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Förord

I samband med ett uppdrag som en av oss, Denise Malmberg, hade 
vid Insti tutet för Han dikappvetenskap vid Örebro universitet, 
väcktes tanken på olika angelägna forsk ningsfrågor, där även köns
aspekter skulle beaktas. Ett område som då kom att priorite ras var 
brott och över grepp mot personer med funk tions hinder. För att 
under söka vil ken kun skap som fanns om funktionshin d rade som 
brottsof fer både på myn dighetsnivå och inom forskningen, samt 
väcka in tresse för denna pro blematik anord nade Denise Malmberg 
under 2002 och 2003 två tvärveten skap liga semi na rier. Deltagare 
var bl.a. representanter för handikapp rörelser, polis, åklagare, so
cialtjäns ten/handikappomsorgen samt forskare och dokto rander. 
Semina rierna visade på ett stort in tresse och viss medveten het 
men också att kunskap i stort sak na des om denna fråga. 

Det ledde till att vi sökte forsk ningsmedel och erhöll ett pla
neringsbidrag från Brottsoffermyn dighe ten. Inom ra men för detta 
gjorde vi en genomgång av forskningsläget inom rele vanta äm nen 
och vi tog även fram ett underlag gäl lande tillämplig lagstiftning, 
regler och anvisningar från statliga och kom mu nala myndigheter. 
Utifrån det senare genom förde vi en pilotstudie i form av en enkät, 
där vi efterfrågade vilken kunskap som mellan chefer, handläggare 
och boen deperso nal vid LSS1verk samheter inom socialtjäns tens 
handikappomsorg har om de lagar, regler och riktlinjer, som styr 
arbetet avseende om och när en person med funktionshinder rå
kat ut för eller misstänks ha råkat ut för över grepp och brott. De 
inkomna svaren stärkte vår bild av att det förelåg brister i såväl 

1  Lagen om stöd och service för vissa funk tionshindrade.
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medvetenhet och kunska p om om rådet som avseende gällande lo
kala och centrala handlingsplaner och riktlinjer. 

Mot bakgrund av den kunskap och de fakta, som vi samlat in, 
bestämde vi oss för att ha en bred ut gångspunkt för vår undersök
ning såväl ifråga om defi nitioner av brott och övergrepp som funk
tionshinder, samt att se till båda kö nens utsatthet. Vi valde att 
rikta in oss på de två myndighe ter som har ett ut ta lat ansvar dels 
när det gäller brott, polismyndigheten, dels för personer med funk
tionshin der som utsatts för eller misstänks vara utsatta för brott 
och över grepp, nämli gen socialtjänsten eller handikapp om sorgen. 
Både denna ut gångspunkt och den breda ansatsen skiljer oss från 
det fåtal undersök ningar som finns på området i vårt land. 

Vissa problem vill vi redan här framhålla. Eftersom vi utlovat 
anonymitet till de per soner som vi intervjuat kan vi inte vara pre
cisa med vissa fak taupp gifter t.ex. vilka de kommuner eller det 
län är, där vi gjort våra intervjuer. Detta gäller även statistik från 
Brottsfö rebyggande rådet (BRÅ), då detta kan leda till att dessa 
kommuner kan spå ras. Detta är i och för sig inte ovan liga problem 
i forsk ningssam manhang. Vad vi däremot inte förutsett var de 
snabba föränd ringar, och omorganisationer, inom de två myndig
heterna, som ägde rum under pro jektets gång och vilka inverkat 
på våra re sul tat. Samtidigt kan vi glädja oss åt att vår undersökning 
lett till förändringar både or ganisato riskt och – inte minst – at
titydmässigt.

Projektet har varit förlagt till Centrum för genusvetenskap 
vid Uppsala uni versitet och an svarig för projektet har varit De
nise Malmberg. Denna un der sökning har möj liggjorts genom eko
nomiska anslag från Brottsoffermyn dig heten i Umeå för vil ket vi 
tackar varmt.

Föreliggande publikation är en redigering av den rapport som 
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lämnades till Brottsof fermyn digheten i samband med slutföran
det av vårt projekt (Malm berg och Färm, 2007). Inlednin gen byg
ger i huvudsak på den gemensamma projekt ansökan. För kapit
let om Socialtjänsten ansva rar Kerstin Färm och för kapitlet om 
Polismyndighe ten Denise Malmberg, som även haft huvudansva
ret för ka pitlen Kunskapsöver sikt och Slutsatser.

Vi vill rikta ett varmt tack till samtliga som medverkat i denna 
undersök ning. Genomgående har vi mötts av ett stort intresse och 
alla har generöst de lat med sig av sina erfarenheter och kun skaper. 
Ett varmt tack går även till Gy singeseminariet vid Sociologiska 
institutionen, Uppsala universitet, Kata Blom, Stockholms univer
sitet, Gunnel Karlsson, Örebro universitet samt Martha Blom qvist 
och Kristina Eriksson, Uppsala universitet för värdefulla kommen
tarer och visat intresse för denna undersök ning.

Uppsala 2008

Denise Malmberg, FD   Kerstin Färm, FD
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Inledning

Bakgrund
Vår undersökning befinner sig i skärningspunkten mellan tre hu
vudområden både po litiskt och vetenskapligt. De områden som 
berörs inom forskningen är: handikapp forskning, vikti mo logi el
ler brottsofferforskning och genusveten skap. I nästa kapitel ger 
vi en presentation av kunskapsläget inom dessa om rå den. Vi 
vill dock redan här framhålla att enligt vår mening befinner sig 
denna forskningsfråga i sin linda i vårt land och det behövs ett 
tvärve ten skapligt fokus på fråge ställningar som tan gerar alla dessa 
ämnesom råden uti från be greppen funktionshinder – brottsof fer 
– kön. 

På det politiska fältet har den svenska handikappolitiken under 
mer än ett kvarts se kel utgått från och syftat till att personer med 
funktionshinder ska både leva som och i gemenskap med andra. 
Normalisering, i betydelsen att som funktionshindrad ha denna 
självskrivna rätt, och integrering i samhället har varit centrala 
ideologiska led stjärnor. De mål, som samhället satt upp för handi
kappoli tiken, är också tillgänglig het och del aktighet (se Från Pa
tient till med borgare – en natio nell handlingsplan för handikappo
litiken, 2000). Den svenska kriminalpo litiken har kommit att 
uppmärk sam ma brottsoff rens situa tion allt mer. Framförallt har  
man här under de se naste 15 åren lyft fram vissa specifika mål
grupper, som från ett rätts ligt per spektiv ses som svaga och ut
satta, nämli gen våldsut satta kvin nor, barn och äldre (Lindgren, 
Pettersson och Hägg lund, 2001). Sedan 1994 finns också en sär
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skild myn dighet, Brottsoffer myndig heten, vars uppgift är att be
vaka brotts offrens rät tig heter, intressen och behov. Den svenska 
jäm ställdhets politi ken har de se naste decen nierna arbetat för att 
utjämna skill naderna mel lan könen i bemö tandet från sam hällets 
och myndig heternas sida. Ingen ska exem pelvis miss gynnas på 
grund av sitt kön vad gäller rätt till stöd och insatser. Inom vart 
och ett av dessa poli tiska fält har man kommit långt. 

Den övergripande bilden var, när vi inledde denna undersök
ning, att på den allmän po litiska eller intressepolitiska arenan liksom 
inom forskningen be handlades eller uppmärk sammades den spe
ciella problematik som handlar om brottsoffer – funk tions hinder 
– kön ännu inte som en prioriterad fråga.2 I yt terst få rapporter på 
myndig hets nivå berördes problemet. Inom jäm ställdhets området 
finns problematiken inte om nämnd överhuvudtaget. Även inom 
rätts vä sendet lyser den med sin från varo. Det gäller exempel
vis Riksåklaga ren, som inte tar upp frågan om brottsoffer med 
funk tionshinder (Riksåkla ga ren, 2002). Inte heller i Riksförsäk
ringsver kets rapport, Ojäm likhet i levnads villkor – en jämförelse 
mellan personer med funktionshinder och öv riga be folkningen (RSV, 
2003),3 berörs ämnet. Det bety der emeller tid inte att frågan helt 
har ignore rats. I Handi kapp om budsmannens årliga rap port till re
geringen, Från ord till handling. Handikapp ombudsmannens 10:e 
Rapport till re ger ingen, påtalas vikten av att frågan om att per
soner med funktionshinder utsätts för brott och övergrepp lyfts 
fram (HO, 2003). I samma rap port redovisas en enkät som vi sar 
att ge nerellt har vare sig brottsof ferjou rer el ler kvinno jourer till

2 På uppdrag av Socialdepartementet genomförde journalisten Malena Sjöberg en 
undersök ning rörande bemötandet av personer med funktionshinder, Kvinnor, män 
och funktionshin der (SOU, 1998:138) där hon påta lar avsaknaden av studier i denna 
viktiga fråga.

3 Riksförsäkringsverket bedriver sedan 2001 ett projekt för att utvärdera den svenska 
handi kappolitiken. Detta är den andra utkomna rapporten i detta projekt. 
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räcklig ka pa citet el ler kun skap om funk tion s hinder kopplat till 
brottsof fer pro blematiken och att det fö religger brister i tillgäng
lig het till jourernas lokaler för funktions hindrade. Rap porten visar 
vidare att det är få av landets kvin no jourer, som har beredskap att 
ta emot rull stolsburna kvin nor eller kvin nor med psy kiska eller 
intellektu ella funk tion shinder. Ett annat problem, som fram hålls, 
är funktions hindra des behov av per sonlig assi stent, som sällan får 
följa med den utsatta kvin nan. Detta gör det näst intill omöj ligt att 
få det skydd som en kvin nojour kan ge.4 

Socialstyrelsen har i rapporten Våld mot kvinnor med psykiska 
funktion s hin der. Fö re komst be mötande och till gång till stöd (Socialsty
relsen, 2005d) mar kerat vikten av att denna i flerfaldig bemärkelse 
ut satta grupp i samhället upp märksammas.5 Likaså understry ker 
Socialstyrelsen i sin utred ning, Kom mu nala han dlings planer för 
våldsut satta kvin nor (Socialstyrelsen, 2005e), att det saknas kom
petens och kun skap i dessa frågor. BRÅ berör proble met i skrif
ten Att förebygga våld mot kvinnor i nära relatio ner (BRÅ, 2002).6 
Även Riksrevi sionen har i sin rap port, Länssty relsernas tillsyn av 
Överförmyndare, granskat över förmyndare och konstaterar att 
stora brister finns när det gäller att garantera huvud män nens rätts
säkerhet (Riks re visionen, 2006). Man skri ver här bl.a. att ”Överför
myn darnas verksamhet är av stor be ty delse för att säker ställa 
rättssäkerhet för och likabehandling av per soner med begränsade 
möj lig heter att be vaka sina egna intres sen” (a.a., 16), men att det 
saknas kunskap om hur man fullgör sitt uppdrag. Även Justitie om
budsmannen (JO) har under en rad år riktat kritik mot all varliga 

4 Liknande problem föreligger enligt Dubin (2005) vid motsvarande jourer i USA.
5 Se även rapporten Världens sämsta brottsoffer. Om mäns våld mot missbrukande kvin-

nor och psykiskt funktionshindrade kvinnor (Natio nellt råd för Kvinnofrid, 2003).
6 I an tologin, Utsatta och sårbara brottsoffer, framhålls även funktionshindrade som en 

ut satt kategori i vårt samhälle (Le win, 2004).
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brister i över för myndarnas verksamhet. Re geringen gav under år 
2006 Brotts före byggande rådet i uppdrag att, i samver kan med 
Handikappombuds mannen (HO) och den nyin rät tade Myndig
he ten för handi kappoli tisk sam ord ning, Handisam, kart lägga vål
det mot funk tions hind rade i avsikt att få ökad kunskap om pro
blematiken, Våld mot perso ner med funk tionshinder (BRÅ, 2007).

Det är helt tyd ligt att en förändring kan skönjas i inställ ningen 
till frågor kring per soner med funktionshinder som brottsoffer un
der de senaste åren. Man skulle kunna sammanfatta den rådande 
situa tionen när vi inledde vår un dersökning med att det före låg en 
begyn nande kun skap om okun skapen. 

Funktionshindrade som brottsoffer – ett dolt problem?
Statistik är ett väsentligt redskap för att synliggöra och legitimera 
en fråga i vårt sam hälle, men är även en källa för att få viss kvanti
tativ in formation i en fråga. Ett pro blem för vår undersökning har 
varit att det rö rande personer med funk tionshind er som brottsof
fer före lig ger yt terst spar samt med sta tistiska uppgifter. Detta för
hållande finns även påtalat från olika håll till ex empel i När man 
slår mot det som gör ont. Våld mot kvinnor med funk tions hinder (Na
tionellt råd för Kvinnofrid, 2001), där man framhåller av sak naden 
av stati stik, lik som för öv rigt även av forskning på området (s. 24; 
se även So cialstyrelsen, 2002). Utifrån de för frågningar som vi gjort 
inför denna under sökning hos olika berörda myndigheter har det 
fram kommit att man vare sig har eller för en systematisk och sam
lad dokumenta tion av ären den som rör brott och övergrepp mot 
personer med funktionshinder. Det gäller såväl po lis myndig he ten 
som socialtjänsten eller handikappomsorgen. Vi har vid en för
frågan till Dom stolsverket fått upp gif ten att man här inte heller för 
statistik över personer med funk tionshind er som brottsoffer. I det 
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län som vi un dersökt för man inte hel ler statistik på vem som fått 
målsägan debiträde. Inte heller vid Brotts offermyn dig heten finns 
kod för funktions hinder så att man därigenom skulle kunna få fram 
upp gifter via de personer som erhållit brottskadeersätt ning. JO har 
även kritiserat bristen på brottsstatistik och att ”ingen myn dig het 
för fort löpande sådan statistik” (Socialstyrelsen, 2002, s.34).

Den källa, som vi funnit har relevans för denna undersökning 
och vilken kan ge ett visst sta tis tiskt underlag, är den kodning av 
brott som sammanställs av Brottsföre byg gande rådet (BRÅ, 2005) 
och vilken lig ger till grund för poli sens kodning av anmäl ningar 
av brott. I denna kod ning finns tre brottstyper vilka rör perso
ner med funktions hind er. De tre brottsty perna är stöld, rån och 
bedrä geri. För perioden 2000–2005 gjor des i hela landet ca 25 000 
polisan mäl ningar av dessa brottstyper. Även om detta tal innehål
ler olika felkäl lor, som vi diskute rar i kapitlet Polismyn digheten, 
ger det en indikation på att vissa typer av brott begås mot perso
ner med funktionshind er. En an nan indi kation är Barbro Le wins 
undersök ning från 2002. Hon tillfråga de 755 gode män verk samma 
i en mel lan svensk re gion om deras huvud män utsatts för brottslig 
handling. Av 978 gravt funktions hindrade hu vudmän angavs att 42 
utsatts för miss tänkt brotts liga handlingar (Lewin, 2002; se även 
Lewin, 2004, s. 137f). 

Omfattningen av brott och övergrepp mot personer med 
funktionshind er i vårt land är enligt vår uppfatt ning både oklar 
och svårbelagd. I sig skulle av saknaden av data kunna vara ett ut
tryck för att personer med funktionshind er som brottsoffer inte 
utgör ett problem i vårt sam hälle. Detta står dock i skarp kontrast 
till internationella under sökningar, liksom även svenska undersök
ningar. Ett belysande exempel är de uppgifter som bygger på en
skilda indivi der och deras egna erfarenheter av över grepp såsom 
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i SCB:s un dersökning av lev nadsförhållanden (de s.k. ULFunder
sökningarna) från år 2003. I denna under sökning har vuxna perso
ner med funk tionshinder fått ange om de anser sig vara eller har 
varit utsatta för hot, brott eller övergrepp (Häll och Skjöld, 2003). 
En likartad bild ges i den Levnads nivåundersökning som genom
fördes av ut red ningsinstitutet Handu AB och där ca 1000 vuxna 
kvinnor och män (rörelse hindrade, hörsel skadade, döva och syn
skadade) via en enkät eller tele foninter vju fick besvara frågor kring 
våld och utsatthet (Handu, 2005; jfr även Handu, 2007). Här fram
kom att ca 2,5 pro cent uppgav att de utsatts för någon form av hot 
och våld, vilket ska jämföras med motsvarande 0,9 procent bland 
ett urval av hela be folkningen (Häll och Skjöld, 2003). En histo risk 
till baka blick i vårt eget land mot säger också ett sådant antagande. 
Det finns stor kun skap om de miss för hållanden som rådde t.ex. 
på olika insti tutioner långt fram under förra år hund radet, vilket 
bl.a. Kerstin Färm har visat i sin avhandling inom ämnet kommu
nikation. Hon har i denna stude rat frågan ur ett idéhisto riskt per
spektiv med fokus på tvångs sterilisering, tvångsin ternering och 
lik nande övergrepp från sta tens sida samt attityder och diskrimi
nerande behand ling från det omgi vande sam hället (Färm, 1999). 

Funktionshindrade utgör en förhållandevis stor del av den vux
na befolk ningen. Det är svårt att få fram en mer exakt siffra då en 
rad olika faktorer spelar in t.ex. hur arten och graden av funk tions
hinder bestäms, men även hur olika myndigheter definierar funk
tionshinder.7 Han dikapps om budsmannen (HO) framhåller på sin 
hemsida att det inte föreligger säkra upp gif ter om anta let personer 
som i vårt land har ett funktions hinder (www.ho.se). Vid genom
gången av of fentlig statistik framhålls det som ett rimligt antagande 

7 Se t.ex. Socialstyrelsens rapport, Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjäns-
ten (So cialstyrelsen, 2004b), där man i kapitel 8 diskuterar denna problematik.
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att – lågt räknat – ca 1520 procent av den vuxna befolkningen har 
någon form av funk tionshinder. Ett rikt märke, om än om diskute rat, 
härrör från SCB vilket indike rar att ca 1,3 miljoner personer mel
lan 16 och 85 år ka tegorise ras som funk tionshindrade i vårt land. 
I en så stor po pula tion, som per soner med funk tion s hin der utgör, 
ryms, menar vi, ett inte oansenligt antal verkliga och pre sum tiva 
brotts offer. Till detta kommer att livssituationen för personer med 
funktion s hinder i högre grad än för ickefunk tionshindrade riskerar 
att präglas av bero ende och makt löshet både i rela tion till anhö
riga/personal och till sam hället, vilket bl.a. handikapp forsk ningen 
lyft fram och problematiserat. Även offent lig statistik såsom SCB:s 
be folkningsstatistik, ULFunder sökning arna, AMS stati stik liksom 
rapporter om lev nadsvillkor från Handi kappom buds man nen vi
sar tydligt att levnads villkoren för per soner med funktionshin der 
som grupp inte når upp till samma nivå som för personer utan 
funktion shinder. I Social styrel sens och Länssty relsernas rapport, 
Social tillsyn 2004, påtalas vi dare att perso ner med i synnerhet psy
kiska funk tionshinder har svå rare att få sina be hov till godosedda 
genom socialtjänsten både vad gäller eko nomiskt bi stånd, boende 
och ar bete, liksom sysselsättning än andra grupper (Socialsty relsen, 
2005a). Ensam het, iso le ring, svag ekonomi och bristande möj
ligheter till inflytande är för många personer med funktionshind er 
fortfarande en rea litet. Detta är fakto rer som kan öka risken för 
att ut sättas för brott och över grepp (se Lind gren, Pet tersson och 
Hägg lund, 2004); faktorer som får stöd också av de erfa ren heter 
som fram kommer i de ovannämnda undersök ning arna om levnads
förhållanden för personer med funktionshind er. Exempel på andra 
myndighe ter som ger ut statistik ut ifrån olika aspekter av att leva 
med funk tionshinder, utan att dock ta upp frågan om brottsut
satthet, är Handikapp ombudsmannen och Hjälpme delsinstitutet 
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(se re spektive myndig hets hem sida).
Vi kan på goda grunder anta att det ifråga om brott och över grepp 

mot funktions hindrade före ligger en diskrepans mellan den reella 
förekomsten och den bild som of ficiella uppgifter i form av t.ex. 
polisanmälningar, soci alstati s tik, domstolsbeslut, ger. Likaså att det 
finns en diver gens mellan praktiker erfa renhet och myndighetskun
skap, eller kanske snarare brist på kunskap, ifråga om utsattheten 
för brott och övergrepp för personer med funktionshind er.

