med utvecklingsstörning inom specialsjukhus.
30

 De psykansvarskommittén eftersträvade 

med utredningen var att psykiskt störda lagöverträdare skulle kunna bedömas som antigen 

                                                
28 UNT.se url: http://www.unt.se/debatt/manniskor-som-ingen-vill-se-1401639.aspx 
29 SOU 2002:3 s.1, 15-20 
30 SOU 2002:3 s.170-172 

http://www.unt.se/debatt/manniskor-som-ingen-vill-se-1401639.aspx
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straffrättsligt ansvariga. Detta innebär att de skulle kunna dömas enligt påföljdsreglerna eller anses 

som otillräkneliga vilket innebär att det skulle straffriförklaras. Dessutom ville kommittén även 

upphöra med den rättspsykiatriska vården som en särskild påföljd, de ansåg att denna vård skulle 

kunna ges under en påföljd istället för att vara en.
31

 Detta beror delvis på att chansen att individer 

döms till rättspsykiatrisk vård är större för de personer som bedöms ha en allvarlig psykisk störning. 

Det finns dock många andra klienter som döms till fängelse som också är i behov av rättspsykiatrisk 

vård då de även har psykiska störningar.
32

 Dessutom har alla personer som har en psykisk störning, 

utvecklingsstörning inom kriminalvårdsanstalter rätt enligt normaliseringsprincipen att få stöd och 

vård som övriga samhällsmedborgare.
33

 

        Kriminalvårdsanstalternas resurser är väldigt begränsade med tanke på personers behov.
34

 I 

psykansvarskommittén (SOU 2002:3) gavs ett alternativt förslag för de personer med psykisk 

störning, utvecklingsstörning som döms till fängelse, vilket var en form av slutet boende 
35

 där 

dessa personer kan få den vård och behandling de behöver men där de ändå kan avtjäna ett straff. 
36

 

Förutom de resursbegränsningarna kriminalvården har, så lägger oftast inte kriminalvårspersonalen 

märke till personer med utvecklingsstörning p.g.a. brist på kunskap, men även för att vissa personer 

med utvecklingsstörning försöker dölja deras funktionshinder. Därför behöver användningen av 

påföljdssystemet användas med försiktighet och helst döma personer med utvecklingsstörning till 

alternativa påföljder som exempelvis skyddstillsyn.
37

  

      I Psykiatrisamordningen några år senare gav man ett nytt lagförslag i SOU 2006:91 vård och 

stöd till psykisk störda lagöverträdare vilket innefattade ändringar i 31 kap. 3 § brottsbalken. 

Förslaget skulle möjliggöra för domstolarna att kunna överlämna vissa gärningsmän med 

utvecklingsstörning, autism eller liknande tillstånd till rättspsykiatrisk vård.
38

 Eftersom 

kriminalvården inte ansågs vara en anpassa miljö för dem.
39

 

   I dagsläget genomför Kommittédirektivet en utredning vilket pågått sedan juli 2008 (Dir 2008:93) 

vilket förväntades vara klar den 15 december 2011. Det kommittén ska göra är en översyn av den 

                                                
31 SOU: 2002:3 s. 222,225 samt 253-254 
32 SOU 2002:3 s, 216 
33 SOU 2002:3 s. 154 
34 SOU 2002:3 s. 163 
35 Förslaget om slutet boende: ”En ny form för verkställighet av fängelse, slutet boende, införs för vissa 

funktionshindrade. Modellen skall vara ett 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.260).”  
36 SOU 2003:3 s.262 
37 SOU 2003:3, s.261 
38 SOU 2006:91,s.142 
39 Anledningen till förslaget var att: ”gärningsman som såväl lider av en utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande störning eller förvärvad hjärnskada samt av en psykisk störning skall tas om hand i en miljö som är 

bättre lämpad för honom eller henne än den miljö som en kriminalvårdsanstalt utgör (SOU 2006:91, s 237).”  
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psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (1991:1 128) samt lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1 

129). Det finns även ett nytt lagförslag inom området. Dessutom ska kommittén ta hänsyn till 

Psykansvarskommitténs förslag (SOU 2002:3) vad gäller psykiskt störda lagöverträdare vid 

genomförandet. 
40

  

     Dessa nya reformer är något som såväl justitieministern Beatrice Ask som socialministern Göran 

Hägglund uttalat sig om i debattartikeln Ingen ska dömas till rättspsykiatrisk vård i Dagens 

Nyheter, 2008-07-09 . I artikeln framgår det att regeringens reformer innebär att personer som anses 

som otillräkneliga, inte ska kunna dömas till någon som helst påföljd. Vad regeringen vill göra är att 

slopa möjligheterna att kunna döma personer med exempelvis någon psykisk störning, 

sinnesförvirring eller svår utvecklingsstörning till rättspsykiatrisk vård. Övriga lagöverträdare ska 

dock dömas till fängelse, straffet ska således stå i proportion till brottet. Regeringen ska även se 

över förslaget om samhällskyddsåtgärd
41

, förslaget som gavs i Rapporten SOU 2002:3. Dessutom 

ska ekonomiska satsningar göras inom psykiatrin så att personalen som arbetar med människor med 

psykisk sjukdom och funktionsnedsättning ska ha den optimala utbildningen och kompetensen som 

de behöver. Det man framhäver i artikeln är att alla personer kan hållas straffrättsligt ansvariga, 

oavsett psykiskt tillstånd och dömas för ett brott. Dock vill man påpeka att det inte är brottets 

proportionalitet och förutsägbarheten som har en inverkan på straffet vid dömande av 

rättspsykiatrisk vård. Straffets längd beror istället på vårdbehovet. Vad regeringen vill uppnå med 

dessa nya reformer är dels att definiera en linje mellan vad som är vård och straff, d.v.s. att alla ska 

vara lika in för lagen, samt göra lagstiftningen mer lättillgänglig och pedagogisk. På så vis stärks 

rättssäkerheten för individen och dessutom underlätta för de professionella att tillämpa 

lagstiftningen.
 42

  

    Valet att använda denna artikel i denna studie är för att det är ett förslag som regeringen vill 

genomföra. Men det gäller att ha i åtanke att det är en debattartikeln, där det kan förekomma 

subjektiva uppfattningar. Dock kan man styrka andra utsagor i uppsatsen.  

 

4.5.3 Tidigare arbeten 

Under uppsats skrivande, kom jag även över två tidigare arbeten som berör ämnet lagöverträdare 

med utvecklingsstörning. Skribenterna Tusrsted och Rahm skrev i sin uppsats några 

fängelsepsykologers erfarenheter av och syn på fängelsepåföljden för personer med 

utvecklingsstörning, att det utgick ifrån kvalitativa intervjuer med tre psykologer vilket var anställda 

                                                
40 Dir 2008:93 samt Dir 2010:88 
41 Kan ses som en brottsprevention som är avsed för de personer som anses otillräkneliga men som har en stor risk att 

återfalla i allvarliga brott mot liv och hälsa. Dessa personer kan därför vara i behöv vård under en viss tid. SOU 2002:3, 

s.218-219 
42 DN, 2008 url: http://www.dn.se/debatt/ingen-ska-kunna-domas-till-rattspsykiatrisk-vard. 

http://www.dn.se/debatt/ingen-ska-kunna-domas-till-rattspsykiatrisk-vard
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på slutna kriminalvårdsanstalter. Syftet med deras uppsats vara att få en ökad kunskap om hur 

fängelsevården ser ut för personer med utvecklingsstörning som befinner sig inom slutna anstalter.
43

 

Resultaten de erhöll var att, det fanns en viss okunskap samt dålig beredskap för att se och kunna 

hantera personer med utvecklingsstörning. Detta kunde bero på att det inte fanns några diagnoser på 

dessa personer.
44

 Det framkom också att intagna med utvecklingsstörning har svårt och följa 

intagnas regler på anstalter. Dessutom kom de fram till att det borde finnas en annan typ av 

vårdinrättning i stället för fängelse för denna klientgrupp, förslaget var en specialiserad enhet som 

kunde tillgodose deras behov. De kom även fram till att personer med utvecklingsstörning 

utnyttjades på anstalterna, vilket kunde leda till missbruk och annat.
45

 Den andra uppsatsen fängelse 

är knappast utveckling för någon vilket skrevs av Magnusson och Nyström, berör också 

lagöverträdare med utvecklingsstörning. Vad dem var intresserade av var att få en ökad förståelse 

angående om kriminalvården har resurserna att rehabilitera personer med utvecklingsstörning som 

har särskilda behov, men även veta hur fängelsepåföljden kan påverka personer med 

utvecklingsstörning. I denna undersökning utgick de från en kvalitativ metod, där urvalet bestod av 

fem personer. De hade gjort två telefonintervjuer med två kriminalvårdsinspektörer samt erhållit 

svar via e-post från ytterligare två kriminalvårdsinspektörer inom kriminalvården, samt en 

sakkunnig person inom kriminalvårdens huvudkontor. Resultaten som denna undersökning kom 

fram till vara dels att det råder ett stort mörkertal, då personer med utvecklingsstörning inte 

uppmärksammas.
46

 Vad gäller resurstillgångarna, var även detta begränsat, då man inte hade någon 

särskild kompetens att vård eller rehabilitera personer med utvecklingsstörning.
47

 Vad man även 

kom fram till var att fängelsepåföljden rent generellt inte vara något lämpligt för personer med 

utvecklingsstörning. Men påföljden kunde både ha positiva men även negativ effekter, de negativa 

effekterna var att personer med utvecklingsstörning utnyttjades av andra intagna att göra kriminella 

handlingar, dessutom utsattes dessa personer för mobbning. De positiva effekterna var att andra 

intagna kunde omhänderta personer som ansågs lite udda.
48

 I slutändan kom de även fram till att det 

inte finns någon alternativ anstalt för lagöverträdare med utvecklingsstörning.
49

  

    Detta är även något som har velat belysas i denna studie om utvecklingsstörda personers som 

befinner sig inom en anstaltsmiljö. Fördelen med att göra en liknande undersökning är att se om det 

skett några genomgripande förändringar beträffande organisation, utbildning, extra resurser insatser. 