Undersökningen
Projektarbetet påbörjades hösten 2004. Vi ville veta i vilken om
fattning och vilka ty per av brott och övergrepp som riktas mot 
personer med funk tionshin der, liksom om vissa funk tionshinder 
var mer förekommande i brottsamman hang än andra. Frå gor som 
intres serade oss var t.ex. hur man hanterar denna typ av ären
den inom de två valda myndig heterna. Vad har man för kun skap? 
Vilka regler och rikt linjer finns för hur man ska agera? Hur do
kumenterar och hur samverkar man i dessa ärenden? En annan 
viktig fråga var hur man infor merar såväl per sonal som den som 
utsatts för ett brott eller övergrepp om ruti ner i sam band med en 
sådan händelse. 

Mot bakgrund av den rådande situationen både inom forsk
ningen och på myndig hetsnivå valde vi, som framgått ovan, att 
i föreliggande undersök ning rikta fokus på två myndigheter, 
dels polismyndighe ten som är den myndighet brottsoffer i regel 
först kommer i kontakt med, dels socialtjäns tens organi sa tion för 
handikapp omsorg, där man på kommunnivå har ett uttalat ansvar 
för brottsoffer. Fortsättningsvis när termen socialtjänst används 
åsyftas handi kappomsorgen och då enhe terna för LSSomsorg res
pektive socialpsykiatri.
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Undersökningens syfte
Vår undersökning syftar primärt till att få ökad kunskap om hur 
brott och över grepp som riktas mot vuxna personer, kvinnor och 
män, med funk tion s hinder, hanteras av be rörda myndigheter. Pro
blemområdet är således brott sof fer med funktionshin der kopplat 
till det insti tutionella bemötandet och hand läggan det från polis 
och social tjänst. Vi foku serar på vilka specifika kun skaper som 
man anser behövs i mötet med brottsoffer med funk tionshin der, 
samt vilka riktlinjer och strategier man har för an svar, samverkan 
och tillämp ning i brottsofferfrå gor.

Våra huvudfrågeställningar är
•  Hur ser brottsbilden ut inom polismyndigheten respektive 

social tjäns ten då per so ner med funk tionshinder är brotts
offer?

•  Hur hanterar man inom polismyndigheten ärenden, och 
bemöter per so ner, där brottsoffret är funktionshindrad? 

•  Hur agerar man inom socialtjänsten, när en person med 
funktions hin der ut satts för eller miss tänks vara utsatt för 
brott, och hur be möter man dessa per soner?

•  Vilken betydelse har, för hanterandet av ärenden och be
mötandet av per so ner som utsatts för brott och övergrepp, 
hur de berörda myn dighe ter nas verk sam he ter är organise
rade?

Begrepp och termer
När man ska söka kunskap är definitioner och avgränsningar vik
tiga. De ter mer och begrepp som används inom de områden, som 
vi har valt, är svåra att enty digt defini era och avgränsa. Det före
kom mer en rad synonyma eller var andra liknande och del vis över
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lappande, delvis uteslu tande begrepp. De orga nisatio ner, verksam
heter och här verksamma yrkesgrupper, som vi stu derat, använder 
ibland olika termer för samma företeelse och ibland samma termer 
för olika fö reteel ser. Detta försvårar na turligtvis jämförelser. Det 
be greppsliga tänkandet och användan det styrs i stor ut sträckning 
av de lagar man arbetar utifrån. Föl jande termer är centrala i vår 
under sökning:

• Funktionshinder
• Brott/övergrepp
• Kön
• Empowerment

Funktionshinder. Funktionshinder skiljer sig åt både vad gäller art 
och grad och även på vil ket sätt livsvillkoren påverkas. Vanligen 
görs en indelning i fy siska, psykiska, senso riska och kommuni ka
tiva funktions hinder. Vi utgår från den svenska versionen av ICF 
(International Classification of Func tion ing, Di sability and Health) 
Klassifikationavfunktionstillstånd,funktionshinderochhälsa (ICF, 
2003). ICF består av två delar med vardera två komponen ter. I del 
1 behandlas Funk tionstill stånd och funk tionshinder utifrån dels 
a) kroppsfunk tioner re spektive struktur, dels b) akti viteter och 
delaktigheter. I Del 2 ligger tyngdpunkten på Kontextuella fakto
rer, där man poäng terar a) omgivnings faktorer och b) personliga 
fakto rer. För vår undersök ning är fram för  allt del 2 in tres sant men 
även punkt b i del 1. 

Mårten Söder, professor i sociologi vid Uppsala universitet, 
nämner tre skäl till var för man be höver definiera och/eller katego
risera handikapp (enligt en ti digare defini tion i ICF): 1) för att defi
ni era behov, 2) för att kunna fördela re surser och 3) för att göra det 
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möjligt att för stå de soci ala pro cesser som för vandlar skador och 
funk tions hinder till handikapp (Söder, 1988). Sö der fram håller 
även vikten av att reflektera över re lationen mellan attityder och 
ideolo gier i sam hällets sätt att möta och bemöta perso ner med 
funktionshinder. Detta stämmer väl överens med vår syn på varför 
funktions hinder behöver tydliggö ras i denna studie.8 

Brott/övergrepp. En kriminell handling (brott), definieras juridiskt i 
Brotts bal ken (BrB).9 Om handllingen inte är angiven där betraktas 
den följaktligen inte heller som ett brott. I denna undersökning 
poängterar vi skillnaden mel lan å ena sidan poli sens ansvar, som 
infaller när brottet har begåtts (s.k. reak tivt ansvar) och å andra 
sidan kommunens omsorgsansvar, vilket är att för hindra att brott 
och övergrepp begås (s.k. proaktivt ansvar). Båda mynsighe terna 
har även ett visst brottsförebyggande ansvar. 

Vi har valt att tillämpa en vid definition av brottsbe grep pet 
i syfte att även kunna täcka in exempelvis olika former av krän
kande handlingar eller vanvård (övergrepp), vilka definieras av t.ex. 
Socialstyrelsens författnings samling (SOSFS, 1996:17). Vår defini
tion är särskilt viktig att hålla i minnet då poliser ibland benämner 
brottsliga handlingar som ”övergrepp”, varför läsaren måste be
trakta benämningarna i sitt sam manhang. Alla övergrepp i SOFS:s 
mening klassificeras inte som brottsliga i BrB:s mening, utan faller 
in under omsorgsan svaret.

Kön. Enligt vår teoretiska utgångspunkt är kön som analytiskt be
grepp kul tu rellt, soci alt och mate riellt tol kat och tillämpat i en 
ständigt pågående och för änderlig maktpro cess. Av speci ellt in

8 För en aktuell diskussion se Grönvik 2007.
9 SFS (1962:700) Brottsbalk. 
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tresse är här de könsteore tiska diskus sio nerna kring po sitione ring. 
Vår analys baserar sig på te sen att på en struk turell nivå är kvin
nor som kön inte posi tionerade på en jämbördig nivå med män 
som kön. Villkoren skiljer sig åt. Det samma gäller för funktions
hindrade i jämfö relse med ickefunktions hindrade. I detta ligger 
ett maktför hållande eller en maktoba lans som har avgö rande be
tydelse för hur såväl kvin nor och män som funk tionshindrade re
spek tive ickefunktions hind rade upp fattar och be handlar sig själ
va och andra utifrån rå dande uppfatt ningar om vad som be tecknar 
eller associe ras till kön respektive funktionshinder. 

På såväl social nivå som individuell nivå spelar differentie
ringen en mer framträ dande roll och uppvisar i kombi nation med 
faktorer som t.ex. civil sta tus, ålder, so cial tillhörighet, sex uell 
orientering en varierande och komplex bild. Sett till en en skild 
individs livslopp kan också somliga av dessa faktorer spela olika 
framträ dande roller. De kan exempelvis vara beroende av arten 
och graden av funktionshindret, men även av den sociala och kul
turella kontext el ler den livssituation i vil ken grup per/individen 
befinner sig. Samspelet mel lan olika nivåer och specifika faktorer 
vari erar också över tid och rum.

Empowermentbegreppet, och det därtill nära kopplade begreppet 
advocacy, har sitt ursprung i 1960talets Black power, feminis
tiska och andra liknande rörel ser vars medlemmar upp levt brist 
på makt och infly tande i det egna sam hället. Central är idén om 
hjälp till självhjälp för marginalise rade grupper. Empo wer ment 
syftar till att so cialt, kulturellt och ekonomiskt utsatta män ni
skor ska kunna styra sina egna liv och ha makt att kunna, vilja 
och våga på verka det i en rikt ning som är önskvärd för dem själva 
(Larsson, 2002). Empo wermentteorin används alltmer inom handi



26  |  DOLDA BROTTSOFFER  DOLDA BROTTSOFFER  |  27

kapprörelsen och av handikappfor skare och ligger bl.a. till grund 
för Independent Livingrörelsen och andra bru karorien terade rö
relser. Larsson refererar till Zimmerman and War schau sky som 
menar att em power mentbe grep pet kan delas in i tre analys ni våer: 
en indi vidu ell, en organi satorisk och en sam hällelig. Den indivi du
ella nivån handlar om männi skans upplevelser och känslor av sin 
situa tion. Den organisato riska nivån handlar om organisationernas, 
socialtjänstens, polisens, dom stolarnas, arbetssätt och po licy, hur 
funktionshindrades erfarenheter, kun skaper och upplevel ser tas 
till vara, hur deras be hov bemöts samt hur personer med funk
tionshinder (och de ras anhöriga) blir invol verade i de processer, som 
de berörs av. På den sam hälleliga nivån handlar det om samhälls
struk turen och dess betydelse för den enskildes möjligheter att få 
sin rätt och sina behov till godo sedda. Em power mentperspekti vet 
fokuserar framförallt på funk tionshindrades väg från bero ende till 
obe roende, deras rätt till delaktighet och synlig het i sam hällslivet 
i stort.

En central handikappolitisk princip och ett mål för insatser 
har i Sverige va rit nor malise rings princi pen, formulerad av Bengt 
Nirje på 1950talet. Nor ma li seringsprin cipen, tillsam mans med 
em powermentteorin, låg till grund för ut formningen av LSS 
och handikappoliti ken på 1990talet och gör det fort fa rande. 
Normaliseringsprinci pen består av åtta punkter som alla syftar till 
att personer med funktionshinder ska ha rätt att leva på samma vill
kor som och i gemenskap med ickefunktionshindrade. Ytterli gare 
en handikappolitisk prin cip med stor betydelse för ut for mandet 
av handi kappoli tiken är integrerings principen. I vår un dersökning 
vill vi se i vilken mån dessa princi per/teorier ge nomsyrat tänkan
det och hand landet hos personal inom handikappomsor gen samt 
vilka konsekvenser det får när det gäller brottsoffer.
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Metod och urval
Vi har valt en tvärvetenskaplig, kvalitativ ansats i vår undersök
ning. De meto der vi använt oss av är intervjuer, enkät och doku
mentanalys. 

Såsom framgår ovan ligger undersökningens fokus på hur de 
berörda myn dighe terna hante rar ärenden och bemöter vuxna per
soner av båda könen med någon form av funktionshinder, som 
utsatts för eller misstänks vara utsatta för brott och övergrepp. Vi 
har inte satt någon övre ål dersgräns. Vad gäller den nedre ålders
gränsen har vi valt att följa de definitioner för barn som re spektive 
myndighet använder. Det inne bär att denna gräns varierar mellan 
15 år, då man är straffmyndig, 18 år, som är myn dighets ålder, samt 
21 år, som ut går från när särskoleplikten upphör och som utgör 
gränsen för vux enomsorg re spektive barn och ungdomsomsorg 
inom kommunala LSSverksam heter.

Vårt urval ifråga om funktionshin der styrs dels av de katego
rier som kan ut kristalli seras i polis myndighetens kontakt med 
målsägande d.v.s. brottsut satta med funk tions hinder, dels de ka
tego rier som ligger under social tjänstens an svar. Detta ser vi som 
en naturlig avgränsning ut ifrån vår fokusering på re spek tive myn
dighets möte och bemö tande av brottsoffer med funk tionshin der. 
En konse kvens av vårt val av myn digheter innebär å ena sidan 
att social tjän stens uppdrag således inte innefattar personer med 
funk tionshinder, vilka står utanför någon form av insatser, medan 
denna avgräns ning å andra sidan inte gäller för polis myndig heten. 

Ifråga om kön har vi valt att beakta såväl kvinnor som män. 
Brottsoffer med funk tions hinder kan, me nar vi, ha två interage
rande utsattheter: utifrån såväl sitt funktions hin der som sitt kön. 
Vi vill under söka om och i så fall hur dessa utsattheter har be
tydelse både ifråga om de brottsty per de kan utsättas för och i 
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bemötandet från berörda myndigheter.
Geografiskt har vi avgränsat vårt undersökningsområde till 

ett län och valde inom detta ut tre kommuner med varierande 
storlek. De benämns i un dersök ningen: Huvud kommunen, Mel
lan kommunen och Den Mindre kommu nen. Samtliga tre hör till 
samma polismyndig het re spek tive kommunförbund. Ett ytterli
gare skäl till vårt urval är att respektive kommun har en egen 
tingsrätt.10 Det finns vidare lo kala brottsofferjou rer på respektive 
ort. Inom det valda lä net har man även en lång och bred erfa
renhet av att på olika sätt arbeta med och bemöta personer med 
funktions hinder. Tidsmässigt är undersöknin gen avgrän sad till 
åren 2004–2005. 

Intervjuer
Metodiskt baseras undersökningen huvudsakligen på semi
strukturerade in ter vjuer. In tervju erna har bandats med infor
mantens tillstånd. I genomsnitt har varje intervju om fattat mellan 
ca 90 till ca 120 mi nuter. Infor manterna har in tervjuats indi
viduellt och i ett fall med två in formanter samti digt. In tervjuerna 
har vi gjort antingen till sammans (sex intervjuer) eller var och en 
för sig och då fördelat inter vjuerna jämt mellan oss över de två 
myndigheterna. Samman lagt har vi ge nomfört 26 ban dade och tre 
ickebandade (två av dessa på grund av tek niska fel) inter vjuer, to
talt 29 inter vjuer. Alla bandade intervjuer har tran skriberats. Vid 
in tervjuerna har vi följt av oss utarbe tade inter vju gui der. Inne
hållsmässigt har dessa ut formats efter respektive myndighets an
svarsområ den och huvudsakliga funk tioner. 

10 Dock skedde under hösten 2004 en förändring såtillvida att tings rät ten i 
Mellankommu nen slogs sam man med Huvudkommunens tingsrätt. 
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Informanter
I vårt urval av informanter har vi för denna undersökning i första 
hand inriktat oss på personer i någon form av ansvarsposition. 

Inom polismyn digheten har vi inter vjuat poliser i le dande be
fattning inom närpoli sen (NÄPO) och länskrimina len, men även 
ett urval poli ser som inom dessa enheter arbetar ute på fältet. 
Vid polisen i Huvudkommunen har vi också gjort återkom mande 
intervjuer med den ansvarige för brottsof ferenheten. Vid det för
sta till fället närvarade även en person med an svar för poli sens 
arkiv. I övrigt har vi här intervjuat fem en hets/rotelchefer inom 
närpoli sen och länskri minalen, två utredare inom när respektive 
länskriminalen, samt två poliser i huvud sakli gen yttre tjänst. I 
Mellankom munen har intervjuer gjorts med brottsofferan svarig, 
en utre dare och tillika utredare inom närpo lisom rådet. I Den 
Mindre kommunen har vi inter vjuat två en hetsche fer och tillika 
ut redare inom när polisen respektive länskriminalen. Sam manlagt 
har vi inom po lismyn dig heten genomfört 13 intervjuer fördelade 
på sju kvinnor och sex män.

Inom socialtjänsten har urvalet utgått ifrån an svariga för kom
munens handi kappom sorg eller mot svarande, vilka i något avseen
de har ett formellt an svar för personer med funktions hinder, som 
er håller in satser enligt antingen LSS eller SoL (Socialtjänstla gen). I 
Huvudkommunen har vi intervjuat förvalt nings chefen och i Mellan
kommunen och Den Mindre kom munen ansvariga avdel ningsche fer. 
Vidare har vi Huvudkommu nen gjort inter vjuer med fyra enhets
chefer. I Mellan kommu nen är handikapp omsorgen uppde lad på sam
manlagt åtta en heter och av dessa har vi gjort inter vjuer med tre 
en hetschefer. I Den Mindre kommunen har intervjuer genomförts 
med fyra en hetsche fer. Sam manlagt inom social t jäns tens handikapp
omsorg har vi genomfört 13 in tervjuer (sju kvinnor och sex män).
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Övriga intervjuer
Socialtjänsten har i Huvudkommunen på projektbasis sedan års
skiftet 2005 in rättat ett cent rum för att hjälpa unga brottsof
fer och vilket ar betar över hela lä net. Vi har inter vjuat an svarig 
för detta pro jekt. Vid intervjutillfället hade verk sam heten varit 
igång i drygt en månad. En inter vju har ge nomförts i Hu vud kom
munen med en fritids och ar betsledare vid ett fritidshem för 
ung do mar i en special skola. Föreståndaren för brotts offerjouren i 
Huvudkommu nen, som även har ansvar för brottsofferjouren i en 
mindre kommun i länet, har in tervju ats. De två senare informan
terna är män, me dan ansvarig för cent ret, som ger stöd år unga 
brottsoffer, är kvinna.

Enkät
I samband med den inledande pilotundersökningen sände vi ut 
en enkät till 100 per soner anställda på olika nivåer inom social
tjänstens handikappomsorg i de tre valda kommunerna. Svars
frekvensen var 58 procent. Enkäten besva rades av enhetschefer 
inom LSSverksamheter och socialpsykiatrin lik som av per sonal
grupper vid sär skilda boen den och daglig verksam het. Frågor ställ
des bl.a. om det inom den egna kom munen fanns riktlinjer för hur 
man han terar frå gan om brottsoffer och utsatthet. 

Dokumentanalys
Dokument. Vi har gått igenom relevanta dokument rörande brotts
offer med funktions hinder hos kommunernas social tjänst och po
lismyndigheten avse ende handläggnings, dokumenta tions, statis
tik, samt implemente rings ru ti ner.

Anmälningar. Vår utgångspunkt var att genomföra en dokument
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analys av de polis an mäl ningar som inkom under åren 2004 och 
2005 för att undersöka om man i dessa kan spåra brotts offer med 
funktionshin der samt följa hur be döm ningar om fortsatt hand
läggning gjorts. Antalet in komna anmälningar per år är till poli
sen i hela länet ca 40 000 och omfattar då samtliga brotts typer. 
Mot sva rande siffra för de tre berörda kommu nerna är ca 20 000. 
Av hänsyn till att materialet är konfidentiellt kan vi alltså inte 
kunnat ange exakta totalsiffror för respektive kom mun, då man 
utifrån dessa upp gifter kan komma fram till vilka kommuner vi 
undersökt. 