Vilket möjligtvis lett till att förbättra kriminalvårdens kompetens att kunna bemöta samt ge personer 

                                                
43 Turstedt, A & Rahm, E 2005, s.7 
44Turstedt, A & Rahm, E 2005, s.25-26,  
45Turstedt, A & Rahm, E 2005, s.36-38 
46 Magnusson,T & Nyström,M 2008, s.24-25 
47 Magnusson,T & Nyström,M 2008, s.30 
48 Magnusson,T & Nyström,M 2008, s.34 
49 Magnusson,T & Nyström,M 2008, s.31 
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med utvecklingsstörning den vård- och behandling det behöver inom anstalter. Skillnad mellan 

denna studie och det två tidigare studierna är att man valt olika intervjudeltagare. I denna studie har 

kriminalvårdspersonalen valts bort och fokuset har istället vart att endast intervjua professionella 

vårdgivare, vilket kunna ge ett helhetsperspektiv om kriminalvården, vad gäller verksamheten, 

resursers fördelningar, utbildningar, intagna och annat. 

 

5. Teori 

De teoretiska ansatserna som valts och användas är normaliseringsprincipen och straffprincipen i 

förhållande till begreppen rational chocie och determinism.  

     Det Nirjes teori om normaliseringsprincip tillför detta arbete är att förstå vilka rättigheter 

människor med utvecklingsstörningar har, rättigheter som måhända inte kan tillgodoses i en 

anstaltsmiljö. Nirje menar att normaliseringsprincipen kan användas som en teori för att finna svar 

men även för att ställa frågor. Teorin kan därför belysa utvecklingsstördas rättigheter men även vad 

som möjliga brister men även vad som skulle kunna behöva förbättras inom anstalter men även i 

den svenska lagen.
50

 Att leva under goda livsvillkor har en inverkan på utvecklingsstörda personers 

utveckling, mognad och tillvaro.
51

 Straffprincipsteorin samt begreppen rational chocie och 

determinism valdes för att personer med utvecklingsstörning har gått från att anses som 

otillräkneliga till att anses som tillräkneliga personer enligt lagen. Utifrån detta är det relevant att 

applicera denna teori samt begreppen på intervjudeltagarnas svar för att kunna tydliggöra 

problematiken bakom det straffrättsliga ansvaret personer med utvecklingsstörning går igenom. 

 

5.1 Normaliseringsprincipen 

Nirje kom i slutet på 60-talet att utveckla en teori, vilket han sedan kommer att beteckna som 

normaliseringsprincipen. Normaliseringsprincipen innebär att ” Personer med utvecklingsstörning 

bör få leva enligt sina behov och efter sin förmåga så normalt som möjligt.
52

” 

Normaliseringsprincipen skrevs främst för att finna en övergripande princip för omsorg av de 

utvecklingsstörda och deras behov av ett liv i samhället och på så vis undvika att behövas 

omhändertas enligt den medicinska modellen.
53

 Tankar som liknar normaliseringsprincipen har 

emellertid existerat sedan 1949-talet. Välfärdsmodellen var ramen för övergången från 

institutionella anstalter som behandlade utvecklingsstörda med syftet att åtgärda det avvikande 

beteendet, till att betrakta utvecklingsstörda som en grupp som man ska ge stöd och hjälp till.
54

                                                         

                                                
50 Nirje, B 2003, s. 168-169 och 171-172 
51 Nirje, B 2003, s. 91 
52 Citat ut Nirje, B 2003, s. 11 
53 Nirje, B 2003 s.93 
54 Söder, M 2003, s.21-23 
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     Normaliseringsprincipen är inte en teori som tillämpas för att utvecklingsstörda människor ska 

bli ”normala” utan man ska kunna som Niels-Erik Bank Mikkelen uttrycker sig ” ge de 

utvecklingsstörda en tillvaro som ligger så nära den normala som möjligt.
55

” Söder påpekar även att 

normaliseringsprincipen som integritetsprincipen blivit två huvudämnen inom handikappområdet 

sedan 1970-talet. Eftersom det på den tiden vart allt viktigare att människor oavsett 

utvecklingsstörning eller annan typ av funktionshinder skulle kunna leva så normalt som möjligt 

och även integreras i samhället. Integration har därför blivit en viktig fråga. Nirje definierar det ”att 

man kunna vara sig själv bland andra 
56

” Därför är det viktigt att erkänna andras integritet, 

normalisera miljöerna och även anpassa dem för människor med funktionsnedsättning.
57

 För att 

normaliseringen ska ske utgörs normaliseringsprincipen av åtta beståndsdelar som är normala 

levnadsmönster som personer med utvecklingsstörning eller någon annan typ av funktionshinder 

har rätt att uppleva och det är en normal dagsrytm; en normal veckorytm, en normal årsrytm, en 

normal livscykel, en normal självbestämmanderätt, de normala sexuella mönstren i sin kultur 
58

, de 

normal ekonomiska mönstren i sitt land och de normala miljökraven i sitt samhälle.
 59

 

Tanken är att normaliseringsprincipen ska gälla för alla utvecklingsstörda och oavsett vilken del av 

världen de bor i. Detta är en normativ teori som allmänt uttalar sig för specifika uppsättning av mål 

så som attityder och normer, som bör gälla för alla personer med utvecklingsstörning oberoende av 

graden av utvecklingsstörning.
60

 Dessa beståndsdelar påverkar därför personens utveckling och 

självförverkligande. Därför bör man även ta hänsyn till normaliseringsprincipen i arbetet som berör 

personer med utvecklingsstörning.
61

  

 

5.2 Straffprincipen i förhållande till begreppen rational chocie och determinism  

Wennberg menar att straffrätten syftar till att påverka medborgares handlingssätt. Det vill säga att 

en potentiell lagöverträdare ska avhålla sig från att begå brott för att det är förbjudet enligt lagen 

och för att kriminaliseringen har en koppling till straff. 
62

 Den straffrättsliga principen uttrycker sig 

på latin ”in dubio mitius” vilket innebär att straffrätten vid tvivelsmål hellre bör döma till det 

mildare. Inom straffrätten finns det även olika rekvisit som måste uppfyllas för att man ska kunna 

dömas för ett brott, dels de objektiva rekvisiten vilket avgör om brottet föreligger eller inte.
63

 Sen 

                                                
55  Nirje,B 2003 s. 92 
56 Citat ur Nirje, B 2003, s. 123 
57 Nirje,B 2003,s. 93, 123-126 och Söder, M 2003 s.192-193  
58 Gäller personliga relationer och mellanmänskliga villkor, Nirje, B 2003, s.115 
59  Nirje, B 2003, s. 91 
60 Nirje,B 2003 s.15 
61 Nirje,B 2003 s.91  
62 Wennberg, S 2008, s.13-14 
63 Wennberg, S 2008, s 24 
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finns även det kausala rekvisiten vilket syftar på effekten av vissa brott.
64

 Förutom dessa två finns 

även det subjektiva rekvisiten vilket syftar på det personliga ansvaret i ett brott, d.v.s. uppsåt eller 

oaktsamhet.
65

 

     Mycket av de straffrättsliga principerna kan man relatera till utilitaristen Cesare Beccarias som 

var inriktad i ett humanitärtperspektiv. Han strävade efter största möjliga lycka för största möjliga 

antal människor. Han var emot utnyttjande av makt, inhumana straff och orättvisor. Beccarias var 

personen som hade ett enormt inflytande i det moderna rättssystemet, då han staplade upp det första 

straffrättprinciperna, vilket in stora drag skulle innebär att straffet skulle stå i proportion till brottets 

handling. Detta innebär att lagen måste fastställa brottsligheten, presumtionen och att bevisningen 

är tillräcklig för att åtala till fängelse.
66

 

Någon som följde den klassiska skolans riktlinje var Jeremy Bentham som ansåg att varje människa 

som befriats från allt från fördomar till hindrade traditioner är en klartänkt människa, som kan 

bedöma och ta egna beslut som gynnar henne/honom. Människan strävar enligt Bentham efter 

pleasure och undvikandet av pain. Detta är något som kunnat utnyttjas av straffrättsystemet för att 

kunna styra individen på så vis att brottet utgjort vad som är pleasure och straffet utgjort vad som är 

pain.  

    Rational chocie tänkandet utgår ifrån att behandla den potentiella brottslingen som en rationell 

människa, som kan fatta sina egna beslut beträffande fördelarna och riskerna som kan medfölja i 

anslutning till ett brott.
67

 Till skillnad från Beccarias och Bentham, ansåg läkaren Cesar Lombroso 

som tidigare studerat fångar, att brottslingarna hade biologiska egenskaper. Men även att det 

kriminella personerna hade de medfött, alltså var förutbestämda att utvecklas till brottslingar.
68

 Det 

som är relevant för denna undersökning är dock begreppet determinism vilket innebära att 

människor inte kan ha en fri vilja att bestämma. Utan handlingen påverkas av de tidigare 

existerande förhållandena, som möjligtvis leder en människa att begå ett brott.
69

   

     Motsättningen mellan att se människor med lindrig utvecklingsstörning kapabla till att fatta egna 

beslut om sina liv, gentemot att se henne/honom till att vara fången av omständigheterna, är ofta 

något som man diskuterar och det är en svår fråga och ta ställning till. Anses det att människan har 

en fri vilja att fatta egna beslut skulle det lämpligaste vara att individen straffas för ett brott som 

uppnåtts både genom objektiva samt de subjektiva rekvisiterna. Däremot om det anser att individen 

                                                
64 Wennberg, S 2008, s29 
65 Wennberg, S 2008, s.30-31,33 samt 35-36 
66 Beccarias,C1819, s. 1, 9-10,15, 18 
67 Betntham, J1843,s. 23-24, 32-34 samt Sarnecki, J 2003, s. 34 
68 Lombroso,C 1918, s. 41f, 44 
69 Sarnecki, J 2003, s. 34 och Lombroso,C 1918, s. 50 
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saknar denna kontroll p.g.a. livsomständigheter och inte kan fatta egna rationella beslut så blir 

straffet i slutändan helt meningslöst, då man handlat i omedveten oaktsamhet.
70

  

 

6. Metod och tillvägagångssätt  

Följande avsnitt innehåller det tillvägagångssätt som använts i denna studie för att kunna besvara 

syftet och forskningsfrågorna. Metodvalet i denna studie har vart kvalitativa semistrukturerade 

telefonintervjuer. Valet bakom detta metodval var att skapa en öppen dialog men intervjudeltagarna, 

och få höra deras egna uppfattningar beträffande kriminalvårdens kompetens att kunna bemöta samt 

ge lindrigt utvecklingsstörda den vård och stöd de behöver. Undersökningen har utgått från en 

hermeneutisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Hermeneutiken syftar på att forskaren ska ta del av 

intervjupersonernas värld, alltså leva sig in deras utsagor, men inte utifrån intervjupersonernas 

synvinkel utan från ens egen synvinkel. Därför blir kunskapssökandet och förståelsen en fråga om 

öppenhet till andras personer perspektiv men samt ett deltagande för forskaren. Inom 

hermeneutiken läggs stor vikt vid förförståelse då tolkning av en text inte är möjlig utan den, vilket 

gör insikten om förförståelsens inverkar mycket viktig dock kan den ändras allt efter som.
71

 Därför 

är kvalitativa intervjun ett användbart redskap om man vill försöka förstå världen utifrån en annan 

individs synsätt och tolka innebörden i personens upplevelser.
72

  Min egen förförståelse gällande 

detta fenomen innan denna undersökning var väldigt begränsad, därför har det gjorts en del 

inläsning på ämnet, vilket ökat min förförståelse. Men denna begränsning har även medfört att jag 

närmat mig intervjuerna samt transkriberingarna med en viss öppenhet. Vilket även hjälpa mig att 

finna ny kunskap. 

 

6.1 Intervju och urval  

Urvalet av intervjudeltagarna var mer av ett målinriktat urval. Då intervjudeltagarna valts på ett mer 

strategiskt sätt, då dem ansets kunna besvara studiens syfte samt forskningsfrågor.
73

 Kontakten togs 

med sex intervjudeltagare, tre av dem var professionella män i medelåldern 40-50 år som arbetade 

inom kriminalvårdens huvudkontor. Dem ansvarar för olika insatser inom kriminalvården, vad 

gäller t.ex. behandlingar, utredningar och resurstillgångar m.m. Samt två män i åldern 38 och 47, 

som arbetade som psykologer inom rättspsykiatrin och en kvinnlig journalist i 47 års ålder vilket 

skrivit mycket om lindrigt utvecklingsstörda personer. I slutändan intervjuades bara fyra av de sex 

intervjudeltagarna då två intervjudeltagarna inte velat medverka, vilket var journalisten och en 

professionell vårdgivare inom kriminalvården. Förhoppningen var att dessa intervjudeltagare skulle 

                                                
70 Sarnecki, J 2003, s.36 
71 Ödman, P.J 2007 s.25-27, 102, 105-106 
72 Kvale & Brinkmann 2009, s. 17-19 
73 Bryman , A 2011, s. 392 
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kunna skapa ett helhetsperspektiv om kriminalvården, vad gäller verksamheten, resursers 

fördelningar, utbildningar, intagna och annat. Att det endast var män som deltog ansågs inte 

påverka det svar som erhölls i den här studien. 

     Innan själva telefonintervjuerna kontaktades de olika intervjudeltagarna för att berättade om 

undersökningens syfte samt informerade om de etiska reglerna angående deras anonymitet, 

forskarens tystnadsplikt, att intervjun var frivillig och att intervjudeltagaren när som helst får 

avbryta intervjun. Dessutom informerades även om intervjuns upplägg och hur lång tid den 

förväntades ta, dokumentationsmedlet som skulle användas, som då var ljudspelaren på min dator 

samt hur resultaten skulle användas. Därefter fick intervjupersonen ge sitt godkännande om sin 

frivilliga medverkan. Sen fick de bestämma dag och tid när själva intervjun skulle äga rum.
 74

  För 

att kunna undersöka forskningsfrågorna utformades en intervjuguide med specifika teman och 

förslag på frågor (se bilaga 1) vilket också skulle kunna ge möjlighet till uppföljningsfrågor.
75

 De 

etiska reglerna informerades återigen vid intervjutillfället.            

    Intervjuerna gav tillfredsställande svar som kunde besvara studiens syfte och forskningsfrågor, 

dock användes intervjuguiden knappt. Fastän det inte genomförts personliga intervjuer skapades de 

en bra dynamik, samspelet, dialogen mellan intervjuare och informanter med hänsyn till studiens 

syfte och målgrupp.
76

  Makt är något som funnits i åtanke med denna studie, då intervjudeltagarna 

vart professionella vårdgivare. Det är lätthänt att informanterna tar över intervjun, eftersom det är 

dem som har erfarenheten samt ”svaren” på ens frågor. Detta är något som dock inte förekommit i 

denna undersökning, då intervjuare och informanter tagit hänsyn till varandra.
77

 Efter varje 

intervjutillfälle vilket varade ungefär 40-50 minuter genomfördes transkriberingar på 

inspelningsmaterialet. Transkriberingen har försökt göra så ordagrant som möjligt då svaren använts 

i resultat och analys delen.
78

 

 

6.2 Etik 

Vad beträffar det etiska övervägandet så beskriver Bryman det olika etiska aspekter som forskarna 

måste beakta i forskningsarbetet. Han menar forskaren måste informera om undersökningens syfte 

till respondenterna både innan och före intervju. Detta gjordes i samband med att kontakten togs 

med intervjudeltagarna och vid själva intervjutillfället. Samt att det är frivilligt att delta och att 

deltagarna när helst under intervjutillfället kan avbryta.
79

 Att informera syftet med studien skulle 

                                                
74

 Kvale, S och Birkmann, S 2009, s.84-92f 
75 Bryman ,A 2011, s. 206-208 och Kvale,S och Brinkmann,S  2009, s. 42-43 
76 Kvale, 1997 s. 121-122; Lantz, 1993 s. 54-58 
77 Kvale, S och Birkmann, S 2009, s.48 
78 Bryman,A, 2007 s.310–312 
79 Bryman, A 2011, s. 131 
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kunna ses som en påverkan från forskarens sida att få viss typ av svar från intervjupersonerna. Men 

tanken med att berätta studiens syfte är att utan uppmuntra intervjudeltagarna och berätta deras egna 

uppfattningar.
80

 Vad gäller konfidentialitetskravet informerades intervjudeltagarna om deras 

anonymitet och om inspelning av intervjun och transkriberingarna kommer att avidentifieras. Detta 

innebär att inga namn eller position på arbetsplats kommer att framgå, för att det inte ska kunna gå 

att identifiera intervjudeltagarna på något vis. Intervjudeltagarna har även informeras om min 

tystnadsplikt som forskare samt om hantering av material och att materialet endast kommer att 

användas i forskningsändamål.
81

 