Vår intention var att utgå från de anmäl ningar där personer 
med funk tion s hinder är målsä gande. Det var vår utgångspunkt att 
göra en uppskattning av hur många anmäl ningar som procentu
ellt avser personer med funktionshinder som brotts offer. Vi var 
även intres serade av att se vilka typer av brott som var mer fre
kventa lik som vilka funktionshin der som förekom i anmäl ning
arna, samt hur dessa fördelar sig på re spek tive kön. Nästa steg 
var att se hur många anmälningar som procentuellt går vidare till 
förun der sökning och vilka av dessa som leder till åtal. Polisen har 
dock, vi sade det sig, inte som ru tin att notera om ett brottsof
fer har funktionshin der – en fråga vi diskuterar i kapitlet Polis
myndigheten. Det ledde till att vi måste ändra våra ur sprungliga 
planer ifråga om urvalet av anmälningar och vi valde att göra en 
selektiv ex cerpe ring av samtliga polisan mälda brott, sammanlagt 
260 stycken, som regi strerats un der veckorna åtta och 38 under år 
2004. Därefter excerperade vi de anmäl ningar som finns kodade 
un der de tre brottstyper, där man anger att brottsoff ret är person 
med funktionshinder. Dessa anmälningar uppgår i de tre kommu
nerna till 66 för år 2004 och 48 för år 2005, sammanlagt 114 fall. Av 
dessa har vi närgranskat 32 ärenden.
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Etiska överväganden
I samband med att kontakt har etablerats med informanterna har 
en nog grann informa tion getts om undersökningens målsättning, 
innehåll och användning. Likaså har in formanterna upplysts om att 
deltagandet i un dersökningen är helt frivilligt. Intervju personerna 
har om de så önskat, fått ta del av de transkrib e rade utskrifterna. 
De har även fått information om var materi alet kommer att förva
ras, liksom hur och när detta publice ras. In formanternas identitet 
har så väl under undersök ningens gång som efter dess avslutande 
endast varit känd för fors karna.
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Kunskapsöversikt

Inledning
De ämnesområden inom forskningen som främst är aktuella för 
vår un dersök ning är handi kapp vetenskap, viktimologi eller brotts
offerforskning och genus vetenskap. Vart och ett av dessa har sin 
specifika fokus: funktionshinder, brottsoffer re spektive kön/genus 
– områ den som alla är centrala för vår under sökning. Vanligen 
studeras dessa separat eller i någon kombina tion såsom funktions
hinder och kön eller brottsof fer och kön. Däremot är forsk ningen, 
inte minst nationellt, högst sporadisk ifråga om en kombination av 
samtliga tre. 

Inför, och under arbetet med, denna undersökning har vi på 
en rad olika sätt sökt få kunskap om avslutad och pågående forsk
ning inom området bl.a. ge nom sökningar i tillämpliga data ba
ser, artikel sökningar och direkta efter fråg ningar inom respektive 
ämnesområde. På natio nell nivå är det möjligt att ge en relativt 
täckande bild med re levans för våra områden av kunskapslä
get idag me dan detta inte är möjligt att genom föra på interna
tionell nivå. En för svå rande omständighet för att få en täckande 
kun skapsöversikt är att även an dra ämnen i synnerhet inom de 
psykolo giska, sociala och medicinska fälten bely ser frå gor med re
levans för vår undersökning. Det gäller speci fikt sexual iserat eller 
könsrelaterat våld11 som riktas mot i synnerhet kvin nor med psy
kiskt el ler fy siskt funk tions hinder. I föreliggande översikt gör vi 

11 I detta våld innefattas både fysiska och psykiska uttryck för våld alltifrån misshandel, 
våld täkt, sexuellt ofredande till hot och trakasserier.
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där för referen ser även till ett urval av dessa under sökningar. Det 
har inte alla gånger varit möj ligt eller me nings fullt att dra en gräns 
mellan veten skaplig litteratur med vilket vi avser teore tiska och 
pro blematiserande undersökningar och litte ratur som mer har ka
rak tären av empi riska sam manställningar. En av gräns ning, som är 
relaterad till vår under sök nings fokus på vuxna med funktions
hinder, är att vi här inte går in på de studier, där barn med funk
tionshinder är brottsof fer (se Cederborg, 2006).12 

Ett annat problem för denna kunskapsöversikt är vad man inne
fattar i be grepp som brott och över grepp. Hilary Brown, en av de 
ledande forskarna i England och förfat tare till EUrap porten Vio
lence against vulnerable groups (Brown, 2004) framhåller vikten av 
tydliga definitioner av begrepp såsom våld men också hur de är re
laterade till andra näraliggande begrepp t.ex. misshan del och över
grepp. Denna problematik gäller även det förhållandet att personer 
med funktionshinder på både strukturell och indivi duell nivå ut
gör en komplex och heterogen population inte bara ifråga om grad 
och art av funktionshinder utan även vad beträffar ex empelvis 
sexuell orientering, ål der, ras, et nicitet lik som social tillhörig het. 
Vi ser detta som mycket viktiga frågor och vi är klara över att det 
inte varit möjligt att alltid av göra hur man i olika under sökningar 
de finierar för oss relevanta begrepp (se även Elman, 2005).

I nästa avsnitt presenterar vi den forskning och den litteratur 
som finns på området nationellt och i de nordiska länderna. Där
efter ges på motsvarande vis en översikt, i urval, av kun skapslä get 
internationellt. 

12 Docent Ann-Christin Cederborgs, psykolog, slutförda projekt rör barn, även med 
funk tions hinder, vilka misstänks ha blivit utsatta för sexuellt våld. Hon har foku-
serat på de berät telser som lämnas i samband med polisförhör och söker i dessa 
de narra tiva mönster vilka an ses trovärdiga i den juridiska processen. Se även t.ex. 
Kvam, 2004. 
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Kunskapsläget – nationellt och i de nordiska länderna
Inom svensk handikappforskning har MD Barbro Lewin i en upp
märksammad kvan titativ stu die utgått från gode män och deras 
erfarenheter av att deras hu vudmän är ut satta som brottsoffer 
och där till kopplad pro blematik (Lewin, 2002). Hennes un der
sökning ger stöd för att den internationella bilden har re le vans 
även på svenskt om råde, och att personer med funktionshinder 
av olika skäl blir osyn liggjorda som brotts offer (se även Lewin, 
1998). Enligt de enkät svar, som hennes studie baserar sig på, är det 
före trädes vis yngre män med ut vecklings stör ning, som är utsatta 
bland huvudmän nen. Inte sällan återfinns för övaren inom perso
nalgruppen eller bland närstående per soner. Studien visar även att 
det före lig ger brister i bemötandet från myndig heter då brott eller 
övergrepp mis stänks före ligga. 

Sociolo gen Astrid Kubis har lagt fokus på det våld och de kränk
ningar som sker inom gruppboendet (Kubis, 2001; se även Strand, 
1999). Hon visar uti från sina in ter vjuer med bland andra perso
nal på gruppboenden att det här fö re kommer vad hon be nämner 
”rättsfria zoner”, med vilket hon avser sociala are nor, där gängse 
rättsreg ler är satta ur spel med följ den att olika övergrepp tillåts 
före komma. Våldet ut övas såväl av personal, kvinn lig och manlig, 
som i nära relationer d.v.s. brukare gentemot brukare inom boen
det. Båda dessa fors kare visar att det finns en tendens att för minska 
och ba gatellisera betydel sen av brottsliga handlingar när den ut
satta är ut vecklingsstörd. Det förstärker in trycket av utsatthet och 
sår barhet som vissa grupper funk tionshindrade lever i och med.

Mer uppmärksamhet har både i vårt land och i de övriga nord
iska länderna riktats mot frågan om sexualiserat våld både det fy
siska, sexuella och det psy kiska, i syn ner het då kvinnor med funk
tionshinder är utsatta (Handu, 2007). Det sexualis e rade våldet kan 
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inne fatta alltifrån kvinnomisshandel, våldtäkt, sexu ella över grepp 
till trakasserier. Psy kologen Anita BengtssonTops har i samar bete 
med Riks för bundet för social och mental hälsa (RSMH) genom
fört en kartläggning av hur kvin nor med psy kiskt funk tionshinder 
utsatts för sexu a liserat våld främst i form av fy siska, sexuella och 
psy kiska övergrepp. Re sul taten finns redovisade i rapporten Vi är 
många. Övergrepp mot kvin nor som använder psykiatrin. En omfångs
studie (BengtssonTops, 2004).13 Av de 1382 kvin nor,14 som be sva rade 
enkäten, uppgav motsvarande 70 procent att de ut satts för sexu ella 
övergrepp och flera an gav att det förelåg ett direkt samband med 
våldet och deras funktionshinder (jfr Strandberg, 2004). 

Olika ideella och frivilligorganisationer har även lyft frågan om 
våld mot funktions hindrade och då företrädesvis det sexualiserade 
våld som främst kvinnor med olika funktionshinder är utsatta för. 
År 1992 uppmärksammades i tidskriften Reflex pro ble matiken 
kring sexuella övergrepp mot barn och han di kappade (Reflex, 
1992:3). Föl jande år initierade Projektet Kvinnor och han di kapp, 
numera Forum för kvinnor och handikapp, frågan om våld mot 
handi kappade flickor och pojkar vid olika semi narier (Bergström, 
1993). Än idag arbetar man här aktivt på att uppmärk samma vik
ten av denna fråga, även i olika internatio nella samman hang t.ex. 
inom European Di sa bility Forum (EDF) och The Womens´ Com
mittee of Disab led Peoples´ Internatio nal (DPI).15 Man har även lå
tit genomföra en kartläggning rörande sexualiserat våld mot funk
tions hindrade kvinnor, Våga se. En studie om förekomsten av våld 

13 Se även Bengtsson-Tops, Malmström och Lewin, 2005; Världens sämsta brottsoffer 
(Na tio nellt råd för kvinnofrid, 2003).

14 Studien genomfördes under en vecka vid 66 olika psykiatriska enheter inom Region 
Skåne (Bengtsson-Tops, 2004, s. 14f)

15 Även i Norge finns ett motsvarande nät verk för kvinnor med funk tions hinder Nett-
verk for kvinner med funsjonshemning.
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mot funk tions hindrade kvinnor (Finndahl, 2001). Denna kartlägg
ning ba seras på person liga erfaren heter från såväl företrädare för 
olika myndigheter som insti tu tioner och organi sationer samt från 
kvinnor med funktionshinder vilka utsatts för sexuella över grepp 
i form av bl.a. kvinnomisshandel, våldtäkt, sexuella tra kasserier 
och kränk ningar.16 

Handikappförbundens samarbetsorgan har också bedrivit ett 
1årigt projekt, som finns pre sen terat i en rapport med samma 
namn, Synliggör det osynliga! Ett projekt om våld – funk tionshinder 
– köns per spektiv (Finndahl, 2005). Fö re ningen för ut vecklings
störda barn, ungdomar och vuxna (FUB) har bedrivit ett projekt, 
Rättstrygg het för per soner med utvecklingsstörning (Hermansson, 
1996). Vad man bl.a. fann var att perso ner med utvecklingsstör
ning är speci ellt utsatta ge nom att de, framför allt i situationer där 
brott eller övergrepp be gås, inte har möjlighet att till va rata sina 
rättigheter.17 

Inom svensk brotts och våldsforskning har intresset för brotts
offer markant ökat sedan slutet av 1980talet och fokus i forsk
ningen ligger i hög utsträck ning på kvin nor och barn som ut satts 
för olika for mer av sexuellt våld och misshandel (Lindgren, Pet
tersson och Hägglund, 2001). Likaså ägnas alltmer uppmärksam
het åt s.k. hatbrott (se Tiby, 2000). Däremot är funktionshind rade 
en förbisedd kategori inom detta forsk ningsfält (Åkerström, 1995; 
Åker ström och Sahlin, 2001; Lindgren och Qvarn ström, 2003). 
Detta fram kommer även i rappor ten från Brotts offer myndigheten 
Ett vikti m olo giskt forskningsprogram – bak grund och nuläge (Wer

16 Ett annat exempel är det projekt som drivs vid stiftelsen Bräcke diakoni i Väs-
tra Göta land på initiativ av olika handi kapporgani sationer, Från ord till handling - 
utvecklingscent rum för kunskap om våld och övergrepp mot kvinnor med funk tionshinder.

17 Projektet har även utgett en liten skrift på lätt svenska riktad direkt till målgruppen 
Lika in för lagen.
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gens, 2002). Brotts offer utred ningen Brotts offer. Vad har gjorts? Vad 
bör gö ras? tog inte upp brottsof fer med funk tionshin der (SOU, 
1998:17). Brottsförebyg gande rådet har dock i olika samman
hang bl.a. i skrif ten Att förebygga våld mot kvinnor i nära relatio
ner (BRÅ, 2002) visat på vikten av att upp märksamma personer 
med funktionshinder som brotts offer. I sin an tologi, Utsatta och 
sårbara brottsoffer (Lind gren, Petters son och Hägg lund, 2004), har 
man också ett kapitel om personer med funktionshinder som 
brottsoffer (Le win, 2004). Barbro Lewin konstaterar här att det 
är menings fullt att tala om brotts offer med funk tionshinder uti
från två anta ganden. Det ena är att funktions hindret kan ha be
tydelse för orsaken till en brottslig handling och det andra är att 
funktionshindret kan spelar roll för upprättelsen efter en brotts lig 
handling (a.a., s. 136).

Den genusvetenskapliga forskningen i Sverige och Norden har 
endast i yt terst be gränsad om fatt ning berört om rådet brottsoffer 
med funktionshinder. I omfångsstu dien Slagen dam. Mäns våld 
mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning, som 
rör mäns våld mot kvinnor, finns funktions hinder med i fråge
formuläret, dock utan att redovisas bland resultaten (Lund gren 
m.fl., 2001, s. 92).18 Överhuvudtaget har frågor kring kön/genus re
late rat till funktionshinder i anmärk ningsvärt liten utsträck ning 
varit i fokus för ana lys (Barron, 2000, 2004; Malmberg 1996, 2002; 
Traustadóttir, 1993, 2002). Vik ten av att integ rera och tillämpa 
kön/genusteoretiska perspektiv inom svensk han di kapp forskning 
un der stryks dock i olika SOUrapporter (senast i SOU, 2001:56), 
liksom i forskningsrapporter (se t.ex. FAS, 2001; Sjöberg, 2004). 

I de övriga nordiska länderna är fokus i det ännu fåtal studier, 

18 Man anger i Appendix II under Respondentkontakt (s. 124) att i några fall har kvin-
nan va rit för gravt förståndshandikap pad för att kunna besvara enkäten. I ett fall var 
anledningen att kvinnan på grund av sin synnedsättning inte kunde läsa enkäten.
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som finns inom områ det personer med funktionshinder som brotts
offer, i hög grad in rik tade på det sexualise rade våld som kvin nor 
med olika funktions hinder ut sätts för. Den norska an tropologen 
Torunn A Sørheim har, på upp drag av den norska reger ingen, gjort 
en in tervjustudie, där kvin nor med fy siskt funktions hin der berät
tar om sina erfaren heter av sexuella övergrepp. Det framkom att 
mer parten av kvin norna var utsatta för någon form av sexualise
rat våld redan som unga och att över greppen skett vid upprepade 
till fällen. Övergreppen fö rekom i olika sociala kontexter både 
ute i sam hället och på in stitutioner. Kvin norna berättar även om 
andra former av kränkningar t.ex. i samband med lä karbesök, då 
de tvin gats att klä av sig utan egentlig motivering (Sørheim Arnt
sen, 1998). Även socio logen Vigdis Mathie sen Olsvik har studerat 
sexualise rat våld mot fysiskt funktion shind rade kvinnor, Violence 
and Abuse against Di sabled Women (Mathisen Olsvik, 2006). Hen
nes ut gångspunkt är att sexua lise rat våld är uttryck för rådande 
maktstrukturer i ett samhälle. Utlösande faktorer för våldet kan 
dock variera och relateras till ex empelvis funktions hindret eller 
könstill hörighet. Hon framhåller också att det är viktigt att be
akta de utsatta kvinnornas för klaringar till våldet och var för de 
utsatts.

Vid Socialt Udviklingscenter, SUS, i Köpenhamn, Danmark, 
har Elsebeth Kirk Muff sammanställt en litte raturstudie, Sexu
elle overgrep på mennesker med han dicap (2001) avse ende åren 
1980–2001, i vilken hon även gör interna tionella utblickar. Vid 
tidpunkten för hennes studie var situationen relativt lik ar tad 
med den i vårt land både ifråga om myndigheters, politikers och 
forska res  kunskap och in tresse för frågan. Stu dien har lett till flera 
olika projekt bl.a. genomförde man år 2004 med Kirk Muff, som 
en av de ansvariga, en under sökning om den kunskap som fanns i 
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ett ur val danska amt vad gäller sexuella över grepp mot personer 
med psy kiskt funktions hinder och hur man från be rörd perso
nals sida hanterade situationer där våld eller mis s tanke om våld 
före kommer. Under sökningen skedde i enkätform och finns redo
visad i rap porten Fore byggelse og håndtering. Sexuelle overgrep mod 
mennesker med psykisk funktionsned sættelse (2005). Problematiken 
våld mot funktions hind rade kvin nor, liksom arbetet vid Dan
marks mot svarighet till svenska kvinno jourer, be rörs också i anto
login Over græn sen – en antologi om vold mot kvin der med handicap 
(Bjerre, 2004; se även Bjerre och Lincke Jör gensen, 2002).19 I denna 
fram kom mer att den utsatta posi tion, som funktions hin drade 
kvinnor lever un der, innebär ökad risk för olika for mer av våld 
och övergrepp, liksom även att de utsatta kvinnorna framhåller att 
bero endet till förövaren försvårade för dem att lämna relationen. 
Stu dien visar vidare bristen på sam hällets stöd för dessa kvinnor. 

I Finland uppvisar kunskapsläget stora likheter med vårt eget 
land. En for s kare som intresse rat sig för funktionshindrade som 
brottsoffer är Vappu Vie merö, psykolog. Hon påtalar att det i Fin
land saknas statistik ifråga om brott och övergrepp, där brotts
offret är funktionshind rad (Vi emerö, 2004). Även forskning på 
området lyser med sin frånvaro. Mot bakgrund av den rådande 
situatio nen och med kunskapen om att våld och över grepp mot 
kvinnor är ett växande problem i sam hället genomförde hon i 
sam arbete med the National Association of the Disabled i Finland 
en studie i syfte att få en överblick över situationen. Studien var 
för lagd till psykologiska in stitu tionen, Åbo Akademi. Man hade 

19 I Danmark har regeringen gett finansiellt stöd bl.a. för att öka tillgängligheten på 
motsva rande svenska kvinnojourer, se t.ex. Utviklings- og Formidlingscentret på 
Handicapområdet, UFC Handicap. Ett pågående projekt på initiativ av Liges tillings-
ministeriet är det s.k. LOKK (Landsorganisationen for kvinnekriscen ter), liksom 
pro jektet Våld mot kvinnor med funk tionshinder.
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en bred utgångspunkt både ifråga om definitio ner av våld och for
mer av funktionshin der. Resultaten styrker den bild som växer 
fram allt stark are både i vårt eget land, de övriga nor diska länderna 
och interna tio nellt och som visar att funk tionshind rade utsätts för 
varierade former av brott och över grepp utan att detta synlig görs 
i offentliga doku ment eller stati stik. 

Kunskapsläget internationellt
Internationellt finns en omfattande forskning och litteratur, som 
be handlar frå gor kring brott och våld riktat mot personer med 
funktionshin der (se t.ex. Brown, 2002; Brown och Turk, 2004). 