 

6.3 Reliabilitet och validitet 

Gällande kvalitativa metoder handlar reliabilitet om forskningsresultatens konsistens vilket kan 

påverkas av exempelvis ledande frågor, kategorisering av svar och omformuleringar av frågor från 

intervjuaren vilket man måste ha i åtanke.
82

 Reliabiliteten kan även ifrågasättas i fråga om 

intersubjektiviteten då olika personer möjligtvis inte kommer fram till samma resultat som denna 

studie, detta påverkar då reliabiliteten. Detta gäller även utskrifter, då utskriften från samma 

intervjuer skall se likadana ut om olika personer transkriberar intervjuerna. Detta skulle kunna 

ifrågasättas då utskrifterna bara gjorts av mig.
83

 Ytterligare en aspekt av reliabilitet är 

intrasubjektivitet, vilket innebär att forskaren ska åstadkomma samma resultat vid analys av sitt 

material vid en annan tidpunkt. Därför kan det vara bra och redovisa hur man gjort stegvist. Men 

det kan vara svårt med en kvalitativ studie då det är mer subjektiv metod. Dessutom närmar man sig 

inte materialet med samma förförståelse som innan då ens förförståelse förmodligen förändrats.
84

 

Kvalitativa metoder är mindre objektiva då forskarens roll är mer närvarande med egna värderingar 

som kan påverka undersökningen på ett definitivt sätt. Detta är något som forskaren måste ha i 

åtanke vid utformandet intervjufrågorna och uppföljningsfrågor, då ens värderingar skulle kunna 

komma fram.
85

 

   Validitet anses ibland vara det viktigaste kriteriet gällande samhällsvetenskaplig forskning och 

handlar om den valda metod undersöker det som påstås och undersökas.
86

 Med valideringen vill 

man kontrollera om man verkligen undersöker det som påstås och undersöka, beträffande 

kriminalvårdens kompetens att bemöta samt ge lindrigt utvecklingsstörda personer den passande 

                                                
80 Kvale, S och Birkmann, S 2009, s. 64 
81 Bryman,A 2011, s. 132-139 och 428-432 
82 Kvale & Brinkmann 2009, s.188,262f 
83 Kvale & Brinkmann 2009, s.200, Bryman, A 2007, s. 43 
84 Bergström och Boréus 2005, s. 25, 36 
85 Bryman, A 2011, s. 43-45  
86 Kvale & Brinkmann 2009, s.264 



  

 

17 

 

vården och behandlingen de behöver.
87

 Validering gällande kvalitativa metoder är en ständig 

kvalitetskontroll och giltigheten hos undersökningen.
 88

  Valideringen kan ökas genom att 

kontrollera att båda parterna vid intervjutillfället pratat om just lindrig utvecklingsstörda personer 

och deras situation inom anstalter under hela undersökningen. Vilket också ger studien 

tillfredsställande svar.  

 

6.4 Generaliserbarhet 

Angående generaliserbarheten är tanken att resultaten från denna studie endast ska kunna 

generaliseras till intervjudeltagarna. Med tanke på att det är för få respondenter som intervjuas för 

att kunna dra en generell slutsats. Utan det man får ta hänsyn till är sammanhanget och 

respondenternas unika upplevelser jämfört med studiens frågeställningar.
89

 

      

6.5Metodproblematik 

Den problematiken som har uppstått vid utformandet av detta arbete, har varit att lindrigt 

utvecklingsstörda är en väldigt marginaliserad grupp och det är inte många som kommer i kontakt 

eller är medvetna om deras tillstånd. Dessutom har det varit en väldigt begränsad grupp som 

kunnats intervjuas, vilket har gjort det mer ansträngande att hitta intervjudeltagare till denna studie. 

Valet att inte intervjua t.ex. kriminalvårdspersonal på anstalterna, vilket skulle vara det ideal då det 

har direktkontakt med intagna som har en utvecklingsstörning. Är av den enkla anledningen att man 

oftast saknar kunskap att ens uppmärksamma denna grupp. Dessutom är det en så pass liten grupp 

som döms till fängelse, därför kanske bara några kriminalvårdspersonaler har kommit i kontakt med 

lindrigt utvecklingsstörda personer. Därför ansåg det var mer relevant att intervjua mer 

professionella personer inom kriminalvårdens huvudkontor men även inom rättspsykiatrin, då det 

har mer erfarenheter och kunskap om denna grupp. Detta betyder absolut inte att 

kriminalvårdspersonal är mindre professionella. Problem som även stötts på under arbetets gång är 

att två intervjudeltagare inte velat medverka, vilket kan vara till studiens nackdel då urvalet är litet. 

Men studiens syfte och forskningsfråga har ändå kunnat besvaras med det fyra intervjudeltagarna. I 

början av den här uppsatsen var även tanken att genomföra personliga intervjuer. Men p.g.a. 

avstånd och intervjudeltagarnas tidsscheman ansågs telefonintervjuer som en mest relevant metod. 

Nackdelarna med denna metod är att det kan vara ganska stela och man går miste om 

informanternas olika ansiktsuttryck, kroppsspråk och annat som kan vara viktiga. Men det finns 

även fördelar vilket kan vara tidsbesparing mellan intervjuer, lättare och hantera intervjuerna än 

                                                
87 Kvale & Brinkmann 2009, s.266-268, Bryman, A 2007 s. 43 
88 Bryman, A 2007 s. 257; Kvale, 1997 s. 209-215 
89 Bryman , A 2007 s. 93,119-120 
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personliga intervjuer, man undviker felkällor i en allt större grad då telefonintervjuer skapar en viss 

distans. Med det menas att forskaren inte påverkar intervjudeltagaren lika mycket som t.ex. i en 

personlig intervju där det kan finnas faktorer som kön, ålder m.m. som kan påverka intervju 

situationen och det svar man erhåller.
90

 

   Förutom det som har även ljudinspelningen vart problematiskt i denna studie, då man inte haft 

tillgång till bandspelare. Utan för att kunna genomföra intervjuerna har forskaren behövt använda 

sig av högtalaren på mobilen och ljudinspelningsprogrammet på datorn för att spela in intervjuerna. 

I slutändan har det vart en bra lösning och dessutom mest etisk korrekt, med tanke på att man 

kunnat använda sig av t.ex. röstbrevlådan på mobilen som ett alternativ i denna studie. Vilket är ett 

stort etisk problem då samtalen sparas hos operatör företaget.               

     

7. Resultat och analys 

Nedan följer en resultatredovisning av de svar som erhållits från de fyra intervjudeltagarna 

angående kriminalvårdens bemötande och möjligheter till specificerad vård och behandling inom 

anstalterna för personer med lindrig utvecklingsstörning. Resultaten presenteras utifrån studiens 

frågeställningar, sedan analyseras svaren i relation till bakgrundsmaterialet, detta för att förtydliga 

vad intervjudeltagarna sagt. Nirjes teori om normaliseringsprincip tillämpas på de två första 

frågorna, då teorin förutom att förstå utvecklingsstörda personers rättigheter att leva ett så normalt 

liv som möjligt även kan belysa brister inom verksamheten. Och det är något som informanterna 

diskuterat, brister inom kriminalvårdens anstalter att kunna tillgodose utvecklingsstörda personers 

behov samt att man sällan kan utgå ifrån Nirjes normaliseringsprincip. Teorin om straffprincip i 

relation till begreppen rational chocie och determinism kommer däremot att tillämpas på fråga tre 

och fortsätta in på fråga fyra. Då det visat sig vara problematiskt att dra en gräns för när man ska 

anses som straffrättsligt ansvarig eller inte. Detta har även påverkat vilka typer av påföljder man 

anser att personer med utvecklingsstörning bör få.  

 

7.1 Kriminalvårdens kompetens 

Första frågeställningen berör temat kompetens, avsikten med intervjun var att få de professionella 

vårdgivarnas uppfattning kring kriminalvårdens kompetens att kunna bemöta klientgrupp lindrigt 

utvecklingsstörda. Vad som framgick av informanterna exemplifieras med dessa citat:  

”Alla som jobbar inom kriminalvården har en grundutbildning, den är naturligtvis inriktad på 

kriminalvård som helhet och att lära sig grunderna för att kunna arbete i sådana miljöer /…/ 

dock är utbildningen väldigt begränsad med tanke på mindre klientgrupper”(KRIM) 
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”kriminalvården är inte benägen att ha ett sådant uppdrag, man har inte den kulturen. Därför 

behöver man utveckla kunskapen för att bemöta denna grupp på rätt sätt. Denna 

kompetensnivå skulle kunna höjas genom att utöka särskilda program och 

utbildningar.”(RPSY) 

 

”Kriminalvården har begränsningar vad gäller särskilt stöd för personer med 

utvecklingsstörning /…/ dessutom behöver det kompetens för att förstå och se personer mer 

särskilda behov”(RPSY) 

 

”Vi som jobbar inom kriminalvården har en grundutbildning som är 28 veckor lång men vi 

har för tillfället inga vidareutbildningar som är inriktade på vård av lagöverträdare med 

funktionsnedsättning, som går under denna grundutbildning, utan det är något som skulle 

kunna utökas för att förbättra kompetens”.(KRIM)   

 

Vad man kan konstatera är att det finns ett behov av förbättring vad gäller kompetens i hur man 

bemöter dessa personer och vad gäller utbildning. Denna studies resultat visar, liksom i Magnusson 

& Nyströms samt Turstedt & Rahm undersökningar, att kriminalvården inte kan tillgodose de 

behov som personer med lindrig utvecklingsstörning behöver, de brister även vid bemötande av 

denna klientgrupp.
91

 Informanters svar styrker även detta, då de menar att kriminalvården har 

begränsade resurser för att kunna tillgodose personer med utvecklingsstörning den hjälp och stöd 

som de behöver. Kriminalvården har svårt och förstå men även att uppmärksamma denna grupp. 

Dessutom har det endast en grundutbildning, som är riktat på kriminalvården som helhet. Det finns 

för tillfället inte heller några vidareutbildningar inom vård för enskilda grupper. Anstalter är därför 

inte en optimal miljö för personer med speciella behov då de är i behov av mer stöd och hjälp, vilket 

det inte kan få. Även Psykansvarssamordningen ansåg att det krävdes ytterligare förbättringar inom 

kriminalvården för att kunna uppmärksamma men även för att kunna tillgodose behoven hos 

personer med utvecklingsstörnings.
92

 

     Utifrån det svar som erhölls ovan ansågs det som relevant och ha med Nirjes teori om 

normaliseringsprincip som en uppföljningsfråga då den inte bara kan användas som teori. Intresset 

var att förstå hur intervjudeltagarna skulle uppfatta hans teori. Därför frågades intervjudeltagarna på 

vilket sätt man skulle kunna tillämpa Nirjes teori om normaliseringsprincip, vilket då fick förklaras 

att det innebar att personer med utvecklingsstörning bör få leva enligt sina behov och efter sin 

förmåga så normalt som möjligt. Informanterna från kriminalvården svarade då såhär: 

”Anstalt är ingen normal miljö, det vore trams att man skulle vilja se det som sådan. Därför 

ser jag att Nirjes princip är ganska svår och tillämpa inom vår verksamhet. Utan den 

normalitet som man kan finna inom anstalterna är dels möjlighet till vård och behandling samt 

utbildning för våra klienter.”(KRIM) 

 

                                                
91 Magnusson, T & Nyström, M 2008 samt Turstedt, A & Rahm, E 2005   
92 SOU 2006:91 
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”Alla måste behandlas utifrån sina förutsättningar, och mycket av det kan inte tillgodoses i en 

sådan miljö. Dessutom är anstalter ingen normal miljö för någon då man blir berövad många 

saker, dels ens frihet /.../ det viktiga är att man behandlar personer med utvecklingsstörning 

ungefärligt som alla andra”(KRIM) 

 

 Denna studie fick liksom Magnussons & Nyströms undersökning bara något enstaka svar. 

Skillnaden mellan svarens som erhölls från denna studie och Magnussons & Nyströms studie var 

att, deras informanter ansåg att det fanns en möjlighet att tillämpa normaliseringsprincipen så länge 

man uppmärksammade personers funktionsnedsättning.
93

 Tolkningen som görs av mina 

informanters svar är att de är svårt och kunna tillämpa Nirjes teori om normaliseringsprincip på en 

anstaltsmiljö. Då det först och främst är en sluten miljö där människor berövas sin frihet men även 

annat. Det andra två informanterna i denna studie valde och svara väldigt kort eller inte uttala sig 

alls i den frågan då man inte arbetade inom kriminalvården. Vilket är anledningen till att deras citat 

inte är med. 

    När respondenterna diskuterat kriminalvårdens kompetens har det visat sig att, Nirjes teori om 

normaliseringsprincip inte bara är en teoretisk ansats. Utan så som Nirje själv beskriver det kan 

normaliseringsprincipen både användas som en teori och som en analysmetod. Användes principen 

som en teori belyser man de rättigheter som en person med utvecklingsstörning har att leva ett så 

normalt liv som möjligt bland andra i samhället. Som att exempelvis uppleva en normal vardag, 

vilket innebär att personer med någon typ av funktionsnedsättning ska få den hjälp och stöd utifrån 

deras egna förutsättningar.
 
Används normaliseringsprincipen som en analysmetod kan den däremot 

lyfta fram de begränsningar som kriminalvården har beträffande bemötandet av personer med 

lindrig utvecklingsstörning samt att ge denna klientgrupp den vård och behandling de behöver. 

Dessutom kan slutsatser dras om vad som är lämpligast för personer med lindrig 

utvecklingsstörning som befinner sig inom anstalter.
 94

 Det som går att konstatera är därför att det är 

svårt och tillämpa Nirjes normaliseringsprincip som teori på kriminalvården som instans. Det går 

dock och tillämpa den normativa teorin mer som en analysmetod, då man kan belysa just 

kriminalvården begränsade kompetens vilket beskrevs ovan. 

 

7.2 Kvalitén på vården 

För att få en förståelse om vårdkvalitén frågades intervjudeltagarna, vad de ansåg vara god 

vårdkvalitet inom anstalter för personer med lindrig utvecklingsstörning. Frågan om vårdkvalité gav 

även upphov till frågan om olika vård- och behandlings alternativ, men sen även frågan om vad 

                                                
93 Magnusso,T & Nyström,M 2008, s.29 
94 Nirje, B 2003, s.11 och168-172 
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man tyckte om kvalitén på vården och behandlingar som man har inom anstalterna. Så här svarade 

intervjudeltagarna:  

”Det finns ett antal klienter på våra anstalter som vi upplever att vi inte kan erbjuda den bästa 

vård och behandlingen som man kanske skulle vilja ge. Det är svårt och anpassa det utbudet 

vi har med speciella behandlingsprogram mot missbruk, sexualbrott och andra psykologiska 

problem, dessutom använder vi det insatser som vi får mer på att förhindra återfall i brott och 

minska brottsligheten”( KRIM) 

 

”Jag kan inte uttala mig om specifik vård och behandlingar som man kan erbjuda inom 

kriminalvården, men vad jag däremot kan säga är att det inte finns alternativ vård eller 

behandlingar som just är inriktade för personer med lindrig utvecklingsstörning”(RPSY)  

 

”Den vård och behandlings möjligheter som vi har är dels hälsa och sjukvård, olika typer av 

behandlingsprogram som dels är inriktade på missbruksproblem men även klient utbildningar.  

Men ingen vård eller behandling som är inriktad specifikt på denna klientgrupp /… /svensk 

kriminalvård har i grunden en god vårdkvalitet, med den skulle ju givetvis kunna bli bättre 

/…/ just nu tittar vi på om det finns underlag för att ha en särskild avdelning, enhet för 

personer med utvecklingsstörning där vi ska kunna erbjuda dem den vård och behandlingen 

som dem behöver/…/ Men det finns absolut delar och förbättra, vad gäller utbildning, 

program m.m. för denna grupp som döms till fängelse” (KRIM) 

 

”Inom kriminalvården har man tillgång till både sjuksköterskor, läkare och psykologer vilket 

omfattar en del av vården, dessutom har man även tillgång till olika behandlingsprogram. 

Men denna vård och behandlingsalternativen kan inte tillgodose denna grupp då dem är i 

behov av specialiserat stöd.”(RPSY)    

 

Informanternas svar bekräftar återigen att det är svårt och tillämpa Nirjes normaliseringsprincip, för 

när informanterna diskuterade frågan om god vårdkvalitet visade det sig att de sällan utgick ifrån 

ståndpunkter som liknar normaliseringsprincipen. Med detta menas att personer med 

utvecklingsstörning ska kunna leva enligt sina behov och efter sin förmåga så normalt som 

möjligt.
95

 Utan dem utgick mer ifrån kriminalvårdens egen utformning av normaliseringsprincip, 

vilket innebär att personer med lindrig utvecklingsstörning får stöd och vård som övriga 

samhällsmedborgare. 
96

 Enligt informanterna kan det vara t.ex. hälsa och sjukvård, olika typer av 

behandlingsprogram samt klientutbildningar. Detta är dock inte tillräckligt då personer med lindrig 

utvecklingsstörning är i behov av ännu mer stöd och vård än den kriminalvården kan erbjuda. 

   Uppfattningen man får är att kriminalvårdens kompetens är begränsad såväl som den vård och 

behandlingsalternativen som ges, detta kan man även relateras till vad Kareland och Liljeberg 

beskriver i deras artikel, då kriminalvården som andra instanser saknar kompetens och kvalificerad 

vård och behandlingar.
97

 Tolkningen av informanternas svar är även att de är missnöjda med 

kvalitén på vården och behandlingen som dem kan erbjuda denna klientgrupp. Dessutom är 
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tolkningen att alla informanter är överens om att mycket behövs förbättras inom kriminalvården för 

att kunna tillgodose sårbara grupper. Förutom det är min tolkning att vården och behandlingarna är 

väldigt breda arbetsområden inom anstalter, med det menar jag att det finns många olika 

behandlingar, program, utbildningar m.m. men ingen som är tillfredsställande nog för klientgruppen 

lindrig utvecklingsstörda. Detta kan också bero på att kriminalvården har en annan vision, som är 

att minska återfall i brott men även minska brottsligheten i allmänhet.
98

 Återigen kan man 

konstatera att Nirjes teori kan tillämpas som ett instrument för att belysa vad som behövs förbättras 

inom kriminalvården för att gynna personer med utvecklingsstörning. 