Merparten undersökningar bygger på funktionshindrades egna 
berät telser om erfarenheter av våld och övergrepp. I Kanada, som 
är ett föregångsland i detta avse ende (se t.ex. Myer, 1999), gav 
t.ex. Ĺ Institut Roe her. Institute for the Na tional Clea ringho use on 
Family Vi olence ut en genomarbetad presentation, Vio lence and 
People with Disabili ties. A Re view of The Literature (Ĺ Institut Roe
her, 1994), utifrån den littera tur som behandlat frågan i de anglo
saxiska länderna främst England, Kanada och USA och med en 
utförlig bibli ografi. Man identi fierar här tydligt den pro ble matik 
som än idag i flera avse enden präglar den faktiska situatio nen för 
funk tions hindrade som brottsof fer liksom hur forskningen, men 
även olika myn dighe ter och organi sationer, hante rar denna fråga. 

I denna kunskapsöversikt har vi med nödvändighet avgränsat vår 
pre senta tion till ett urval av under sökningsområden, som vi funnit 
relevanta både ifråga om den kunskap som föreligger in terna tionellt 
av vårt problemområde och för vår egen undersökning. Tematiskt 
har vi därför utgått från frågor som berör statistik, utsatthet, typ av 
brott re spektive funk tionshinder, samt förövare då per soner med 
funktionshinder är utsatta för brott och över grepp. 
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Internationellt har man tidigt påtalat avsaknaden av statistiska 
uppgifter hos inte minst be rörda myndigheter såsom polis, dom
stolar eller sociala instanser och vad detta kan få för kon se kvenser 
för personer med funktionshinder som utsätts för brott och över
grepp. En ledande forskare på detta område är Ruth Luckasson i 
USA. Hennes forskning är bl.a. inriktad på rela tionen mellan per
soner med funktionshinder och rättssystemets olika delar. Luck
asson fram hål ler att det sak nas systematisk kartlägg ning, forsk
ning och utvärdering inom detta om råde och att denna avsak nad 
ut gör en central demokratisk fråga i ett samhälle (Luckasson in 
Tymchuck et al, 2001; se även Ba rile, 2002). Det le der inte bara till 
ett osynliggörande utan, som också Joye What ley framhåller, att 
man för nekas möjlighet till rättslig prövning. Detta gäller även om 
man på grund av sitt funktionshinder är oför mögen att anmäla ett 
brott till myndig heter (What ley, 2000).20 

I USA21 antogs på federal nivå år 1998 den s.k. Crime Victims 
with Disabi l ity Aware ness Act (DAA), som ger mandat att samla 
in statistiska data beträf fande funk tionshindrade som brottsof
fer. År 2000 lät the Bureau of Jus tice Statistic (BJS) utar beta ett 
speciellt formulär att användas vid inter vjuer av alla brottsoffer, 
oavsett om de är funktionshindrade eller ej. Man får i detta bland 
annat fylla i uppgifter om hälsotill ståndet och även funktionshin
der vilka man anser påverkar den dag liga till varon. For muläret tes
tades under en period av sex måna der. Resultatet ligger till grund 
för den handbok, som the Office for Vic tims of Crimes (OVC) 
utarbetat, First Response to Vic tims of Crime (2000), i syfte att vara 

20 Whatley visar på att i början av 2000-talet fördes ingen brottsstatistik över 
funktionshind rade vid de två viktigaste käl lorna i USA, nämligen FBI Uniform Crime 
Report och the Na tional Crime Victimization Survey (Whatley, 2000). 

21 Trots att man här år 1990 (trädde i kraft 1992) antog den s.k. Americans with 
Disability Act (ADA) och i vilken man på talade den utsatta position som funktions-
hindrade lever un der, förbisågs problematiken med brott och övergrepp.
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ett hjälpmedel för rättsliga in stanser, nämligen för att bättre för
stå och möta behoven från speciellt utsatta brotts offer t.ex. barn, 
äldre och kvinnor utsatta för misshan delsbrott. I en tredje utgåva, 
First Re sponse to Victims of Crime Who have a Disability (2002), 
riktar man sig di rekt till de brottsoffer med funktions hinder, vilka 
erfordrar specifika be hov bland andra ut vecklings störda, blinda el
ler syn skadade, liksom döva och hör selska dade. Enligt OVC har 
upp skattningsvis 17 pro cent av be folkningen i USA nå got av dessa 
funk tionshin der. Det innebär att i denna siffra saknas flera kate
gorier av funktionshinder t.ex. fysiskt funk tions hinder. Å ena 
sidan visar siff rorna att endast ett utsnitt av funktions hind rade 
finns syn liggjorda i stati stiken. Å andra sidan betyder det att det 
statistiskt bör förekomma brott och över grepp som riktas även 
mot de kategorier av funk tionshinder, som inte finns medtagna i 
denna rapport och vilka olika myndigheter behöver ha kun skap 
om för att be möta på ett adekvat sätt. 

I kontrast till den offentliga bilden, som företrädesvis gäl
ler myndighets nivå, har framför allt anglo saxisk forskning sedan 
1980talet visat att personer med funktions hinder löper stor risk 
att utsättas för brott, till och med större risk än andra utsatta grup
per såsom icke funktions hindrade kvinnor och barn (Sobsey, 1994, 
2000; Briggs, 1995; Williams, 1995; Cambridge, 1999; McCarthy, 
2000; Morton, 2000). Från Ka nada finns studier som uppskattar 
att risken är två till tio gånger högre än för ickefunktionshindrade 
kvinnor att utsättas för våld (Ri versMoore, 2000). Det finns också 
ett rikligt antal an glo saxiska studier av vilka det tydligt framgår 
att funktions hindrade själva rankar problemet att ut sättas för 
brott och övergrepp högt (Doe, 1997). Stimp son och Brest har, 
enligt Elman, sammanställt olika undersökningar som rör kvinnor 
med någon form av funktionshinder och vilka utsatts för sexuella 
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övergrepp någon gång under sin livstid (Elman, 2005). De visar 
att ca 70 procent är ut satta (jämför den svenska undersökningen 
av Bengts sonTops ovan). Även om det finns klara pro blem ifråga 
om den statistiska generaliser barheten i många av dessa, vanli gen 
småskaliga, un dersökningar visar den på ett otvetydigt pro blem, 
nämligen att man som funk tions hindrad både är och upp fattar sig 
själv som speciellt ut satt. 

En viktig faktor till att personer med funktionshinder i högre 
utsträckning utsätts för brott och våld är rela te rad till att de ofta 
befinner sig i en under ord nad makt position till för övarna (Sob
sey, 1994). En annan faktor är den beroen deställ ning som många 
perso ner med funktionshinder lever un der, där man är bero ende 
av stöd, hjälp och service från både anhöriga och professio nella. 
Ut satt heten för brott och övergrepp anses öka med graden av 
beroende (Hendey och Pa scall, 1998). Aktuell amerikansk forsk
ning visar vidare på att struk tu rella samhällsföränd ringar på det 
ekonomiska och sociala planet t.ex. i form av högre arbetslöshet, 
bristande ut bild ningsmöj lighe ter och eko nomi, liksom sämre re
habiliteringsmöjligheter gör att personer med funk tions hinder är 
sär skilt utsatta och sårbara i detta sammanhang (Jans och Stod
dard, 2000; Tym chuk et al, 2001).

Ett annat förhållande, som framför allt feministiska handikapp
forskare framhållit, är den dubbla interagerande utsattheten, som 
i synnerhet kvinnor med funktionshinder möter i form av sexism 
och disablism (Asch och Fine, 1988; Hanna och Rogovsky, 1991). 
Dessa uttryck av diskrimine ring bottnar i ett normativt norma
litetstänkande en ligt vilket ett funktionshin der innebär att man 
både är sedd som avvikande och att man marginaliseras i samhället. 
Denna avvikande po sitione ring av funk tionshindrade in verkar på 
bemötandet från det omgi vande samhället, men även på föreställ
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ningar om och attityder till att vara funktionshindrad. Dessa präglas 
i alltför hög grad av negativa kon no tationer såsom att ses som min
dre värd, passiv eller mindre vetande. Dessa kul turella stereotypa 
uppfattningar utgör ofta implicita orsaker till brott och över grepp. 

Till en övervägande del har un dersök ningar eller databaser 
fokuserat på an tingen specifika funk tionshinder eller specifika 
brottsty per. Vanligen gäller det personer med utveck lings stör
ning, mentala och/eller psykiska funktion shinder, och då i syn
nerhet kvinnor eller unga män (Wilson och Brewer, 1992; Brown 
och Turk, 1992; Sobsey, 2000; Eckert et al, 2002).22 Likaså har per
soner med olika former av kommu nikations svårigheter studerats, 
då detta kan medföra pro blem att påtala sin situation, söka hjälp, 
men också att lämna den utsatta situatio nen (RiversMo ore, 2000). 
En annan grupp är kvinnor med någon form av fysisk funktions
ned sättning som utsatts för sexuella över grepp (Kennedy, 1996; 
Nosek och Howland, 1998). Oavsett fokus är ett utmärkande drag, 
i syn nerhet vid sexuella övergrepp men även vid andra former av 
brott och över grepp, att dessa inte förekommer som enstaka hän
delser utan upp visar ett åter kom mande möns ter. Man utsätts så
ledes inte en gång utan upprepade gånger. 

De brott och övergrepp som främst studerats är sexuella över
grepp, särskilt mot ut veck lings störda kvinnor liksom yngre män, 
men även mot kvinnor med fysiska funk tionshinder (CDC, 1999; 

22 Ett belysande exempel är den undersökning som Dick Sobsey refererar till och 
vilken ägde rum vid University of Al berta, i USA, inom ramen för projektet Violence 
and Disability (Sobsey, 2000). Här utgick man från ett material som finns samlat i en 
databas och omfattar uppgifter från Kanada, Nya Zeeland och USA. Insamlingen i 
databasen är gjord från ett brett perspektiv på funktionshinder medan projektet 
valt att fokusera på de 320 fall som rör sexu ella övergrepp. Man uteslöt de 220 fall 
med annat funktionshinder än utvecklingsstörning, liksom män och barn. Ytterst 
få fall rapporterades till myn digheterna och av dem som blev ett rättsfall var det 
endast en mindre del som gick till fällande dom.
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No sek, 2002; Dubin, 2004; Elman 2005).23 Detta kan bland an
nat förklaras av att det främst var aktiva personer i frågor kring 
sexuali serat våld som här upp märksam made funk tionshindrade 
kvinnors situa tion, och som drev fram förändringar och kon kreta 
åt gärder inte minst på politisk nivå (Elman, 2005). Det för hållandet 
att frågor kring kvin nors utsatthet för sexu ella övergrepp och mer 
specifikt kvinnomisshandel ti digt upp märksammades ledde till att 
man i USA på federal nivå år 1994 antog den s.k. Violence Against 
Women Act enligt vilken även funktionshinder skulle beak tas (se 
även t.ex. Nosek, 2002; Du bin, 2004). Andra brott som per soner 
med funktionshinder särskilt riskerar att utsättas för är misshan
del, lik som hotfullt, kränkande eller förolämpande språk eller 
bemötande både på of fen tliga plat ser och i hem met. De utsätts 
också för olaga frihetsberö vande, tvång eller inlås ning inte minst 
i sin boen demiljö. Andra former är ekono miska brott i form av 
stöld, rån eller bedräge rier. Det fö rekommer även olika former av 
ska degörelse samt pro vo kation och upp vigling till brotts lighet (L’ 
Institut Roeher, 1994; Williams, 1995). Även mord eller försök till 
mord före kommer om än i mindre utsträck ning (Sob sey, 2000). En 
ofta för bi sedd form av brott är de s.k. hat brotten, där man krän
ker en per son eller en kategori människor p.g.a. en viss tillskri ven 
egenskap såsom kön, ras, etni citet eller sexuell läggning. Enligt 
Mark Sherry är funk tionshind rade en synnerligen ut satt grupp för 
denna typ av brott (Sherry, 2000). 

Förövarna är ofta för offren väl kända personer, till vilka de 
står i en bero endeställ ning, t.ex. per sonal, grannar eller familje
medlemmar (Luckasson, 1992; Briggs, 1995; Williams, 1995; Young 

23 Vid the Center for Research on Women with Disabilities, Baylor College of Medi-
cine, at Baylor College of Medicine har man mångårig erfarenhet av att arbeta med 
funktionshind rade, som utsatts för t.ex. kvinnomisshandel (www.bcm.edu).
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et al, 1997), men även andra funktionshindrade. Mer sällan är förö
varen en okänd person. Ifråga om sexu ella övergrepp är förövaren 
till övervägande del en man. De flesta brott mot perso ner med 
funktionshinder begås i boendemiljön, i skolan, på arbetsplatsen 
eller i taxi/färdtjänst på väg till och från dessa miljöer. Det inne
bär således de vardagliga miljöer, där man bör känna sig trygg eller 
kunna förlita sig på de personer som man är bero ende av. 

Det är tydligt att problematiken kring personer med funk
tionshinder som brottsoffer har rönt både upp märk samhet och 
erkännande, inte minst i länder som Australien, England, Kanada 
och USA. Det kan finnas flera förklaringar till detta, bl.a. ett starkt 
engage mang från olika frivilligor ganisationer, men även personliga 
in satser, vilka en skilt eller gemensamt dri vit fram ett samar bete 
med olika myn digheter och då i syn nerhet med polis och rättsvä
sendet (Dubin, 2000). I flera länder, fram förallt de anglo sax iska, 
ligger man också mycket långt framme med konkreta insatser ex
empelvis i form av kompetens utveckling och fort bildning av be
rörda myn digheter såsom poli sen, domstols väsendet och sociala 
instanser både om de gene rella och speci fika pro blemati ker som 
gäller när en funktionshindrad är utsatt för brott och övergrepp.24 
En ligt Joye Whatley har OVC en ledande roll i USA för att fästa 
uppmärksam he ten på brottsof fer med funktionshinder (se Tur
man, 2001). Brottsoffermyn dig heter, kvinno och brotts offer jourer 
samt handi kapporgani sationer har också särskilda hem si dor för 
brottsoffer med funk tionshinder.25 Man har även utarbe tat såväl 
hand böcker som riktade program för att underlätta bemötandet 
från myn digheter, organi sationer och berörda prakti ker (se Dubin, 
2000). Ett exem pel är Rea ching Out: A Guide for Victim Advocates 

24 se även Disability and Vic timization Resources för vidare referenser.
25 t.ex. http://www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/infores/firstrep/2002/welcome.html;
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on Hel ping Victims with Mental Retardation, som är utarbetat av 
The Arc i USA och rör per soner med utveck lingsstörning. Ett an
nat ex empel, som vi vill lyfta fram, är Invisible Vic tims. Crime and 
Abuse against Peoplewith LearningDifficulties (Willi ams, 1995), 
som utgör en väl genomarbetad hand ledning för hur exem pelvis 
rättsvä sendet i USA kan hantera dessa frå gor.26 Ett bely sande pro
gram är även det s.k. Sa fety Awareness Program, som utarbetats av 
Di sabi lity Servi ces ASAP i USA inne hållande både före byggande 
och tilläm pande åtgär der. I Eu ropa har man inom ramen för det 
s.k. Daphneprogrammet inom EUkom mis sion dis kuterat dessa 
frågor och arbets gången finns re dovisad i rapporten Know ledge 
Centre for the Prevention of and Response to Sexual Abuse of Pe ople 
with a Learning Disability (2001). 

Även om erfarenheterna och resultaten från internationella 
undersökningar inte själv klart är över förbara till svenska för
hållanden beroende bland annat på att lagstift ning, ar bets marknad 
och köns/genusrelationer varierar mellan län derna, liksom väl
färdssy stemens upp bygg nad och orga nise ring, är de kunska per 
och erfarenheter som finns dokumente rade internationellt och i 
viss mån i nor disk forsk ning relevanta för denna undersökning. De 
visar på viktiga frå gor, t.ex. att kognitiva begränsningar eller kom
munikationssvårighe ter kan innebära svå righeter att förstå eller 
uppfatta när t.ex. en handling är brottslig. I sin tur kan detta med
föra en bristande förmåga att skydda sig själv och sin egendom. 
Studier visar vidare att en per son med funktionshinder, som inte 
kan freda sig vare sig fysiskt eller verbalt och som inte kan klart 

26 Ett annat exempel är Increasing Agency Accessibility for People with Disabilities. 
Domes tic Violence Agency Self-As sessment Guide (revised 2004) för döva kvinnor. Se 
även Mi chi gan Resource Center; Safety Planning: A Guide for Individuals with Physical 
Disablities ut arbetat vid Wisconsin Coalition Against Domestic Violence (WCADV) 
2000; se även pro jektet VAWnet the National Reso urce Center on Domestic Vio lence.
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och tydligt re do göra för vad hon eller han har blivit utsatt för, när 
och var, är ett ”per fekt” of fer (se t.ex. Conley och Luckasson, 1992; 
Willi ams, 1995; Briggs, 1995). Detta framgår också av svenska stu
dier (Lewin, 2002; Strand, 2004). Det in ternationella och nor diska 
kunskapsläget visar likaså att funktions hind rades många gånger 
spe ciella livs situation faktiskt medför större risk att utsättas för 
brott jämfört med nor malpopulatio nen, men även jämfört med 
andra utsatta grup per såsom icke funktions hindrade kvinnor och 
barn. Även kulturella fak to rer såsom attityder till och före ställ
ningar om funktions hind rade har stor be tydelse i synnerhet som 
dessa sällan har po sitiva kon notationer.

Det är samtidigt en svårbedömd fråga att utifrån tillgängliga 
undersök ningar göra annat än en tendensiell bedömning av om 
– och i så fall vilka – funktions hinder som medför ökad risk att 
utsättas för brott och övergrepp. Liksom om spe cifika former av 
brott och övergrepp är mer frekventa än andra. Det kan bero på 
att man i undersök ningar tillämpar, dessvärre alltför sällan utan 
att pre cisera, olika definitioner t.ex. av brotts typ eller funktions
hinder, oprecisa tids ramar eller populationsurval. Även meto disk 
är det många gånger svårt att re latera olika undersökningsresultat 
till varandra. Ett annat skäl kan vara att det alltför ofta saknas ett 
helhets perspektiv, där den komplexa pro blematiken kring brott 
och övergrepp inte relateras till att funk tionshind rade utgör en 
hetero gen kategori (Young et al, 1997). Hetero genite ten tende rar 
att homogenise ras.
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Polismyndigheten

Inledning
Polismyndighetens uppgifter omfattas av en informations och 
uppgiftsskyl dighet även ur ett brottsofferperspektiv utifrån Polis
förordningen (PF) kap.1, 3,1§, och regeringens proposition Stöd till 
brottsoffer (Regeringens proposition 2000/01:79).27 Man har till skill
nad från den andra myndigheten i vår un der sök ning, social tjänsten, 
inte ett regle rat upp drag vad gäller funk tionshind rade som brotts
offer. I nulä get före ligger inte hel ler nationella rikt linjer eller sam
verkansprojekt för denna målgrupp av brottsoffer. I Rikspolisens 
hand lings plan, Brottsof fer arbe tet inom polisen. En natio nell handlings
plan (Rik spolis styrelsen, 2003), finns funk tionshin der med som ett 
kriterium bland flera, då poli sen ska ”er bjuda [brotts offer] samma 
kvalitets nivå oberoende av per so nens kön, ålder, etnisk bak grund, 
trosuppfattning// m.fl.” (a.a., s. 6). I denna hand lingsplan in begrips 
också perso ner med funk tions hinder bland dem som räknas som 
en sårbar, men ej marginaliserad, grupp (a.a., s. 9). 