 

7.3 Fängelseproblematik 

Studiens tredje frågeställning hade som avsikt att belysa om det möjligtvis uppstådd någon 

problematik när lindrigt utvecklingsstörda personer döms till fängelse? Vad gäller fängelsemiljön 

var alla överens om att det var en riskmiljö för personer med lindrig utvecklingsstörning, därför 

valde jag endast presentera två uttalande.  

 

”Fängelse situationen kan vara problematiskt då klienter med utvecklingsstörning utsätts för 

mobbning, utnyttjas på så vis att man kanske gör ärenden för andra intagna vilket gör att man 

måste skydda dem.”(KRIM) 

 

Detta visar på att det finns en negativ påverkan för dessa personer. Detta är även något som belyses 

i Psykansvarskommittén att dessa personer riskeras och utnyttjas p.g.a. sin funktionsnedsättning.
99

 

En av informanterna nämner även att fängelset förutom att vara en riskmiljö, då personer med 

utvecklingsstörning utnyttjas så kan det leda till: 

”Att dessa personer blir färgade efter fängelsevistelse” (RPSY) 

 

Svaret tolkas på så vis att personer med lindrig utvecklingsstörning kan återfalla eller klassas som 

kriminella, om någon inom anstalten får reda på att de utför tjänster för andra intagna. 

Informanternas svar kan både relateras till Magnusson & Nyströms samt Turstedt & Rahm 

undersökningar vilket belyser samma problem, att denna klientgrupp utnyttjas och mobbas av andra 

intagna.
100

 Detta kan också vara en anledning till att vissa personer med funktionsnedsättning 

försöker dölja det, då de är rädda att deras funktionsnedsättning skulle kunna utnyttjas emot dem
101

.  

Dock var inte det syftet med denna undersökning att se hur fängelset påverka personer med 

utvecklingsstörning. Utan undersökningens intresse är kompetensfrågan och detta skulle även 
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kunna tolkas som ytterligare en kunskaps begränsning eller brist på uppmärksamhet från 

kriminalvårdspersonalens sida, då de brister att upptäcka sådana förhållanden.   

     Ytterligare en problematik som kom fram under intervjuerna handlade om utvecklingsstörda 

personers straffrättsliga ansvar, vilket syftade på om personer med lindrig utvecklingsstörning bör 

stå till svars för sina handlingar eller inte. Respondenterna beskrev sin åsikt såhär: 

”Det är en svår gränsdragningsfråga det är en enorm skillnad på personer med en 

intelligenskvot på 50 och 70. Det bör därför vara en individuell bedömning och så länge man 

kan förstå att vad man gör är fel, så är det rimligast att man bär ansvar för sina handlingar /…/ 

Jag ser stora problem med att personer pga. någon typ av uppmätta handikapp klassas som 

oansvariga eller otillräkneliga. Tycker även det är en mänsklig rättighet att ta ansvar för sina 

handlingar. Men den bedömningen börs göra på flera faktorer, variabler än handikappet i sig. 

Exempelvis generell funktionsnivå, då menar jag hur man normalt klarar sig själv i vardagen? 

Man bör titta på andra faktorer som kan inverka på beteendet eller förvärra skeendet, social 

stöd. Faktorer som man bör titta på för att bedöma människans förmåga och skilja på vad som 

är rätt och fel.”(KRIM) 

 

”Att ha ett IQ mellan 50-70 är ett ganska stort spann, det är en ganska stor skillnad på den 

intellektuella förmågan, därför kanske vissa ska ses som otillräkneliga och andra dömas till 

någon alternativ påföljd men det viktiga blir då att det genomgår en utredning.”(RPSY) 

 

”Det är svårt och bedöma vart gräns för ansvarsförmågan ska dras, lindrig utvecklingsstörning 

är ju en psykisk störning, vissa kanske inte förstår konsekvenserna av sitt brott medan andra 

kanske försöker dölja det. Därför är det kanske något som ska beaktas vi dömande av straff att 

dessa personer bör genomgå en utredning, men jag tycker ändå att man bör få någon typ av 

påföljd” (KRIM) 

 

”En person som har lindrig utvecklingsstörning har ju en begränsning i sitt ansvar, man har 

inte det rationella tänkandet som en jämnårig vuxen person har. Därför har man ett 

förståndshandikapp som nedsätter, omdömesförmågan, konsekvenstänkandet, 

impulsstyrningen /…/ därför bör hans påföljd bli mildare på grund av det personliga ansvaret. 

(RPSY) 

 

Informanternas svar beskriver en problematik som pågått länge beträffande lindrigt 

utvecklingsstörda straffrättsliga ansvar. Det reflekteras även i informanternas skilda svar beroende 

på till vilken syn de har på rational choice kontra determinism.  

   Förutom att man definierar samt kategorisera personer med t.ex. lindrig utvecklingsstörning vilket 

leder till stigmatisering av denna grupp. Kategoriseras även personer med lindrig 

utvecklingsstörning som ”normala” lagöverträdare eller psykisk störda lagöverträdare, denna 

klientgrupp har ingen egen lagstiftning och falla tillbaks på. Detta kan möjligtvis komma och 

förändras så som mycket annat.
102
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  Vad som anses vara ”normalt”/ ”normala” är något som hela tiden förändras genom olika 

tidsperioder och olika kontexter.
103

 Söder påpekar exempelvis att personer med utvecklingsstörning 

behandlats annorlunda under olika tidsperioder, de har gått från att betraktas som en 

samhällsmedborgare till betraktas som en samhällsfara.
104

 Det sker ständiga förändringar.  Detta 

kan även relateras till vad Szönyi och Tideman benämner som statistisk normalitet, där miljön är 

den påverkan faktorn för vad som anses vara normalt i ett samhälle. Nu för tiden är det normala i 

samhället att alla personer oavsett utvecklingsstörning ska anses som straffrättsligt ansvarig.
105

 Men 

i historian har personer med utvecklingsstörning gått från att straffriförklaras till att kunna dömas 

till fängelse eller överlämnas till rättspsykiatrisk vård.
106

   

     Oavsett om det är en liten grupp personer med lindrig utvecklingsstörning som döms till fängelse 

så är det en klientgrupp som i dagsläget får stå ansvariga för sina handlingar. Eftersom man inom 

rättssystemet bedömer gärningsmannens som en rationell människa som kan ta sina egna beslut.
107

  

Det är fortfarande en svår fråga och ta ställning till. Min tolkning är att när man dömer en person 

med utvecklingsstörning så skapar det en konflikt mellan rättssystem och brottslingen som då 

betraktas som ansvarig för sina handlingar kontra vårdsystemet och sjuklingen som betraktar 

personen som ett offer för sin sjukdom.
108

  

    Detta grundas även på informanternas olika svar angående straffrättsligt ansvar. Tre av 

informanter är överens om att det är svårt och dra en gräns för när man är ansvarig för sina 

handlingar. Eftersom intelligenskvoten för att diagnostiseras med lindrig utvecklingsstörd går från 

50-70 vilket är en stor mellanskillnad. Det man är överens om är att man bör dömas till någon typ 

av påföljd. En av informant tycker till och med att det är en mänsklig rättighet att stå till svars för 

sina handlingar. Detta skulle kunna kopplas till de mänskliga rättigheterna för personer med 

funktionsnedsättning, vilket stipulerar att alla människor är lika mycket värda. Detta skulle även 

kunna gälla inför lagen också.
109

 En av informanterna ansåg emellertid inte att personer med lindrig 

utvecklingsstörning skulle anses som straffrättsligt ansvariga. Då informanten ansåg att dessa 

personer inte hade ett rationellt tänkande som en jämnårig vuxen person, vilket påverkade 

utvecklingsstörda personers omdömesförmåga, konsekvenstänkandet och impulsstyrningar. I 

Klasén McGraths artikel framgår det även att personer med lindrig utvecklingsstörning kan begå ett 

brott men att det inte är planerat. Detta kan även relateras till de signifikant begränsningar som en 

person med lindrig utvecklingsstörning har i förhållande till social bedömning, då det är svårt för 
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dessa personer att följa rutiner och lagar. Det kan även kopplas till vad informanterna i Tursted & 

Rahm undersökning upplyser, att personer med utvecklingsstörning har svårt och att följa intagnas 

regler på anstalter.
110

 Detta skulle kunna tolkas att personer med utvecklingsstörning inte skulle 

kunna ha en förmåga att planera det Benthem beskriver som pleasure och pain då de inte är 

medvetna när de utför handlingen.
111

 Utifrån detta kan begreppet determinism användas, vilket 

skulle innebära att personen med lindrig utvecklingsstörning är fången av sina omständigheter, då 

de inte kan kontrollera sina beteenden på samma sätt som en ”normal” person.
112

  

   Men det finns som sagt även motsättningar och det relateras återigen till en av informanternas 

svar om intelligenskvoten som påpekar att vissa personerna med utvecklingsstörning försöker dölja 

sina handlingar. Detta är även något som belyses i Psykansvarskommittén att vissa är skickliga nog 

att döljer sin funktionsnedsättning.
113

 Informanternas svar stödjer både tolkning om determinism 

samt rational chocie. För att kunna klargöra detta dilemma om determinism och rational chocie vore 

det bättre att genomföra individuella bedömningar, som en av informanterna påpekat. Detta tolkas 

på så vis att det kanske skulle var bättre att genomföra utredningar som kanske inte utgår från en 

specifik diagnos mall, då individen kanske inte uppfyller kraven för en viss kategori. Därför kanske 

det bästa vore att använda alternativa metoder.  