Polisen är den myndighet som mer parten brottsoffer såväl 
funktionshind rade som ickefunk tions hind rade först kommer i 
kontakt med. Det sker vid an mä lan, då det före ligger miss tanke 
om eller fak tisk grund för att ett brott har be gåtts. Vi har i den
na un dersök ning avgrän sat oss till de an svars områden i poli sens 
verksamhet som kan ha betydelse för vår mål grupp, d.v.s. personer 

27 SFS (1998:1558) Polisförordning; se även kap.1, 6§ SFS (1947:948) 
Förundersökningskun görelse avseende informationsskyldighet; Regeringens proposition 
(2000/01:79) Stöd till brottsoffer; se även Brottsoffer. En handledning för Polisens del i 
lo kalsamhällets brottsofferstödjande arbete (2001). 
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med funk tions hind er som brottsoffer, näm ligen anmälan av brott 
och ut red ning. I denna kedja finns det vissa punk ter där vi me nar 
att arten och gra den av ett funk tionshin der kan in verka på ut fallet 
av den rätts liga proces sen. Om det inte finns insikt i eller kunskap 
om yttring arna av vissa funk tions hin der kan det få konse kven ser 
som strider mot svensk grundlags gäl lande prin ci p om männi skors 
lika värde och rättighe ter.28 Lik het inför lagen skulle generellt då 
inte gälla om man har ett funk tionshin der. Begreppet likhet inför 
lagen skulle där för kunna få oönskade konsekvenser.

En huvudfråga för oss är således på vilket sätt funktions hin der 
kan spela en roll i pro ces sen från utformandet av en an mälan, som 
håller för vidare pröv ning, till utred ning och se dan yt ter ligare till 
rättslig prövning i dom stol. Andra frå gor som in tresse rar oss är hur 
man inom be rörda po lisen heter i de tre kom muner vi undersökt 
han terar ärenden och be möter ett brotts offer som har ett funk
tionshinder, liksom om polisens organi sa tion kan ha bety delse för 
hur man hanterar pro blematiken kring funktions hind rade som 
brottsof fer.

Inom polisen har man en klar och tydlig definition av brott lik
som rutiner för hur an mäl ningar, utred ningar och övriga åtgärder 
ska hanteras. Man do ku menterar, kodar, sorte rar och handläg ger 
utifrån brottstyper och/eller vissa brotts offerkategorier. En ligt di
rektiv på riksnivå, proposition Kvinnofrid (Re geringens proposi
tion 1997/98:55), ska man speciellt beakta att våldsut satta kvinnor 
och barn un der 15 år skyd das, då dessa är att betrakta som spe ciellt 
ut satta grupper i vårt sam hälle.29 Däremot före lig ger inga direk tiv 
om att man ska känna till eller ha kunskap om funk tions hinder 
och hur dessa tar sig ut tryck.

28 SFS (1974:152) Regeringsformen, kap.1, 2 §.
29 Se även Lind gren, Petters son, Hägg lund, 2001, 2004.
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Vår undersökning 
För vårt projekt är det främst närpolis och länskriminalav
delningarna, liksom olika enheter inom dessa, som varit av intres
se. Vid vårt urval har vi fokuserat på de en heter där san no likhe ten 
är störst att man kommit i kontakt med vår målgrupp i såväl yttre 
som inre tjänst. 

Polismyndigheten i Huvudkommunen har ansvar för hela 
länet. Brottsar be tet är här generellt or ga niserat och endast un
dantagsvis utifrån specifika brotts offergrupper. Man har sedan 
halvårs skiftet 2004 in rättat en samordnare för brottsof ferfrågor 
med ansvar för hur man be möter brottsof fer och till godo ser deras 
rät tigheter inom myn dighe ten. I Huvud kommu nen har man även 
börjat uppmärk samma och utarbeta ar bets former för att hantera 
den speci ella brotts lighet, bl.a. hatbrott, som olika etniska grupper 
och ho mosexuella riske rar att utsättas för. Ifråga om funktions
hindrade är rikt lin jen i Huvud kommu nen att man följer Riks
polis sty relsens direktiv. 

I Mellankommunen har man vid polisenheten sedan ett par år 
tillbaka en person med sär skilt ansvar för brottsofferfrå gor. Man 
har i det arbetet ett sär skilt uppdrag, nämli gen att arbeta med 
per soner som till dömts besöksförbud. Närpoli sen är här upp delad 
på två en heter: en ut red nings enhet och en in gri pan deverksamhet. 
Inom när polis områ det finns tio till tolv poliser, vilka ar betar 
med ut red ningar. Man har ett nära sam arbete med poli sen i Hu
vudkommunen bl.a. med den spe cialenhet som håller barn för hör. 

Vid poli sen i Den Mindre kommunen har man inte en speciell 
ansvarig för brottsof ferfrågor. På po lisen he ten är man tre personer, 
två inom närpolis en he ten, och en inom läns krimi nalen. Denne har 
tillsammans med en av poli serna inom närpolisenheten an svaret 
som utre dare. Po lis statio nen är be mannad dag och kvällstid, dock 
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ej under nat ten. Både Mellan kommunen och Den Mindre kommu
nen skickar sina ären den på re miss till Hu vud kom mu nen. Här ut
reds alltid grövre och tidskrä vande brottslighet av länskriminalen.

Informanterna har betecknats på följande sätt: P = Polismyn
digheten; 1 = i Huvud kommunen, 2 = i Mellan kommu nen och 3 = 
i Den Mindre kommunen, följt av numret på intervjun: 1, 2, 3 o.s.v. 
i den gjorda kommunen.

Polismyndighetens fokus på brottsoffer
Alla poliser får idag utbildning i lagstiftningen runt brottsof
ferhantering och bemötan det av brotts offer och mer speci fikt vad 
gäller de brottsofferkate go rier, som är prio riterade, alltså våldsut
satta kvin nor och barn. Detta är för öv rigt en kun skap som nu mera 
ingår som en del i po lisut bildningen. De aspi ran ter, som idag kom
mer ut i polis yrket, har där med ett tydligt brotts of ferper spektiv 
med sig. Enligt brottsofferansvarig i Huvudkommu nen är in trycket 
att poli serna överlag är posi tiva till föränd ringen att in rikta verk
samheten mot brotts offer, även om dessa räknas till de s.k. ”mjuka” 
frå gorna, och man har inte stött på något mot stånd i detta avse
ende. ”Tvärtom. Mycket positivt” (P:1:2). Där emot är kun skapen 
om olika funktionshin der selek tiv inom polis myndig heten. Några 
förhörsle dare har fått utbild ning om vissa funk tions hinder i sam
band med kur ser i förhörsteknik, andra har skaffat sig kun ska per 
genom egna erfaren heter eller på annat sätt. Samtidigt är rörlig
heten stor inom polis myndigheten ge nom att man by ter fält inom 
organi sationen. Den kompetens som man skaffat sig stannar där för 
inte självklart på den enhet där denna er hål lits och utvecklats.

Överhuvudtaget har vi i våra intervjuer mött en attityd av att 
man uppskat tar den för änd ring i po lis rollen som ägt rum under 
senare år, varvid fokus är på att förbättra sina förhörsmetoder och 
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att behandla brottsoffret på ett bättre och mer hänsynsfullt sätt. 
Man är också posi tiv till att arbetsrelatio nerna inte längre präglas 
av vare sig den tidi gare tydliga hierarkin utifrån ålder eller av ett 
verti kalt orderta gande d.v.s. från över ordnad till underord nad. Idag 
tillåts man ta mera initi ativ och ar beta aktivt, lik som att vara mer 
uppsö kande. Det har inne burit både ett bättre sam arbetsklimat 
och en bättre brotts be kämp ning bl.a. ge nom att man känner till 
och söker upp dem i sam häl let som äg nar sig åt brotts lig verk
samhet så som exem pel vis narkotika hantering. 

Man är också betydligt mer medve ten i sitt agerande i en 
brottssituation. Strävan är att vara tyd lig i sin kommu nika tion 
med berörda parter för att mötet med polismyndig heten t.ex. i 
samband med anmälan, förhör eller utredning inte ska uppfattas 
som krän kande. Vad man även ser som positivt är att man idag har 
ett hel hets perspek tiv på brotts offret. Da gens polis ut bildning lär 
också ut ett helt annat för hållnings sätt ifråga om brottslig het, var
vid man utgår ifrån en bredare för ståelse för avvikande be teenden 
och hur man ska kunna komma åt bak omliggande fakto rer. Inom 
polis myndig heten anses överlag att acceptan sen är stor, jämfört 
med tidigare, för olika for mer av bete enden. Det betyder att även 
om personer med funktions hinder inte är en prioriterad grupp 
inom po lismyndig heten, åter verkar det förändrade perspek ti vet i 
polisar betet även på bemötan det av funk tions hindrade.

Brottstyper och utsatthet som funktionshindrad
Ett klart problem, som vi framhåller i Inledningskapitlet, är att det 
saknas ade kvat sta tistik på området. Det har lett till svårigheter 
att få fram ett underlag, som visar på både an tal och art av brott, 
liksom även om, och i så fall vilka, personer med funktions hin der 
som är mer ut satta än andra grup per i vårt sam hälle. En för klaring 
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menar vi kan relateras till att det i anmäl ningarna till poli sen inte 
regi streras om en målsä gande har ett funktionshinder – en fråga 
som vi återkom mer till längre fram i detta kapitel. An talet an mäl
ningar upp gick under vår un dersök ningsperiod till knappt 40 000 
per år i hela länet och mot svarande siffra för under sökningens 
tre kom muner var drygt 20 000 en ligt BRÅ:s sta ti stik.30 Samtliga 
anmäl ningar finns diarie förda på hu vud or ten.

Det underlag som kan ge en viss indikation på brottssituatio
nen är den kod ning av an mälda brott, som se dan 1994 tillämpas av 
polisen, nämligen det s.k. RARsy ste met (Ra tionell anmälningsru
tin). Detta byg ger på den kod ning av brott som sedan 1965 sam
man ställs av BRÅ, Kodning av brott vid anmäl ningar re spektive 
miss tankar om brott (BRÅ, 2005)31 och som årligen uppda te ras. I 
denna kod ning före kommer funk tionshinder eller han dikapp, den 
tidi gare beteck ningen, vid tre brottsty per, nämligen stöld, rån och 
bedrä geri:

• stöld utan inbrott (kod 0858) 
• rån utan skjutvapen utomhus (kod 0892)
• rån utan skjutvapen inomhus (kod 0893) 
• rån med skjutvapen utomhus (kod 0896)
• rån med skjutvapen inomhus (kod 0897)
• bedrägeri (kod 0905)

I hela landet kodades under åren 2000 till 2005 sammanlagt 24 
470 polis an mäl ningar av brott inom dessa tre grup per och vi kan 
notera att antalet ökar för varje år:

30 Såsom vi påtalat tidigare kan vi inte ange exakta siffror, då det skulle innebära att 
kom mu nerna kan identifieras.

31 För information om vilka regler som gäller för hur brott skall kodas m.m. hänvisas till 
denna skrift.
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År 2000 2001 2001 2003 2004 2005 Summa

Kod:

0858 3144 3173 3320 3780 3709 4045 21 171

0892 57 55 64 42 57 62 336

0893 37 31 29 36 31 60 224

0896 3 1 4 2 5 4 19

0897 6 2 2 6 2 3 21

0905 385 298 452 677 403 484 2699

Summa 3632 3560 3871 4542 4207 4658 24 470

Tabell 1. Polisanmälningar av stöld, rån och bedrägeri mot personer med funk
tionshinder i hela landet, 2000–2005

BRÅ statistik. Antalet registrerade polisanmälningar på de fem ko der, där mål
sägan den är note rad som funk tions hind rad, i hela landet under pe rioden 2000 
till 2005. I synnerhet på kod 0858, stöld, visar siff rorna en sta dig ök ning. 

Ur statistisk synpunkt är dessa de enda befintliga uppgifter som 
enligt vad vi erfarit kan ge en kvantita tiv bild av brotts si tuationen 
för personer med funk tions hinder. En osäkerhet gäller dock vad 
som innefattas i be grep pet funk tionshind rad. Enligt BRÅ:s de
finition kan till detta fö ras per son med fysiskt eller psy kiskt funk
tionshinder, men även nå gon som ”ha ned satt motstånds kraft till 
följd av hög ålder //vilket gär nings mannen har ut nyttjat (tidi gare 
kal lat ”åldrings brott”)” (BRÅ, 2005, s. 37). Det betyder att även en 
person utan funktionshin der på grund av sin ål der kan före komma 
i statisti ken. Detta be kräftas också i två fall av den genomgång som 
vi gjort av de anmäl ningar som finns registre rade un der de berörda 
koderna i de tre kommu nerna. Ett an nat pro blem är att om inte 
anmälningsmottaga ren upp fattar en målsägande som funk tions
hind rad, förs hon el ler han inte in under dessa ko der. Polisens be
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dömning av och kun skap om funk tions hin der, ser vi därför som 
vä sentlig – en fråga som vi åter kom mer till nedan.

Brottsbilden där målsägande är funktionshindrad
Den bild, som nedan redovisas, bygger främst på de uppgif ter, som 
framkom mit i våra inter vjuer med enskilda poliser i olika funk
tioner, liksom de anmäl ningar som finns regi stre rade un der ovan 
angivna koder där målsäganden är noterad som funk tionshind rad. 
Den genomgång av samtliga anmälningar, som finns registrerade 
på po lismyndig heten i Huvudkommu nen vi sade sig in ne hålla yt
terst få uppgifter som berörde målsä gande med funktions hinder. 
Av de 260 excerperade anmäl ningarna hade ca sju32 en mål sägande 
med funktionshin der. 

Speci ellt finns i inter vjumateri alet vissa meto dproblem. Ett 
är att poli sernas erfa ren heter inte själv klart är avgrän sade till vår 
un dersök nings period utan kan gå både längre tillbaka och fram i 
tiden. Deras erfa renheter utgår vanligen från de ärenden, som de 
själva handlagt eller sådana fall som be handlats inom den grupp 
de ingår i. Polisernas erfa renheter ut går inte själv klart från en hel
hets syn av hur man inom polismyn digheten ser på personer med 
funktionshinder som utsatts för brott. Det är också tydligt att 
erfa renhe terna i vår mål grupp va rierar beroende på den person
liga inställ ningen till frågan och på var inom po lisen man arbetar 
eller har arbetat. Ett annat pro blem är att deras upp gifter inte 
varit möj liga att korrelera till anmäl ningsmateri alet. Yt terli gare 
en för svå rande omständig het är att det rå der osä kerhet om erfa
renhe terna i alla fallen byg ger på en an mä lan. Den följande bilden 

32 Det var i flera fall svårt att avgöra om det rörde sig om en målsägande med 
funktionshin der t.ex. på grund av ålder eller som tillfälligt var i behov av ett tekniskt 
hjälpmedel.
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Kod: 0858 0892 0893 0896 0897 0905

Huvudkommunen 96 1* 1 0 0 8

Mellankommunen 3 0 0 0 0 0

Den Mindre kommunen 5 0 0 0 0 0

Summa 104 1 1 0 0 8

kan förvisso inte säker stäl las kvantita tivt, men det gör den inte 
mindre rele vant. 

Ett förhållande, som samtliga poliser vi intervjuat har framhål
lit, är att i re lativa tal ut gör, en ligt deras bedömning, personer med 
funktions hinder inte en markant grupp bland brottsof fer, i syn
nerhet av ärenden som går vidare till ut redning (P:1:3). Upp skatt
ningsvis an tar några av de utre dare, som ingår i vår under sökning, 
att av det totala an talet anmäl ningar, d.v.s. ca 20 000 per år un der 
2004 och 2005 i de tre valda kom munerna, rör det sig om ett par 
pro cent, där brottsoffret har ett funktionshinder. Osäker heten är 
dock stor bland annat be ro ende på att man med nu va rande rutiner 
inte konsekvent registrerar om det fö religger ett funk tionshinder. 

Enligt de tre brottskoder, där brottsoffret är funktionshindrad, 
gjordes i de under sökta kom mu nerna 66 anmälningar under år 
2004 och under 2005 var antalet anmäl ningar 48, sammanlagt 114. 
De i Huvudkommunen registrerade anmälningarna för delar sig 
under de två undersökta åren enligt följande:

Tabell 2. Polisanmälningar i undersökningens tre kommuner 2004–2005

* Detta antal överensstämmer inte med de anmälningar som vi närmare gran
skat. En ligt dessa är antalet fall, som finns registrerade under denna kod, tre 
till antalet och inte ett.
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Flest ärenden, 104, finns registrerade under koden (0858) stöld, 
följt av ko den (0905) bedrägeri, åtta anmälningar. Merparten stöl
der, 96 av 104, och samt liga bedrä gerier, åtta, anmäldes i Huvud
kommunen. 

Av de totalt 114 anmäl ningar, som inkommit under ovan 
nämnda koder, har vi kun nat när granska 32 ärenden, samtliga från 
Huvudkommunen. De är för delade enligt följande: 

• 25 under stöld utan inbrott (kod 0858), 
• 3 under rån utomhus (kod 0892), 
• 1 under rån inomhus (kod 0893), samt 
• 3 under bedrägeri (kod 0905). 

I ett fall har en och samma målsägande utsatts tre gånger för stöld 
un der de under sökta åren. Det kan noteras att anmälaren, en sys
ter, påtalat för förestån daren på boen det att hennes bro der, brotts
offret, blivit bestulen på sammanlagt ca 6 000 kr. Före ståndaren 
med delar att inga åtgärder kommer att vidtas så vida inte polisen 
tar kontakt. 

Två ärenden, ett rån utom hus och en stöld, är sannolikt ål
dersrelaterade. I det ena fallet har någon bytt ut rullstolen utan 
målsägandens kännedom. 

Av de 32 ärenden, som vi gått igenom, framgår i fem fall inte 
huruvida en för under sökning har inletts eller ej. Av de övriga har 
en förundersökning in letts i 16 ärenden, medan elva inte lett till 
en sådan åtgärd. 

Av de 32 excerperade anmälningarna kan man utläsa följande 
ifråga om vem som gjort anmälan, kön på den som gjort anmälan, 
var brottet ägt rum och vem som tros vara förövare och i vissa fall 
art av funktionshinder. Det ska framhållas att flera av dessa upp
gifter kan saknas i en anmälan varför siffrorna inte alltid överens
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stämmer med antalet genomgångna anmälningar. An mäl ningen 
har i 12 fall gjorts av brottsoff ret, varav tre var män och nio kvin
nor. I sex fall har någon ur personalen gjort en an mälan, samtliga 
kvinnor, och i åtta fall är det en an hörig som gjort anmä lan, varav 
sju varit kvinnor och en var man. Av övriga anmälare är två be
kanta till brottsoffret och en är god man, samtliga kvinnor. 

Brottsoffren är i 12 fall kvinnor och i 17 fall män. 
Av stölderna har 22, enligt anmälan, ägt rum i boendet och 

anmälaren har i 14 fall uppgivit misstanke att någon ur personalen 
sannolikt är gärningsman. I ett fall uppges att förmyn daren miss
tänks vara gärningsman, me dan i tre ären den en anhörig uppges 
som misstänkt förövare. I fyra fall anges att förövaren antas vara 
en be sökande eller någon okänd person. 

Det framgår av knappt en tredjedel av anmälningarna att den 
brottsutsatte är funk tionshindrad. De funk tionshinder som upp
ges är rull stolsburen, handikap pad, syn ska dad respektive blind, 
förståndshan dikappad, psy kiskt funk tions hindrad, MS, ALS re
spektive Damp/Asperger33. I det se nare fallet misstänker fa dern, 
som anmält brottet, att en omyndig yngre kvinna och modern 
utsatt so nen, som har skyddad identitet, för såväl sexuellt som 
eko nomiskt utnytt jande. 

Av den genomgång, som vi gjort av anmälningarna un der ovan 
angivna ko der, kan inte några generella slutsatser dras, därtill är 
underlaget både kvanti ta tivt och kvali tativt otill räckligt. Den kan, 
menar vi, dock ge en viss indika tion på en del av brotts mönstret, 
där en person med funktionshinder är utsatt, och då i första hand 

33  Aspergers syndrom är ett funktionshinder som tillhör autistismspektrumet. Per-
soner med As perger har svårt att förstå hur andra tänker och känner, vilket ofta 
skapar problem i sam spelet med andra människor. De har också problem med att få 
samman hang i sina upplevel ser och att struktu rera sin tillvaro. Många personer med 
Asperger upplevs som rutinbundna och tvångsmässiga (se www.attention-riks.se).
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för stöld. Detta stöder också flera poli sers bild av de brott som är de 
mer förekommande när målsä gande är en per son med funktions
hin der, således stöld och i viss utsträckning be drägerier. Det bör 
poängteras att de an förda ko derna inte ger en täckande bild av alla 
förekommande eko no miska brott.

En kate gori brott, där det finns en tendens till ökning en ligt 
några poliser i vår under sök ning, är sexu albrott både i form av 
våldtäk ter, sexuellt ofre dande eller förfö relse av ung dom. En ru
tinerad utre dare som har erfarenhet av ickehö rande, nämner att 
”det hän der ju nu och då att man utsätter varandra – alltså man 
mot kvinna – på krogen för någon form av sexu ella brott av olika 
varian ter” (P:1:3). De flesta utredare uppger att de utrett våld täkts
ärenden, där brotts off ret varit funk tionshind rad. 

Andra former av brott, som flera poliser uppger förekommer 
mot personer med funk tionshind er, är olaga hot och olika for
mer av miss handel. Det verkar även som om personer med funk
tionshind er i viss grad ut sätts för för olämp ningar och annan krän
kande be handling (s.k. ärekränkningsbrott). Det händer i enstaka 
fall att personer med funk tionshind er även före kom mer i samband 
med alkohol och nar koti ka relaterade brott, vilket finns rapporter 
från i samt liga kom muner. Unga hörsel skadade män, som enligt 
några poliser beskrivs som inte sällan en penning stark grupp idag, 
och perso ner med psy kiska funk tion s hinder före faller vara något 
mer utsatta för dessa brotts grup per. Även ut veck lings störda unga 
flickor före kommer i nar kotikasam man hang, om än i begrän sad 
ut sträckning. 

Polisen är noga med att fram hålla att personer med funk
tionshind er inte ut sätts för vissa speci fika ty per av brott utan i 
mer eller mindre hög utsträck ning för de gängse brott som före
kommer i sam hället. De är dock mer sällsynta i den rik tigt grova 



62  |  DOLDA BROTTSOFFER  DOLDA BROTTSOFFER  |  63

brotts lig heten, vilket be kräftas i en un dersökning av AnnChris
tine Hjelm (2006). 

Brotten sker företrädesvis i de miljöer, där personer med funk
tionshind er dagli gen eller vanli gen vistas, såsom exempelvis i bo
endet, daglig verk samhet eller sko lan. För övarna kan, enligt poli
sers erfarenheter, vara alltifrån anhö riga och perso nal till okända 
personer. En för ändring, som några poliser note rat, är att i syn
nerhet yngre personer med funk tionshind er riske rar att i ökad ut
sträck ning utsättas för olika brott i och med att de kom mer ut och 
rör sig mer ute i sam hället och t.ex. besöker krogen eller puben. 

Av det fåtal ärenden som rör personer med funk tionshind er 
som målsä gande är upp fatt ningen bland flera av de poliser som vi 
intervjuat att merpar ten ären den avser psy kiskt funk tionshind
rade. Inte säl lan kallas ut rycknings avdel ningen till gruppboenden 
för psy kiskt sjuka. Det handlar då ofta om hand räck nings ären den 
eller mer eller mindre våld samma uppgörelser. En an nan grupp 
personer med funk tionshind er som flera poliser har erfaren het av 
är unga flickor med utveck lings störning eller s.k. bok stavs diagnos, 
vilka utsatts för våldtäkt eller andra sex u ella övergrepp t.ex. ef
ter att ha varit på kro gen och följt med en man hem, men också 
i skolmil jön. Speciellt före faller unga flickor med exem pelvis di
agnoser som ADHD34 att befinna sig i en riskzon. Det gäller även 
vid ITbrott, där po li sen i Huvudkommu nen an ser sig ligga långt 
efter i utveck lingen både ifråga om kunskap och utrustning. Ung
domar har egna webbkame ror och luras el ler övertalas i samband 
med att de t.ex. chattar på nätet att ta bilder av sig själva och dessa 
na ken bilder eller bilder på könsorga nen läggs sedan ut på nätet 

34 ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och känne-
tecknas av uppmärk sam hetsproblem, problem med impulskontroll och 
hyperaktivitet (se www.attention-riks.se).
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och används i barnpornogra fiska sam manhang (P:1:4).35

Det finns olika grupper av personer med funk tionshind er, som 
flera poliser menar blir direkt ut nyttjade på grund av sitt funk tions
hinder. Inte minst gäller detta vid sexu albrott, där exempelvis unga 
funktions hind rade flickor är utsatta. ”Ja jag tror att det är många 
för övare som letar just sådana svaga offer som de kan förgripa sig 
på” (P:1:4). För övarna är vanli gen ickefunktionshind rade män. 

Det före kommer även att föröva ren är funk tions hindrad. Man 
begår även stöldbrott och mer eller mindre grovt våld mot var
andra. ”Det kan vara ganska grova grejor dem emellan” menar en 
polis i Huvudkommunen (P:1:3). Detta bekräftar även ansvarig för 
brottsof ferjouren i Huvud kommunen.

Somliga personer i samhället har som flera poliser anger ”näsa” 
för då ex empelvis psy kiskt funk tions hindrade får sin pension, bi
drag eller en ”attrak tiv” medi cin. I sin god tro gen het blir de lurade 
och kan utsättas för olika for mer av tvång och hot, vilka inte all tid 
kommer till per sonalens kännedom eller leder till en polisanmälan. 
I Den Mindre kommunen hade man ett fall där en ut veck lingsstörd 
ung flicka fick sitt konto länsat (P:3:1) och det ges flera ex em pel på 
att personal stulit pengar från sina brukare. Enligt en annan polis är 
det också mycket lätt att hota till sig pengar. Man skrämmer med 
att ”får jag inte pengar då dö dar jag dig” (P:1:7). Det före kommer 
även att man så att säga ”bor in sig” i lägenheten hos t.ex. en psy kiskt 
funktionshind rad och på så vis får ”gra tis” mat och rum. När peng
arna är slut, då flyttar man till någon annan, inte sällan med följden 
att den funk tionshindrade blir vräkt på grund av obe tald hyra. 

35 Enligt organisationen ECPATs Hotline för rapportering av misstänkt barnpornografi och 
trafficking förekommer unga pojkar och flickor med exempelvis utvecklingsstörning 
i denna typ av material på nätet. Ungdomar kan upp manas att foto grafera sig med 
mobilen och att skicka bilden ”endast” till mottagaren. Bilden läggs sedan ut på en 
barn pornografisk sida.
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Ett problem är, enligt ett par av de intervjuade poliserna, att 
det blir allt vanligare med vissa ung domskonstellationer som satt 
i system att utöva ut pressning och fram för allt att ge sig på de 
mest svaga och utsatta grupperna i dagens samhälle. Hit hör ut
veck lings störda, äldre med exem pelvis  de mens el ler personer som 
sitter i rull stol eller har rol lator. En polis lyfter också fram en an
nan grupp nämligen svarttaxi, som enligt hans erfa renhet ”inte 
drar sig för nå gonting”. Han illustrerar det med ett fall bland flera. 
En för stånd s handi kap pad flicka hjälpte en svarttaxichaufför att 
till fredsställa ho nom sexu ellt. Anled ningen var att hon saknade 
pengar att betala med och som ”tack för hjälpen” dum pade han 
henne, ”så vidriga är de” (P:1:7). Det flickan var mest arg över var, 
enligt polisen, att hon glömt kvar väskan i bilen.

Det förekommer även att funktionshindrade personer med 
funk tionshind er används som lockbete att med verka i brotts liga 
sam manhang. De försätts då i den dubbla rollen av såväl gärnings
man som brottsof fer utan att alla gånger kanske inse vid den av 
vad de dras in i. Det finns exem pel på, enligt ett par ut re dare, att 
personer med funk tionshind er an vänds vid kortbe drägeri för att 
ta ut pengar via stulna idhand lingar eller att ove tan des föra in 
t.ex. narkotiska pre parat i landet. De utnyttjas även för att begå 
t.ex. en stöld, ”om du tar den där jackan för tusen spänn så får du 
en tjuga”, som en polis ut trycker det (P:1:7) eller för att agera vakt, 
så att andra, ickefunktionshindrade, ska kunna be gå själva brot
tet. Om gärningen upptäcks blir det i regel den funk tions hind rade 
som inte hinner undan eller förstår att han – för det handlar oftast 
om män – ska rädda sig. Ett par poliser har även erfa renhet av att i 
synner het yngre män, vilka kan ske le ver ett ganska isolerat liv eller 
har en begränsad be kant skaps krets, blivit in lock ade i politiska or
gani sationer av tvivelak tig karaktär. De an vänds ex empelvis för att 
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göra pro pa ganda för or gani sationens åsikter, utan att de alla gånger 
för står vad de bli vit indragna i. Det kan samtidigt leda till att de 
dras in i ett drogmiss bruk. Det viktiga tror några poli ser är för den 
funktions hindrade att få känna sam hö rig het, att bli accepte rad i 
gänget och få vara med, eller som en utredare uttrycker det ”bara 
jag får vara med de stora grabbarna” (P:2:2). 

 Inställningen hos samtliga poliser i vår undersökning är att 
man inte ser det som ba ga tell artat om ett brott begås mot en per
son med funk tionshinder eller som en polis formulerar sin syn på 
saken: ”jävla svin pälsar som utnyttjar” (P:1:7). Det är, som en annan 
av de intervjuade poliserna ut trycker det, en kränkning att utsätta 
en rullstols buren eller utveck lingsstörd. Det gäller inte minst då 
en per sonal eller anhörig miss brukar sitt ka pital av tillit och begår 
en brottslig han dling gent emot bru karen. 

[Man] ger ju även kärlek och öm het // våldet är ju förknippat med att den 

männi ska som man tycker om och som ger en om vårdnad och som ger en 

extra blickar och le en den. Och se´n så missbrukar man det. //Det är ju en 

så ’n oerhörd smärta i det hela också // och se´n finns det ju en rädsla na-

turligtvis, för att vad händer om jag be rät tar? (P:1:1)

I Den Mindre kommunen är man, enligt en utredare, ”som en 
igel” (P:3:2) när en per son med funk tionshind er blir utsatt, då man 
inom polisen ser det som ett speciellt ”fult” brott. Även bland s.k. 
”klas siska” kriminella är dessa för övare, enligt polisens uppfatt
ning, inte heller uppskat tade utan har mycket låg status.

Från anmälan till åtal
I korthet är den generella arbetsgången: vid misstanke om brott el
ler då ett brott har be gåtts görs till polismyndigheten en anmälan, 
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vilken skrivs in i poli sens dato rise rade sy stem. Polisen genomför 
en utredning om brottets beskaf fenhet och samlar in så mycket 
information som möjligt för att kunna säker ställa bevisning m.m. 
Där efter fat tas beslut om att inleda för undersökning eller om att 
ärendet ska läg gas ned t.ex. i brist på bevis eller att anmälare/vittne 
inte samarbetar. Beslut om att inleda förunder sökning kan fattas av 
såväl polis myndighet som åklagare. Förenklat beskrivet kan åkla
garens och polisens ar betsfördelning beskrivas som att ju närmare 
man kommer ett eventuellt åtal desto mer tar åklagare över från 
poli sen. Om brot tets art är allvarligt, svårbe dömt och utredningen 
svår ska en åklagare vara förundersökningsledare. Oav sett var man 
befinner sig i en ut redning är samar betet mellan polisen och åkla
gare en förutsättning. En polis leder oftast för un dersökningen och 
genomför åtgärder på åklagares uppdrag. Un der förundersökning
en protokollförs allt som varit av vikt för utredningen (anmä lan, 
förhör etc.) och samlas i ett s.k. förun dersöknings proto koll. Dessa 
finns dia rie förda i Huvudkommunen. Det är slut ligen åklaga ren 
som fattar be slut om åtal ska väckas eller ej d.v.s. om ärendet ska 
gå vi dare till rättslig pröv ning i domstol.36 

Ruti nerna kan i denna arbetsgång variera nå got i re spektive 
kom mun bland annat beroende på personalsituationen.

I likhet med socialtjänsten föreligger det olika lagrum, som ska 
tillämpas i de olika de larna av pro cessen från anmälan till och med 
utredning. Dock kommer vi inte att gå in närmare på be rörda lag
texter. Vi har här valt att foku sera på: själva anmälan och förhö ren 
i samband med ut red ning.37 

36 Vid en domstolsförhandling görs egentligen en ”ny” utredning - baserad på vad som 
framkom mit och sammanställts i förundersökningen d.v.s. åklagarens talan /framstäl-
lan. Dom stolen prövar således om förundersökningen tillsammans med vad som 
muntligen framkommer vid förhandlingen håller för fällande dom eller inte.

37 SFS (1942:740) Rättegångsbalk, (RB) kap.23 i huvudsak.
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Anmälan
Det vanli gaste sättet idag är att en anmälan inkommer via en na
tionell telefon till polis sta tio nen.38 Ti digare fanns i Huvudkom
munen en texttelefon i anslut ning till receptio nen, men den är 
nu mera borttagen. En anmälan kan även gö ras i receptio nen till 
vakt havande polis på po lismyn digheten eller ge nom ett per sonligt 
be sök. Man har i de olika kommu nerna ett sär skilt rum i anslutning 
till receptio nen, så att man av både sek retess och hänsynsmäs siga 
skäl kan lämna sin anmälan i avskild het. I såväl Huvud kommunen 
som Den Mindre kommu nen var, när vi genomförde våra inter
vjuer, polis huset och dess recep tio n fullt ut handikappan passad. 
Det går även att skriftligen in komma med en anmälan. Polis tar 
också upp an mä lan ute i fält t.ex. genom att man kallas till den 
plats, där brot tet skett. 

En anmälan kan göras av målsägande själv eller tillsammans 
med per so nal, god man, en kontakt eller stödperson, anhörig el
ler någon utom stående. Dessa perso ner kan även göra en an mälan 
utan att målsäganden är med. Enligt poli sens bedöm ning är det 
of tare annan än brottsoffret som initierar en anmä lan för den 
funktionshindrades räk ning. Anled ningen kan vara att den som 
utsatts för ett brott inte förstår att det hon eller han bli vit ut satt 
för är att be trakta som ett brott. Ett annat skäl är, enligt polisen, 
att funktionshind ret i sig kan göra det svårt att veta var och hur 
en anmälan ska göras. 

Vid mot tagning av en anmälan gör man, enligt de po liser som 
vi inter vjuat, i sitt handläggande inte nå gon skillnad på om brotts
offret är en person med funktionshin der eller ej. Den bild som 
poli sen förmedlar är samtidigt att man måste ta, och tar, mer hän
syn om någon är funk tionshindrad. En polis po ängte rar att när 

38  Numera kan anmälan även göras via Internet (se www.polisen.se).
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man tar upp en an mälan, där den utsatta personen har ett funk
tions hin der, så måste man inte bara visa spe ciell hänsyn utan även 
ta sig tid och ha väldigt mycket tålamod, ”det tar tid, men man 
vin ner jättemycket på att prata” (P:1:7). Problemet är dock, i syn
nerhet i Hu vud kommu nen, att man mestadels inte har den ti den 
eftersom jobben står på kö. 

Polisen är skyldig att ta upp en anmä lan oavsett vad frå gan 
handlar om. Man kan därför ald rig neka någon som vill göra en 
anmälan. Man ”pratar inte bort det och säger att det här är inget 
brott” (P:1:3). Om någon upple ver att hon el ler han är utsatt för en 
brottslig handling, även om denna inte be döms så i rättslig me
ning, kan poli sen inte heller avvisa en anmäl ningslämnare. Polisen 
själv kan göra en egen polisanmälan om man får kännedom om ett 
brott, som lig ger under all mänt åtal, misstänks föreligga.

I samband med anmälan är det polisens/mottagarens uppdrag 
att inhämta olika fakta upp gif ter och att göra en brottsrubricering, 
samt att ge information till brottsoff ret. På Hu vudorten har man 
ut arbetat en lat hund med de tio vikti gaste punkterna att beakta 
vid en anmälningsmottag ning. Det hand lar om per son upp gifter, 
do ku mentation av när, var, vem/vilka och varför enligt ett stan
dard for mulär. Det är också dessa upp gifter som ligger till grund 
för utred ningsledarnas respek tive åklagarnas be dömning om ären
dets fort satta han ter ing.

Om polisen anser det påkallat hålls vanligen ett kortare, in
ledande förhör med den som utsatts för brottet, misstänkt/a 
för brottet och med vittnen om så dana finns. Inte sällan behö
ver detta för sta förhör kom pletteras. Det kan bero på att i an mä
lan kan brottsoffrets uppgifter vara sam man blan dade med gär
ningsmannens eller vittnets utta landen varför de olika utsagorna 
behöver följas upp. Man håller då sepa rata förhör med brottsoff
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ret, med den eller de som är misstänkt/a, liksom med eventu ella 
vittnen. Om det vid anmä lan rör brott mel lan två personer såsom 
vid misshan del eller i övrigt då polisen t.ex. kallats till parternas 
bo stad, särar man alltid på brottsoffret och miss tänkt eller upp
given gär ningsman. Poli serna har kon takt sins emellan medan man 
efter strävar att de in blandade inte har det med var andra.

Direkt och indirekt information om funktionshinder i anmälan
Utformandet av en anmälan är, som vi ser det, central då denna 
är det första steget i den rätts liga processen för att bedöma om ett 
ärende ska läggas ned el ler gå vidare till en för un der sök ning. Efter
som personer med funktionshinder inte innefattas i de brotts offer
grupper, som ska prioriteras, är vår fråga hur po lisen hanterar att 
det i brottsbil den finns ett funk tionshinder som kan ha be ty delse 
ur utredningssynpunkt. 

Enligt frågorna i polisens standardformulär för anmälan 
finns ingen specifik ”ruta” där man kan mar kera eller fästa upp
märksamhet på att målsäganden har någon form av funk tionshin
der. Det skulle nämligen förutsätta, enligt en av de utredare vi 
inter vjuat, att man fått en dia gnos av nå gon kunnig inom handi
kappområ det. Detta är således ingen ru tin fråga som ställs i sam
band med att en anmälan tas upp. Det bety der att det inte fö
religger en formell skyldig het att ge di rekt in forma tion om den 
brottsutsatte har ett funktionshinder el ler ej. Där emot kan man 
ge indirekt information genom att göra noter ingar t.ex. i form av 
en tjänste an teck ning under ”Öv riga upplysningar” att perso nen är 
i be hov av tecken tolk eller att an mälan mot tagits via texttele
fon. Det kan också av be skriv ningen framgå att brotts offret är 
rull stolsanvändare eller är i behov av an nat tek niskt hjälp me del 
– detta be höver dock i sig inte betyda att målsä gande är att jäm
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ställas med en person med funk tionshin der. Oftast görs då en no
tering att man ska ta kontakt med mål sägan den. En annan indi rekt 
källa kan vara att den plats, som poli sen kal lats till eller som måls 
ä ganden hör till, är ett spe ci fikt grupp bo ende, dag lig verk samhet 
eller en sär skola. Då är sannolik he ten större att det handlar om ett 
brottsof fer med ett funk tionshinder. 