    Intrycket som ges av informanternas svar samt med bakgrundsmaterial är att mycket av 

bedömningarna som görs grundas på individens intelligenskvot när en diagnos ska ställas. Granlund 

& Göransson påpekar emellertid att diagnoser inte är något bra att utgå ifrån. Eftersom alla 

individer är unika, dessutom kan dessa tester inte säkerställa personers tankeprocess.
114

 Detta är en 

viktig aspekt som behövs ha i åtanke om man vill veta om en person med utvecklingsstörning har 

förmågan att planera en illvillig handling eller inte. Tolkningen som görs utifrån två av 

informanternas svar, är att det även behövs ta hänsyn till många andra olika aspekter som kan 

påverka personer funktionsnedsättning vilket i sig kan leda till en brottslighandling.  

   Flera av informanterna är dock överens om att utvecklingsstörda personer bör dömas till någon 

typ av påföljd men en informant tycker att dessa personer bör bedömas som otillräkneliga p.g.a. 

funktionsnedsättningen. Detta är även något regeringen ser över, beträffande otillräknelighet vid 

psykisk störning, avskaffande av rättspsykiatrisk vård samt ett beslut om slutet boende.
115
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7.4 Alternativa åtgärder 

Den fjärde frågeställningen behandlade frågan om alternativa åtgärder än fängelse för personer med 

utvecklingsstörning. Informanterna svarade så här: 

”Man skulle kunna dömas till frivård vilket kan innebära att man står under kontroll, 

skyddstillsyn vilket man kan kombinera med andra föreskrifter att man går någon behandling 

eller annan insats. Det pågår ju även en utredning kring det här med tillräknelighet /.../ 

Lindrig utvecklingsstörning tycker jag i sig inte behöver innebär otillräknelighet”(KRIM) 

 

Man skulle alternativ kunna dömas till fängelse, frivård eller skyddstillsyn. Men får man en 

fängelsedom så kan det vara så att man fortsätter med något som heter kontraktsvård, vilket 

innebär att kriminalvården upphandlar behandlingshem eller familjehem där klienten kan bo 

och leva under strukturerade former.”(KRIM) 

 

”I dagsläget döms man till fängelse eller alternativt så överlämnas man till rättspsykiatrisk 

vård. Men alternativen skulle kunna vara att dömas till skyddstillsyn eller frivård. ”(RPSY) 

 

”Med dagens lagstiftning faller inte alla personer med lindrig utvecklingsstörning under 

kategorin allvarligt psykisk störda, och det är därför många som inte ens kommer på en 

rättspsykiatrisk utredning, och därför befinner sig inom kriminalvårds apparat, de 

uppmärksammas inte och därför döms de på vanligt sätt. Men det lämpligaste skulle vara att 

man döms till skyddstillsyn eller överlämnas till rättspsykiatrisk vård.”(RPSY) 

 

Utifrån den tidigare frågeställningen framkom det även av informanternas svar att de resonerade 

klart olikartat när det gäller alternativa påföljder beroende på inställningarna de hade om 

gärningspersonens straffrättsliga ansvar. Informanterna som beskrev gärningspersoners handlingar 

som rationella val tenderade att tycka att personer med utvecklingsstörning bör dömas till fängelse. 

Detta kan bero på att man ser personer som ”normala”. Detta skulle även kunna relateras till vad 

Szönyi och Tideman nämner om normativa normaliteten vilket syftar på dominerande normen i 

samhället som man eftersträvar. Vilket även skulle kunna relateras till de mänskliga rättigheterna 

för personer som har funktionsnedsättning då man eftersträvar allas lika värde och att alla bör 

behandlas på samma sätt.
116

 Man skulle kunna tolka det som att alla bör vara lika in för lagen 

oberoende av funktionsnedsättning. Detta skulle också kunna vara en anledning till att det 

förekommer ett mörkertal inom anstalter beträffande denna grupp då denna klientgrupp betraktas 

som ”normala”. 

   Informanten som beskrev gärningspersonen som fånge av sina omständigheter, tycker däremot att 

man bör dömas till det mildare eller att dessa personer sak ses som otillräkneliga. Det skulle kunna 

tyda på det tidigare tänkandet man hade där dessa personer istället skulle särbehandlas. Detta ledde 

dock till att man sätta in dessa personer på institutioner.
117

 Vilket är något man gör nu också, 

oavsett om vårdinrättningarna rättpsykiatri och fängelse inte är det optimala påföljderna, så döms 
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personer med utvecklingsstörning till dessa påföljder.
118

 Dock anser en av informanterna att 

rättspsykiatrin är en lämplig påföljd i detta fall. Men det flesta av informanterna liksom Magnusson 

& Nyströms
119

, Turstedt & Rahms
120

 informanter understryker att man borde se över andra 

alternativa åtgärder för denna klientgrupp vilket några respondenter beskriver som speciella enheter. 

Vilket även kan relateras till SOU 2002:3 samt till Kareland och Liljebergs artikel, om slutet boende 

som ska tillgodose dessa personers behov enligt LSS. De ska dock fortfarande vara miljöer där 

dömda ska avtjäna sina straff. 
121

 Många informanter är av den åsikten att det finns alternativa 

påföljder som möjligtvis skulle kunna tillämpas vilket är frivård, skyddstillsyn men även 

kontraktsvård.  

 

9. Slutsats och diskussion 

Avsikten denna studie var att få de professionella vårdgivarnas egen uppfattning om 

kriminalvårdens kompetens att kunna tillgodose personer med utvecklingsstörning behov inom 

anstalter. Liksom min undersökning och det två tidigare undersökningar har kommit fram till 

liknande svar. Trots att våra undersökningar haft lite olika infallsvinklar och dessutom intervjuat 

olika personer så har jag kunnat dra liknande slutsatser. Det var inte mina förväntningar med denna 

studie, tankarna var att informanterna skulle ge mig andra typer av svar. Men svaren och analysen 

visar det motsatta. 

   Något som jag reflekterat över nu i efter hand är att denna studie utgått att det finns 

utvecklingsstörda inom fängelset, oavsett om det är en liten grupp som döms till den påföljd.
122

 

Informanterna skulle kunnat som i de tidigare undersökningarna nekat till att det finns personer med 

utvecklingsstörning inom anstalterna eller inte kunna ge några konkreta svar.
123

 Men detta kan bero 

på att min undersökning till skillnad från de tidigare undersökningarna tagit det som en självklarhet.    

   Det resultat och analysdelen visar i denna undersökning är att det är svårt och tillämpa Nirjes teori 

om normaliseringsprincip på kriminalvårdens anstalter då det är en sluten miljö, där de inte kan 

tillgodose alla personers behov. Därför kan man även med denna undersökning visa att Nirjes teori 

kan användas som en analysmetod för att belysa bristerna, men även förbättringar som går och 

göras inom anstalterna.
124

 Förutom att undersökning kom fram till att kriminalvården inte har någon 

kompetens att kunna hantera personer med utvecklingsstörning. Kom det även fram att det är svårt 

och tillämpa Nirjes teori om normaliseringsprincip, vilket innebär att personer med lindrig 

                                                
118 UNT (2011),url:www.unt.se/debatt/manniskor-som-ingen-vill-se-1401639.asp samt Dir 2008: 93 
119 Magnusson,T & Nyström,M 2008, s.28 
120 Turstedt, A & Rahm, E 2005, s.30 
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utvecklingsstörning ska kunna leva ett normalt liv som möjligt utifrån han/hennes förutsättningar.
125

 

Eftersom anstaltsmiljön inte kan anses som normal och därför kan man inte heller erbjuda det stöd 

och hjälp dessa personer behöver. Informanterna påpekade även att kriminalvård inte har en 

tillräckligt god vårdkvalité, då instansen inte kan tillgodose behoven som personer med 

utvecklingsstörning har. Detta var dock något som informanterna ansåg skulle kunna förbättras. För 

att kunna göra dessa förbättringar kanske man skulle kunna ha i åtanke Nirjes utformning av 

normaliseringsprincip.
126

 Tolkningen som gjorts utifrån informanternas svar är däremot att 

kriminalvården kan erbjuda deras utformning av normaliseringsprincip vilket är stöd och vård i 

form av utbildningar, olika behandlingsprogram m.m. som det övriga samhällsmedborgarna kan 

erbjudas.
127

  

   Något som inte undersöktes i denna studie men som undersöktes i de tidigare arbeten var hur 

fängelset påverkar personer med utvecklingsstörning. Detta svar har vart väldigt svår och 

undvika.
128

 Intresset med denna studie har snarare vart att belysa problematiken som uppstår vad 

gäller utvecklingsstörda personers straffrättsliga ansvar. 