Hur ställer sig de poliser, som ingår i undersökningen, till att 
det av an mä lan inte som en direkt information fram går att måls
ägande har ett funktions hinder? I Huvud kom munen ser merpar
ten poliser det som en för del att anmä lan är ne utral i detta av
seende sett ur både målsä gandens och poli sens per spektiv. En polis 
med lång erfa ren het av i synnerhet yttre tjänst menar att detta är 
en fråga som han aldrig reflekte rat över kan ha betydelse för den 
fortsatta hanter ingen av ett ärende. Andra framhåller att de inte 
gör någon skillnad på om målsä gande är funktions hind rad eller ej, 
men noterar om det t.ex. behövs en tecken tolk. Man kopplar dock 
inte detta till att det är en uppgift som marke rar att målsägande 
är spe cifik som funktionshindrad. Efter som funk tions hinder inte 
finns med som en del i den givna s.k. rekvi siten, när man skriver en 
an mä lan, sö ker man inte heller efter defi nitio ner på handi kapp. 

Vanligtvis ser man det således som en för del att funktionshin
der inte ska framgå av an mä lan d.v.s. att det i standardformuläret 
skulle finnas en ruta att kryssa i om en mål sä gande har ett funk
tionshin der.

I Den Mindre kommunen är det upp till varje en skild polis att 
göra som hon eller han anser lämpligast. En av de utredare, som vi 
inter vjuat, ser det som helt natur ligt att det ska framgå av anmälan 
om be rörd per son är funk tions hind rad då detta kan ha bety delse 
för ärendets fortsatta han tering. Ef ter som man inte kan veta vem 
som får ären det för utred ning kan man lösa frågan ge nom att lägga 
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med en lös lapp eller göra en no tering un der ”Övriga upp lys ningar” 
att målsäganden har ett visst funk tions hinder. Man måste an vända 
”sitt sunda för nuft” (P:3:1). Samma utre dare menar att man här får 
så pass få an mälningar att man kan granska dem nog grannare än i 
en större kommun, vil ket för övrigt in neburit att man har en bra 
uppklarningspro cent. Kännedomen om de funk tions hindrade är 
också väl digt god i kommu nen. Man kan där för väl digt lätt ta reda 
på om en målsägande har funk tionshinder. Även i Mellan kommu
nen har man en relativt god lokal kän nedom och vet om en målsä
gande har ett funk tions hin der eller ej. Man har därför inte när mare 
förhållit sig till denna proble ma tik och man an tecknar inte gene
rellt i anmälan om en målsä gan de är funk tionshindrad (P:2:1). Man 
kan däremot notera om en per son varit behjälp lig vid anmälan. 

Tillämpningen av denna fråga förefaller att variera både indivi
duellt och lokalt. Oavsett hur man han terar anmälningar så är man 
dock ense i de olika kommu nerna: obero ende av ru tiner fram
håller man vik ten av att göra det bästa för brottsoff ret. 

Motiveringar för och emot att funktionshinder framkommer      
i anmälan
När vi diskuterat frågan med de berörda poliserna har en motive
ring varit att anmä lan är en of fentlig handling och målsäganden 
kanske inte vill att man här ska kunna ut läsa att hon el ler han har 
ett funk tionshinder. Några menar att det skulle kunna leda till en 
svår gränsdrag ning. När eller hur ska man fråga om målsägande 
har ett funk tions hin der? Det kan ju också vara så att den som är 
ut satt befinner sig i affekt eller är mer el ler mindre be rusad. Erfa
renhets mäs sigt menar flera av de inter vjuade poliserna att det för 
målsä gande kan vara svårt att i denna situa tion också uppge att 
man har ett funk tionshinder, om detta inte i sig är up pen bart. En 
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polis framhåller att det i ett trauma tiskt läge, som en brotts anmäl
an innebär för många, även kan vara känsligt att ställa en fråga om 
målsäganden, som kan ske upplever sig kränkt av brot tet, har ett 
funktionshin der. 

Sedan kommer jag som polis och krän ker än en gång, ännu värre kan ske 

(P:1:7). 

Samme polis har erfaren het av att han vid mål sägan deför hör i 
sam band med anmäl nings mottag ning anat sig till att nå got inte 
stäm mer. Han har då frå gat om perso nen ex empelvis varit i kon
takt med t.ex. psy kiatrin. Det har ibland lett till att personen bli
vit väldigt arg, medan i andra situationer målsä ganden upp skattat 
att polisen frå gat och då även an gett vil ken läkare som hon eller 
han har kon takt med. Det kan så ledes vara en svår avväg nings
fråga för den enskilde poli sen hur hon el ler han ska hantera detta 
problem både av hänsyn till målsä ganden och för den en skilde 
polisens bedöm ning. 

Det är väldigt mycket upp till den enskilde, alltså hur man agerar och hur 

man intres serar sig och hur man är. Vi har ju vissa grundförutsättningar för 

när man skall avrap portera eller när man ska åka på jobb och om man skall 

skriva på ett visst sätt, men hur man än vrider och vänder på det så är det 

upp till den en skilde hur man hanterar och vilken information man lämnar 

ifrån sig och hur man be möter [parterna] (P:1:6).

Det föreligger således inte ett regelverk hur man rutinmässigt ska 
hantera frågan om att i an mä lan ta upp om målsäganden har ett 
funktionshin der. Detta är i stället en fråga om den en skilde po
lisman nens in ställning till om, och hur, hon eller han han terar en 
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an mälan, där det inte up pen bart framgår att det rör sig om en 
person med någon form av funktions hinder. Av ”nor mali se rings
skäl” väljer man bort att doku mentera att ett brotts offer har ett 
funk tionshin der (an nat än ifråga om de tre brottsty per där det ut
sägs att målsä gande är funk tions hind rad). Moti ver ingen är att man 
inte vill peka ut eller dis kriminera per soner med funktionshin der, 
vilka redan är en utsatt kate gori i sam hället. Man får, som en polis 
uttrycker det ”inte hänga ut någon” (P:1:4). Det ses så ledes som en 
integritetsfråga.

Emellertid fram går tydligt att merparten poliser inte ser det 
som ett problem att via in di rekta upp gifter låta det framgå att 
målsäganden har ett funktions hin der. Tvärtom ut trycker flera 
vikten av att detta fram kommer på något sätt. I syn nerhet anser 
flera poliser att detta måste framgå på utred nings nivå, efter som 
funktions hindret kan spela roll både för att man blir utsatt och 
för att det kan inverka på un derla get i anmälan och därmed den 
fortsatta utredningen. 

men jag har varit med om själv att när jag har skrivit min anmälan med alla 

de här // formalia och skrivit ner händelsen så är det in trycket som jag har 

fått här i mag gro pen, känslan för om det är någonting. Det har jag kunnat 

dokumentera vid si dan om, // för det är ju naturligtvis ingenting som ska 

gå med i någon utredning, men som kan vara bra för ut red nings mannen 

att få att här är det något, alltså det inte var lätt kom munice rat. Det 

kanske finns något handi kapp i bakgrun den, men det är // min per sonliga 

reflektion // det finns ingen ting som går att söka på eller som finns i vårt 

an mälningsupptagningssy stem (P:1:6).

Man får i sådana situationer, som en polis uttrycker sig, lära sig 
att ”trolla med knäna” (P:1:7) ef ter som det inte finns manualer att 
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följa. Man får försöka finna olika fram komliga vägar och alter na
tiva lös ningar. Enligt vår bedömning är också inställ ningen att om 
man som anmäl ningsmotta gare kan förmoda att målsäganden har 
ett funktions hinder, brukar man fråga ve der bö rande hur det för
håller sig. I sig är dock detta inte en garanti för att det görs en note
ring i anmälan. Även iakt tag bara funktions hinder såsom blindhet, 
dövhet eller att nå gon är rull stolsanvändare kanske man men talt 
noterar, men ”sä kert att vi bom mar det också” (P:1:7). 

Utredning
Nästa steg i pro cessen är, om anmälan leder till fortsatt utred
ning, att en för un dersök ning in leds. En för undersökningsledare 
vid polismyn digheten eller en åklagare har ansvaret för ledningen 
av den vidare utredningen av ärendet. Vid vissa brottsty per är 
det alltid åkla gare som agerar för undersök ningsle dare. Det gäller 
exempelvis vid sexu albrott, liksom om målsä ganden är ett barn. 
Hu vud upp giften för brottsutred ningen är att ut reda vad som har 
inträffat. Är hand lingen att rubri cera som brottslig? Kan man i så 
fall styrka brott? Ut gångs punk ten för ar betet är att man gene rellt 
inte får särbe handla eller kränka nå gon. Det finns, som framgått 
ovan, inte några specifika riktlinjer el ler strate gier för hur man ska 
utreda brott mot en person med funktionshinder.

På utredningsnivå är arbetet i Huvudkommunen orga niserat 
efter så väl brotts typ så som ekonomiska brott, våldsbrott, mil
jörelaterade brott m.fl. som brottets svårighets grad. Närpo lisen 
(NÄPO) utreder exem pelvis brott som ur utredningssynpunkt är 
av enk lare beskaffen het t.ex. snat teri, vissa former av personrån 
och misshandel. Man har här även spa nings uppdrag. När vi gjorde 
våra intervjuer förekom det även att man på NÄPO utredde vissa 
våldtäkts ärenden. Idag ut reds dessa i samt liga fall av länskrimi
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nalen. Här har man även hand om de ur utredningssynpunkt mer 
tidskrä vande och komplicerade lik som grövre brot ten. Även i ett 
annat avseende har or gani sa tionen för ändrats så att en anmälan 
numera hante ras som en helhet. Tidigare kunde det före komma 
att man utredde t.ex. ekono miska brott på en rotel medan vålds
brot ten och stöld brotten var spridda på olika grupper (P:1:2).39

När en an mälan in kom mer till polisenheten i Mellankommu
nen gör en för undersök ningsle dare en brotts rubricering och en 
priori tets ordning. Ärendena fördelas därefter på olika utre dare, 
även här om möjligt efter önskemål och kompetens ifråga om 
brottstyp. I Den Mindre kommunen är gången att när en anmälan 
är upprättad går den via dator till Huvudkom mu nen, där man ser 
till arten och gra den av brottet. De ur ut rednings syn punkt grova 
brotten ut reds här, som anförts tidigare, medan övriga ärenden 
för delas antingen på en för under sökningsle dare, vil ken finns på 
annan ort tillhörig Den Mindre kommu nen, el ler på de utredare 
som finns till gängliga i kom munen. Förunder sök ningsleda ren kan 
även vid behov bistå dessa utre dare.

 På utredningsnivå finns en tydligare samsyn än vad som finns 
på anmäl ningsnivå bland de utredare, som vi intervjuat, om vikten 
av att det för ären dets hantering fram går att målsägan den har ett 
eller flera funktionshinder och även att det finns en kun skap om 
vad detta kan få för konsekvenser för i syn nerhet utre dar nas för
hörs metoder. Det är som fram gått inte per automatik en uppgift 
som man på ut red nings enhe ten får kunskap om utifrån anmälan. 
På denna nivå tas i regel per son lig kon takt med målsä gande. Det 
sker vanligen via tele fon, enligt en utredare (P:1:3), men det före
kommer även att man träf far målsägan den. Om det inte fram gått 

39 En konsekvens av den tidigare organisatoriska uppdelningen av ärendens hantering 
kunde in nebära att blev man utsatt för flera olika typer och gra der av brott kunde 
vart och ett av dem hamna hos olika utredare.
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tidi gare kan en utredare då bli varse att brotts off ret har ett funk
tionshinder. 

Det förekom mer inte säl lan att man som ut redare ”får en käns
la av att det är nå got” (P:1:6). Men även här skiljer sig in ställningen 
bland utre dare till hur man ska han tera denna ”känsla”. Som liga 
ställer en mer eller mindre direkt fråga om hur det för håller sig, 
medan andra finner detta svårt av integritets skäl. En strategi kan 
då vara att utreda ren tar kontakt med an mäla ren, i de fall då den
na är nå gon annan än målsä ganden, och hör sig för. ”Det är åter det 
här med integrite ten” (P:1:6). En annan möjlighet kan vara att följa 
upp kontakt nätet runt mål sägandens fa milj, andra anhö riga, god 
man eller an nan kontakt person. Det gäller även att ha god kon
takt inom enheten. Inte sällan kan in for mationen komma fram 
slumpartat genom att nå gon lämnar en upp gift, som vi sar att mål
säganden har ett funktions hinder. Det kan röra sig om att en polis  
känner till att vederbö rande är un der exem pelvis psykiatrisk vård 
(P:1:1). Sam arbetet är därför vik tigt.

Enligt erfarenheten hos de utredare, som vi intervjuat, läggs 
inte fler ären den ner för att målsäganden är en person med funk
tionshinder, vilket dock är en upp fattning som vi mötte hos ansva
riga inom handikappomsorgen i undersök ning ens tre kommuner 
(se kapitlet Socialtjänsten). Det finns samtidigt anled ning att i 
kommande studier disku tera denna fråga då, som en utredare, 
fram håller att ”vi vet ju inte när vi lä ser //anmälningarna att [mål
säganden] är han dikappad, när de läggs ned” (P:1:2). 

Målsägandeförhör
En vik tig del i utredningsarbetet är de förhör som hålls med be
rörda parter i ett brotts mål och för denna undersökning är det 
således förhören med målsägande som har funk tions hin der, som är 
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av intresse. Det finns formella regler att följa när det gäller att hål
la förhör. Till dessa hör bland annat att, som tidigare fram hållits, 
målsä gande ska få ta del av förhö ret muntli gen och/eller skriftli
gen och även ge sitt god kännande att hon eller han har läst igenom 
det samma. Det krävs dock inte att för höret finns doku mente rat i 
tekniskt avse ende t.ex. på band spelare.

Inom ramen för gällande regler kan själva genomförandet av ett 
förhör va ri era och ex em pel vis an pas sas till den rådande situa tio
nen. Det kan handla om att rätta sina tekni ker efter målsägandes 
behov och förutsätt ningar. Man kan även försöka att för lägga tid
punkten för förhöret till när det är lämp ligast för målsä gande. Ur 
rättsäker hetssyn punkt kan det innebära att förhöret måste skjutas 
upp för att förut sättning arna är bättre längre fram, vilket samtidigt 
kan vara ett problem om man har ett kog nitivt funk tions hinder, 
som medför svå rig heter att minnas. Ett annat arbetssätt kan vara 
att t.ex. vid en akut situa tion låta personen skriva ner vad hon eller 
han blivit utsatt för. Detta kan hända om det exempelvis rör en 
ickehö rande och man inte omgående kan få kon takt med en teck
entolk. Ett grundligare för hör hålls sedan då en tolk kan vara med.

En tydlig tendens i vårt material är att polisen generellt för
söker så långt det är möj ligt att un der lätta för hörssituationen för 
målsägande genom att skapa en så gynnsam situa tion som möj
ligt. I Hu vudkom munen har man på grund av det höga antalet 
an mäl ningar, bristande ekonomiska eller per sonella resurser, inte 
alltid samma möjlig heter till detta som i de två mindre kommu
nerna. Mål sätt ningen har man dock gemen samt: att få ett bra inle
dande för hör. I Mellan kommunen kan det innebära att detta hålls 
i den funktions hindrades vardags miljö om det be döms vara till 
brottsoff rets fördel. Om för höret måste ske på t.ex. ett gruppbo
ende eller en skola ser man till att genomföra för höret i ett rum, 
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där man inte blir störd. Man är också noga med att speciellt i käns
liga ären den komma i ci vila kläder, då en uniform gärna väcker 
uppmärksamhet. I de två mindre kommunerna är detta i regel 
möj ligt att göra dagtid, medan det på helger och övrig tid kan vara 
svårt på grund av personal si tuatio nen. 

Poli sen är också an gelä gen om att förbereda målsäganden inför 
be sö ket ge nom att uppge anled ning till för hö ret, vem eller vilka 
som kommer från poli sens sida och att det ska finnas en eller 
flera stöd person/er40 med. Om man misstänker att en anhörig el
ler exem pelvis personal är gär nings man anpassar man förhöret så 
att den som är misstänkt inte är närvarande i sam band med att 
man håller förhör med målsägande. Det kan ibland medföra pro
blem exem pel vis om målsäganden är starkt beroende av personen 
ifråga. Man försö ker också att arbeta med ut redningen så att den 
misstänkte inte får känne dom om att hon el ler han an tas vara gär
nings man eller att det på går en utredning över huvudta get. Detta 
är spe ciellt vik tigt i situa tioner t.ex. på ett gruppbo ende, då en ur 
personalen eller en annan brukare är föröva ren. 

Att vara förhörsledare förutsätter både flexibi litet och engage
mang. En av de utre dare som vi in ter vjuat tillämpar metoden att 
först låta personen ge sin ver sion i ett samman hang, först där efter 
går han in på detaljer. Syftet är både att få den som inter vjuas att 
känna sig tryg gare och att få hennes eller hans egen be rättelse av 
vad som har hänt. Den version som står i anmä lan kan t.ex. vara 
po lisens eller så kan uppgif terna i denna ha blandats samman med 
olika parters uttalanden. Vad förhörsle daren har att ta ställ ning 

40 Inför en eventuell domstolsförhandling kan man framställa en begäran att en stöd-
person medföljer under rättegången. Stödpersonen har helt andra upp gifter än 
målsä gandebiträdet och kan ex. begära paus eller enbart stötta/uppmuntra målsä-
gande att ta sig igenom rättegången (RB kap.20, § 15).
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till är inte om det är en sann eller falsk berättelse målsä ganden 
ger av vad som hänt, utan hur per sonen själv uppfattat, och se dan 
återger, händelseför loppet. 

En intervjumetod, som man försöker tillämpa i synnerhet om 
målsägande har ett doku menterat psykiskt funk tions hind er eller 
ut veck lings störning, är att genom föra för höret med hjälp av en 
videoinspelning. Denna för hörs eller sna rare inter vjumetod an
vänds annars speci ellt när barn har utsatts för brott eller över
grepp (Ceder borg, 2006). I Hu vudkommunen har man ett sär skilt 
för hörs rum för detta ändamål. Tidigare fanns ett så dant rum även 
i Mel lan kommunen men det lades ned i sam band med en omor
ganisa tion. Nu måste man bege sig till Huvudkom munen, vilket 
inte alla gånger är utan komplika tioner bl.a. på grund av alla olika 
faktorer som ska koor dineras. Det är spe cial ut bildad perso nal som 
genomför dessa förhör. Vid ett förhör ska man inte bara ställa sina 
frå gor och skriftligen do ku mentera vad som sägs, utan även för
medla vad som sker runt om kring. Här har videoin spelning klara 
fördelar bland annat ge nom att underlätta denna ofta komplexa 
pro cess (P:1:9). Man kan fokusera mer på själva för höret än då man 
samti digt både ska föra anteck ningar och iaktta t.ex. hur personen, 
som förhörs, reagerar. En annan viktig fördel är att man direkt kan 
följa hur frå gorna på ver kar per so nen i fråga. Det medför att man 
på ett helt an nat sätt kan fånga sinne stäm ningen vid förhöret: ”en 
del börjar gråta, andra får vre desut brott” (P:1:3). Reaktio nen kan 
vara ett sätt att styrka det som målsäganden anmält att hon eller 
han har blivit ut satt för. 

Överhu vudtaget är man på utredningsnivå mycket väl utbildad 
i för hörstek nik. Inte minst gäller det vid sex ual brott och den kun
skapen kan man ta med sig när t.ex. en målsägande har ett funk
tionshinder. 
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”Bortom allt rimligt tvivel”
Att ”bortom allt rimligt tvivel” kunna styrka brott och bevisa 
uppsåt vållar pro blem för alla ka te gorier av brottsoffer. Om man 
inte tydligt kan redogöra för eller komma ihåg vad som hänt kan 
det bli svå righeter för polisen att styrka brott. Saknas då vitt nen 
eller om man inte kan identifiera en gär nings man, kan det alltså 
leda till att anmälan läggs ned. Det krävs så dan ex akthet i den 
berät telse som lämnas att:

när man haft förhör med en person med funktionshinder så har det många 

gånger varit svårt att få fram detaljer som gör att åklagaren eller domsto-

len//kan styrka brott. För det är ju så att helst ska man minnas ex akt och 

veta till hundra procent vad som har hänt och vem som har gjort vad, var, 

och vad de har haft på sig och // tän ker man då att det är en människa med 

funktionshinder, som har svårt att upp fatta saker och så, då…(P:1:1). 