   Slutsatsen som kan dras beträffande straffprincipen i förhållande till begreppen rational chocie 

och determinism, är att lagstiftningen är väldigt invecklad. Gruppen lindrigt utvecklingsstörda utgör 

ingen egen grupp i lagstiftningen utan går under kategorierna normala lagöverträdare eller psykisk 

störda lagöverträdare och beroende på det så döms man till olika påföljder. Därför befinner de sig 

inom anstalter som såväl inom rättspsykiatrin.
129

 Det förekommer även att de slussas mellan olika 

vårdinrättningar och detta visar bara på att det inte finns en tydlig ansvarsfördelning.
130

 Frågan om 

straffrättsligt ansvar är väldigt svår och ta ställning till utifrån straffprincipen och begreppen 

rational chocie och determinism. Då man skiljer på lagöverträdare med utvecklingsstörning genom 

att se brottslingen som ett subjekt som kan fatta egna beslut och därför bör stå till ansvars för sina 

handlingar, eller och se honom/henne som ett offer för sin sjukdom vilket man behöver vårds för.
131

 

Men utvecklingsstörning är inte vad Szönyi och Tideman beskriver som individuell normalitet där 

utvecklingsstörningen är något som ska behandlas, för att det normala är att vara frisk.
132

 Utan man 

ska lära sig hantera, leva med funktionsnedsättningen och även samhället ska lära sig och acceptera 
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samt integrera denna grupp.
133

 Därför kan också Nirjes teori också misstolkas, då man kan tror att 

alla ska ha samma rättigheter och behandlas lika. Man skulle kunna tolka des som att de normala 

skulle vara och döma personer till fängelse oberoende av funktionsnedsättning.
134

  

    Det som även kommit fram i denna undersökning är att det skulle vara bra och göra utredningar 

på dessa personer för att säkerställa om en individ är medveten eller inte över sina handlingar. 

Däremot finns det mycket som talar emot dessa utredningar som testar personernas IK-värde. Just 

för att det inte mäter personernas tankeprocess, och dessutom så faller inte alla personer under en 

viss kategori av utvecklingsstörning. Därför är det svår och utgå från en diagnosmanuell, IK-värde, 

då alla utvecklingsstörda personer unika.
135

 Därför skulle det optimala nämner en informant vara att 

göra tester som är individualiserade, och som dessutom tar hänsyn till andra faktorer som kan 

påverka en persons handlande.  

    Vad gäller påföljder för personer med lindrig utvecklingsstörning så skulle egentligen det mest 

gynnsamma lösningen för dessa personer att ska slippa avtjäna en tid inom anstalterna vara att man 

verkställer idén om slutet boende. Detta går emellertid emot normaliseringsprincipen vilket 

ifrågasätter institutioner och särbehandling.
136

 Men det är möjligtvis den bästa lösningen ifall 

personer med utvecklingsstörning inte ska kunna dömas till fängelse. Eftersom individen istället 

skulle få avtjäna sin tid inom en instans som är anpassad efter deras behov.
137

 Men det lämpligaste 

vore givetvis att det döms till något mildare t.ex. böter, skyddstillsyn eller annan typ av påföljd. 

Eftersom de kan befinna sig i deras egen hemmiljö och kunna leva ett normalt liv utifrån dess 

förutsättningar. Dessutom måste man tanke på att förändringen från en trygg hemmiljö till en okänd 

anstaltsmiljö, är en ganska drastisk förändring för personer med utvecklingsstörning, vilket kan 

påverka deras utveckling och självförverkligande.
138

 Detta är reformer samt nya lagförslag som 

regeringen ser över t.ex. förlaget som slutet boende, lagförslaget om otillräknelighet vid psykisk 

störning, utvecklingsstörning m.m. samt den rättspsykiatriska påföljden.
139

 

    Vad som är intressant med att denna studie erhållit liknande svar som det tidigare 

undersökningar, är att regeringen inte kommit fram till någon lösning vad gäller till t.ex. slutet 

boende som en alternativ påföljd än fängelse sen rapporten SOU: 2002:3 kom ut, vilket nu är nio år 

sen. Det framkommer inte heller av denna undersökning att det har skett några drastiska insatser 

inte heller förändringar som visar att personer med lindrig utvecklingsstörning har fått det bättre, 
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139 DN (2008) url: http://www.dn.se/debatt/ingen-ska-kunna-domas-till-rattspsykiatrisk-vard 

  

http://www.unt.se/debatt/manniskor-som-ingen-vill-se-1401639.asp
http://www.dn.se/debatt/ingen-ska-kunna-domas-till-rattspsykiatrisk-vard


  

 

30 

 

eller att kriminalvårdspersonalen utökat sin kompetens. Regeringen har dessutom inte kommit med 

något beslut, om att personer med funktionsnedsättning ska kunna anses som otillräkneliga eller ej, 

eller beslutet om avskaffandet rättspsykiatrisk vård som särskild påföljd. Vilket skulle vart klar 

innan inlämningen av denna uppsats. Detta visar bara på att nya processer tar långtid innan det 

händer något inom området. 

    Vad gäller kompetens frågan samt vård och behandlings möjligheterna så är min uppfattning att 

mycket handlar om ekonomiska resurser. Det finns inget tvivel på att kriminalvården kan förbättra 

sitt bemötande mot personer med lindrig utvecklingsstörning. Dock blir man orolig att allt fler döms 

till fängelse, innan det sker några som helst förändringar. 

   De slutsatser som dras av denna undersökning med hänsyn till informanternas svar samt de 

bakgrunds material är att anstalter inte är en lämpad miljö för personer med lindrig 

utvecklingsstörning, eftersom de inte får det stöd och hjälp de behöver. Därför behöver det ske 

drastiska förändringar om man ska kunna hjälpa mindre sårbara grupper som döms till fängelse. Av 

den orsaken behövs mer resurser och insatser för att förbättra kriminalvården utbildningar, vård- 

och behandlingsprogram och mycket mera som kan var till fördel för personer med 

utvecklingsstörning.  

   Undersökningen som gjorts har inte vart en av det lättaste, då det visat sig att det finns väldigt 

begränsad vetenskaplig forsknings kring lagöverträdare med utvecklingsstörda i relation till 

kriminalvården. Därför behöver man forska mer kring lagöverträdare med utvecklingsstörning. Sen 

kan man ha olika infallsvinklar. Det behöver nödvändigtvis inte vara normaliseringsprincipen eller 

straffprincipen. Det skulle vara intressant och fördjupa sig mer i begreppet determinism med tanke 

på mer nutida form av biologisk determinism, i förhållanden till andra aspekter som kan påverka att 

personer med utvecklingsstörning begår brott. Exempelvis hur olika förhållande till kompisar och 

familj kan påverka dessa personer att kanske begå brott. Man kanske även kan undersök om det 

finns något samband mellan bostadsmiljö, eller andra miljöer och brott bland utvecklingsstörda. I 

den här studien man dessutom utgått från olika vårdgivares uppfattningar om kriminalvårdens 

bemötande samt den vård och behandlings möjligheterna personer med utvecklingsstörning har. Det 

skulle dock vara oerhört intressant att få utvecklingsstörda personers egna synpunkter om samma 

ämne. Det kräver dock kanske mer kunskap och erfarenhet av intervjuteknik. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Inledningen börjar jag med att informera om syfte, samtycke, anonymitet, inspelningen m.m.  

1. Människo syn 

1. Vad innebär särskildkrävande klienter inom kriminalvåden?  

-. Ser ni det som ett problem att dessa personer befinner sig inom anstalterna? 

2. Påföljd 

2. Vad anser ni om att personer med utvecklingsstörning får en fängelsepåföljd och blir inlåsta 

på anstalter, finns det alternativa åtgärder? 

3. Utbildning  

3. Vad har kriminalvården för kompetens för att handskas med personer med lindrigt 

utvecklingsstörning? Vilken utbildning får man? 

4. Vård och behandling 

4. Vad finns det för typ av vård och behandling för personer med lindrig utvecklingsstörning 

som ni anser som god för just denna grupp? 

5. Normaliseringsprincipen 

5. Hur kan Nirjes teori om normaliseringsprincipen tillämpas i kriminalvårds verksamhet? 

”Personer med utvecklingsstörning bör få leva enligt sina behov och efter sin förmåga så normalt 

som möjligt” 

6. Straffsyn 

Hur ansvariga kan/bör personer med utvecklingsstörning vara i förhållande till brottes handling 

och dess straffpåföljd 

 