En annan utredare med lång erfarenhet av att arbeta som handläg
gare inom polisen po ängte rar det svåra i att vid förhör med perso
ner med funktionshinder få fram de taljer som gör det möj ligt att 
styrka brott.

Rättsmaskineriet är ju så uppbyggt så att man måste bevisa att ett brott 

har ägt rum och för att få någon fälld måste det bevisas bortom allt rim ligt 

tvivel. Det är ju bra för annars skulle ju folk kunna bli dömda fast de är 

oskyldiga, men det är naturligtvis en brist att många ärenden blir av skrivna 

(P:1:4).

Det är ”många gånger väldigt, väldigt svårt att få en trovärdig 
berättelse som håller ut ifrån den trovärdighetsbedömning som 
domstolen kräver” (P:1:1). Detta är faktorer som kan vålla di rekta 
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problem, då mål säganden har ett visst funktionshin der. Det kan 
leda till oklarhe ter som gör det svårt att be döma tro vär digheten 
i en utsaga, där brotts offret ex empelvis har kommu nika tionssvå
righeter såsom vid t.ex. As perger, afasi eller en ut veck lingsstör
ning. Då kan man ha problem med att berätta vad man varit med 
om och kan därför inte lämna de upp gifter som krävs, eftersom 
”deras värld [ser] inte ut som vår värld//de har inte samma tal och 
samma språk” (P:2:2). De utredare vi inter vjuat fram håller att från 
polisens sida ser man alltid lika all varligt på de upp gifter som läm
nas av alla målsäganden, men de håller kanske inte för en vi dare 
utredning. 

Vid vissa funktionshinder kan det också vara problem att ge 
en samman hål len skild ring av den hän delse som man varit med 
om. Speciellt svårt kan det vid ett kognitivt funktions hinder vara 
att minnas något som ligger litet längre till baka i ti den, ibland kan 
det röra sig om mycket kort tid tillbaka. En utre dare menar att de 
kanske mest ut satta i vårt rättssy stem är just de per soner som på 
grund av sitt funktionshinder har svårt med sin tidsupp fatt ning 
(P:1:1). 

Man kan också ha svårt att upp fatta olika led el ler innebör
den av en fråga. Då poli sen eller utredaren ber att målsägande 
ska be rätta vad hon eller han va rit med om, är det inte självklart 
att man förstår vad det är polisen vill att man ska berätta. Därför 
måste man för söka leda fram personen ifråga till själva sak frågan. 
Ibland kan det t.ex. vara en fördel att komplettera med ett förhör i 
skriftlig form, i syn ner het vid vissa kom munikativa funktions hin
der, därför att man lättare kan bryta ner frågan i en skild heter. En 
utre dare illustre rar detta med att man vid ett munt ligt förhör, ofta 
omedvetet, rationalise rar ge nom att formulera frågor, som in ne
håller mer än ett led, t.ex. ”be rätta hur du blev av med din blåa cy



82  |  DOLDA BROTTSOFFER  DOLDA BROTTSOFFER  |  83

kel”. Denna me ning innehåller minst sex enskilda led: att be rätta, 
hur, bli av med, din, blå och cy kel. Om målsägande har ett visst 
funktions hinder kan det då vara nödvändigt att ta varje led för sig. 
I mer kom plicerade fall kan man annars som utre dare inte alltid 
vara helt säker på vad i frågan som målsäganden avser i sitt svar. 

Det kan också handla om att man vid av slutat för hör önskar 
följa upp några detaljer i den av givna be rättelsen. Då kan det hän
da att man får andra svar, som stjälper under laget. Man ut trycker 
det upp levda på ett annat sätt denna gång, vilket leder fel ur be
vissynpunkt, eller blan dar man sam man olika för hållanden.

Ett annat problem kan handla om hur parterna i ett ärende 
uppfattar var andras utta lan den och bete enden. Det kan skilja sig 
åt på väsentliga punkter i synnerhet när för öva ren är ickefunk
tions hind rad och brottsoffret har en ut vecklingsstörning, men 
även när båda parter har detta funk tionshinder. En så dan situation 
kan förekomma t.ex. i sam band med ett sexuellt över grepp, där 
målsä gande uppfattar att hon har lock ats att följa med mannen 
hem, där över greppet sedan äger rum, medan gär ningsmannen 
häv dar motsatsen. Ord står då mot ord hur parterna upp fattat 
frivillig heten i att man haft en sexu ell kontakt. 

Att de träffar någon där [på krogen] som utnyttjar situationen och för gri-

per sig på henne utan att hon riktigt vet hur hon ska säga nej eller.. (P:1:4). 

Det kan då uppstå problem med att styrka att det handlar om ett 
brott. 

Ett an nat svårt problem handlar om gränsdragningar. Flera 
poli ser lyfter fram dilem mat med att det som är normalt för en 
person med funktionshinder inte alltid är det för en ickefunk
tionshindrad. En personal gör en anmälan om miss tänkt sexuellt 
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övergrepp, me dan kvinnan, för det handlar i dessa fall van li gen om 
kvinnor, be traktar ”förövaren” som en pojkvän (P:2:2). För henne är 
det inte ett brott utan rätten till ett eget sexliv, medan personalen 
ser det ur en annan aspekt. Ett annat svårbedömt exem pel på vad 
som, enligt en polis, ska betrak tas som ett nor malt eller nödvän
digt bete ende är då en an hörig av ren förtviv lan försökt hålla sin 
son eller dotter hemma och låst yt terdörren el ler sett sig tvungen 
att hålla fast henne eller honom till skydd, utan uppsåt att skada. 
Den funk tions hindrade vet dock att detta inte är tillåtet och gör 
en an mälan, som behand las i vanlig ordning (P:2:2). Det kan också 
handla om att man tror sig vara ut satt för en brottslig handling, 
men det hör till sjukdomsbil den, vilket kan före komma vid psy
kiska funktionshin der (P:1:8). 

Detta är några exempel på svårhanterliga frågor och en utre
dare menar att man kan ske måste av skriva brott för att man inte 
säkert vet om målsägande ta lar san ning eller ej (P:1:4). Har hon 
eller han inbillat sig det här? Tolkar man varandra fel?

Nedläggning av ärenden, information, målsägandebiträde
För att polisen skall kunna styrka brott har vi visat på vikten av att 
det i sam band med anmälan och utredning fram kommer att indivi
den, som utsatts för brottet, är en person med funktionshinder. Här 
vill vi lyfta fram ytterligare tre förhållanden där det kan vara viktigt 
att det finns kännedom om att målsägan den har ett visst funktions
hinder, nämli gen i samband med ned lägg ning av ärenden, vid poli
sens informationsan svar och för att er hålla mål sägan debiträde.

Nedläggning av ärenden
Det är vik tigt att understryka att generellt är det en mycket hög 
pro cent an mäl ningar, som läggs ned. Den bild vi har av nedlägg
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ningsprofilen är att likna vid en pyramid: mer parten ärenden läggs 
ner i an mäl ningsfasen utan att gå vi dare till förunder sökning. Av 
det totala antalet inkomna an mäl ningar är det slutli gen ett yt terst 
litet fåtal som går vidare till rättslig pröv ning. Uppskattningsvis 
handlar det om ca 10 pro cent, men san nolikt färre, enligt flera av 
de ut redare vi in ter vjuat. 

Det finns ett strikt regelverk att följa när en anmälan eller ut
redning kan el ler ska läggas ned.41 Alla an mä lningar är exempelvis 
inte adekvata. Man kan inte, som en polis i vår undersökning har 
er fa renhet av, an mäla att man exem pelvis stulit solen. I andra fall 
kan man också relativt omgå ende kon sta tera att gär ningen inte kan 
rubri ce ras som brottslig. En per son, som an mälts sak nad, kan t.ex. 
ha förirrat sig i om giv ningen och återfinns sedan välbehållen. Flera 
poli ser har erfa renhet av att vissa funk tionshindrade, som kan ske 
bor i ett grupp boende, tycker om att åka tåg eller buss. Man ”rym
mer” av det skälet. Polisen får då åka till platsen och hämta till baka 
dem. ”Man lär sig dock snabbt om orsaken är nöjet att få åka hem 
i polisbil” (P:1:7). Persona len får fortsätt nings vis sköta hämtningen, 
om händelsen upprepas. 

Andra skäl till nedläggning kan vara att det sak nas spa ningsupp
slag. Det är, som några utredare uppger, inte brottets svårighets
grad som är avgörande utan mer möj ligheten att kunna styrka 
brott. Det kan även handla om att man inte kan identifiera eller 
finna en gär ningsman eller att man inte får ett underlag som gör 
det möjligt för en åkla gare att be döma la gens krav på att uppsåt 
före lig ger. Kan ske råder ingen tvekan om att ett brott har begåtts, 
men man kan som för under sökningsledare inte styrka brott. Flera 
av de poliser vi in tervjuat har erfa renhet av det svåra dilemma det 

41 Se ex. RB, kap. 23, §§ 4, 4a i brist på bevis eller att anmälare/vittne inte samarbetar. 



86  |  DOLDA BROTTSOFFER  DOLDA BROTTSOFFER  |  87

inne bär att veta att ett brott har be gåtts, men inte kunna bevisa 
det och att under laget inte håller för s.k. åtals prövning. Det un
der lag, som för un dersök ningsledarna överlämnar till åkla gare, bör 
näm ligen vara så under byggt att det håller i domstol, an nars läggs 
ären det ner (P:1:6; P:1:8). 

Ett ärende under utredning kan också tas upp igen om exem
pelvis nya fakta fram kommer. 

Av alla ärenden som totalt sett läggs ned är det ingen brotts
offergrupp som är mer framträdande än andra. Detta gäller även 
för brottsoffer med funktions hinder, enligt de utredare vi inter
vjuat. Det är möjligt att detta är en relevant bild av situationen. 
Samti digt vill vi ställa frågan om detta förhållande d.v.s. att anta
let ned lagda ärenden, där målsäganden har ett funktionshinder, 
inte är fler än för andra brottsofferkategorier, kan relateras till att 
funktionshinder inte finns som kod vid bestämning av brottstyp 
annat än vid de ovannämnda tre brotts typerna. Inte heller att 
funktionshinder är ett kriterium som rutinmässigt efterfrågas i 
samband med anmälnings förfarandet eller i samband med utred
ning. Detta menar vi är faktorer som innebär att det inte går att 
få fram vare sig hur många ärenden som har en målsägande med 
funktionshinder och där med om dessa ärenden i högre eller min
dre utsträckning leder till nedläggning. Vår fråga får bli reto risk 
men vi menar att det finns skäl att inom polismyn digheten be
lysa konse kven serna för den rättsliga prövningen att funktionshin
der inte självklart framkommer vid anmälningsupptagning eller i 
utrednings arbetet.

Information till målsägande
I polisens uppdrag ingår, som framhållits ovan, att ge information till 
målsä gan de om möj lig heter till ekonomisk ersättning, vilka myndig
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heter och or ga ni satio ner som kan bistå med hjälp och stöd, den fort
satta hanteringen av an mä lan både av poli sen och hos rättsväsen
det i öv rigt, samt ge brottsförebyg gande in formation (se Poli sens 
hemsida www.polisen.se). Polisen ska även höra med brottsoffret 
om kontakt önskas med brottsof fer jour (BOJ) och, om sådan finns 
i kommu nen, med kvin nojour eller mot sva rande. Med den förra, 
BOJ, är samar be tet formali serat i de undersökta kommunerna. På 
anmäl nings formulä ret finns en ruta för polisen att kryssa i om måls
ä gande önskar eller kan antas vara i be hov av kontakt med BOJ. 

I polisens in formations skyldighet ingår även att under den 
eventuellt fort satta utred ningen ge brottsoffret in formation både 
muntligen och skriftligen om ärendets hand läggning. Det finns 
även tryckt information i broschyrform i re ceptionen på de olika 
polisstationerna och dessa kan vid per sonlig kontakt de las ut till 
berörd/a part/er. 

Även om informationsskyldigheten är reglerad i så motto att 
information ska ges, fö re faller det gene rellt vara upp till den en
skilde polisman nen eller i förekommande fall åkla ga ren, både på 
anmäl nings och utredningsnivå, hur man hante rar förmed lingen 
av in forma tion. Det är, som en polis uttrycker det, inte fel på 
ambitio nen, men det behövs bättre medvetenhet (P:1:1) om detta 
an svar. 

Vi menar att det är viktigt att veta både om brottsoffret har ett 
funktionshin der och vil ken typ av funktionshinder, då detta kan 
medföra direkta proble m att läsa och förstå men också att kom mu
nicera hur man uppfat tat vad som för medlas muntli gen och/eller 
skriftligen. Till detta kom mer att brottstillfället för många, även 
ickefunk tions hind rade, kan vara en trau ma tisk si tua tion, vil ket 
yt terli gare kan för svåra möjlighe terna att ta till sig information. 
Det gäller där för att som po lis vara både uppmärk sam på situa
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tio nen och även att vara flexi bel. Det kan t.ex. inne bära att ställa 
sig frågan om den brottsutsatte har förstått den in formation som 
delges henne eller honom, men även, om infor ma tionen skickas 
per brev, att försäkra sig om att den som öppnar brottsoffrets post 
inte är för övaren. 

Hur man som polis kan hantera en situation, där den brottsut
satte har ett visst funk tions hin der, kan be lysas med följande exem
pel i vår undersökning. Ett polisförhör ska god kän nas av brottsoff
ret. Om denne då har ett funktions hinder som innebär svå rig heter 
att läsa eller förstå vad som står i det ned skrivna förhöret får man 
finna andra lös ningar. En polis hade ett fall där mål säganden skulle 
god känna ett två sidor långt ned tecknat för hör.

[han] satt mest och tittade på det, sa det är OK. Har du problem att läsa 

och skriva? Ja jag är dyslekti ker” (P:1:7).

Polisen läste då upp doku men tet och ställde därefter frågor så att 
det blev helt klart att den brottsutsatte förstått dess inne hål l. Om 
man som po lis/utredare kän ner sig osä ker på ifall mottagaren kun
nat tillgodogöra sig infor matio nen eller ej, kan man också försöka 
att for mulera frågor som ger någon form av be kräftelse på att den 
brottsutsatte har tagit till sig vad som skrivits eller sagts. 

Målsägandebiträde
Ytterligare ett viktigt skäl till att det redan i anmälan ska fram
komma att mål sägan de har ett funk tions hin der är för att man ska 
kunna föreslå ett målsägan de biträde. Dessa kan vid vissa brott ut ses 
i samband med att en för undersök ning inleds. Ett målsägan debi
träde ska med sin ju ri diska kunskap vara ett stöd för mål säganden 
och även ta till vara hen nes eller hans in tres sen under den rättsliga 
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pro ces sen42 (se även kapitel 13 i Lindgren, Pettersson och Hägglund, 
2001). Till målsägande biträ den utses en juri diskt utbil dad per son, 
i regel en ad vo kat. Om man som t.ex. förunder sökningsledare no
te rar att målsä gande har ett eller flera funk tions hinder och be
döms behöva ett mål sä garbi träde, beva kar man sär skilt noga att 
ett sådant utses. En begäran lämnas in till tings rätten, som fattar 
beslut i frå gan. Po lisen har till an svar att infor mera målsä gan de om 
hen nes/hans rättigheter i detta av se ende. Det anses an ge läget att 
ett mål sägan de bi träde utses tidigt i förunder sökningen. 

Kunskap om funktionshinder
I de tre kommunerna är strävan att välja ut redare efter in tresse 
och kom pe tens, lik som personlig lämplighet. Det är som en utre
dare uttrycker det viktigt att ha ”bra förhörs ledare som är öppna 
för hur olika per soner är” (P:1:4) och att välja någon med person lig 
lämplighet (P:1:1). Inte i någon av kommunerna har man en sär skild 
utre dare el ler åkla gare med speci alistkom petens för ären den, där 
målsägan den är funktions hindrad.43 

På anmälningsnivå fram kom att man inte regel mässigt söker 
hjälp från ex empelvis olika handikapporganisationer eller andra 
sakkunniga inom området med un dantag för ickehö rande, medan 
det på utred ningsnivå kan vara viktigt inte minst i samband med 
förhören. Hur han te rar man detta i en ut red ning? 

Man anlitar i regel personal med kompe tens i huset. Om det 
exem pelvis är en målsä gande som är vuxen men har ett kognitivt 
funktionshinder och därmed befin ner sig på ”ett barns utveck lings
nivå” (P:1:4) förs ärendet till barnroteln, där man är välutbildad i 

42 Se SFS (1998:609) Lag om målsägandebiträde.
43 Detta är också ett problem inom rättsväsendet enligt flera av de 

utredare vi intervjuat, där man skulle behöva ha advoka ter, och även 
domare, som vet att bl.a. ställa relevanta frågor.
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att för höra barn. Man kan också söka efter kunniga på området på 
andra sätt. Det måste dock, som en ut redare framhål ler, vara rätt 
sorts expertis på funktions hinder (P:1:1). Samma ut redare me nar 
också att det är viktigt att expertis finns med redan i samband 
med anmälan och det första förhörstill fället. Enligt en annan ut
redare är frågan inte helt okomplicerad, utom vid teckentolk ning, 
då man i en utredning inte kan koppla in en utomstå ende hur eller 
när som helst (P:1:7). Samti digt är man noga med att under stryka 
att en anlitad expert kan finnas för att ge stöd och dela med sig av 
sina erfa ren heter, gärna på förhand d.v.s. innan förhö ret (P:1:1), men 
att det alltid måste vara en er faren ut redare som sköter förhören 
och inte nå gon utifrån. Vid exem pelvis vi deoförhör lå ter man en 
kun nig på det funktionshinder, som mål sä gande har, följa förhöret 
från det s.k. med lyssnar rum met. Vid behov kan då den som hål ler 
i för höret gå ut ur rum met och ställa frågor till denne (P:1:1). 

Man har i Huvudkommunen ett nära samarbete med dövfältsas
sistenter, vilka inte bara kan för medla den språkliga hjälpen utan även 
sin kunskap om ickehörandes situ ation och behov. Från po lisens sida 
är denna externa hjälp helt självklar och man ser inte teckentolkar 
som ett hinder, i synner het ju mer van man är vid att hålla förhör 
med ickehörande. Här har man också vid olika tillfällen an li tat kun
niga på vissa funk tions hinder såsom au tism, ADHD eller Asper gers 
syndrom för att bättre få reda på vad dessa bety der i en speci fik ut
redningssitua tion (P:1:4). Denna kun skap är viktig inte bara då måls
äganden har ett funktionshinder utan även för att förstå och ställa 
rätt frå gor till eventu ella vittnen eller miss tänkta, som även de kan 
vara personer med funk tions hin der (P:1:1). Det kan också vara bra att 
få ex pert hjälp i de fall då de upp gifter man fått in av viker från vad 
man van ligtvis får fram eller ger intryck av att vara starkt över drivna. 
Man tar inte lättare på ett så dant ärende, men ”kan känna sig tryg
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gare i beslu tet om man skall skriva bort ärendet” (P:1:3). 
Enligt en ut redare måste man ibland också ställa sig frågan om 

utsagan är relaterad till funk tionshindret eller brottssituationen, 
varför det är betydelse fullt att kunna an lita nå gon med sakkun
skap på området (P:1:8). Man kan också skaffa sig kun skap genom 
att ta kontakt med kringperso ner. Om det ex empel vis fram går att 
mål sägande t.ex. har nå gon läkar kontakt eller finns i re habili tering, 
tar man själv klart kontakt med an svarig person eller med en ex
pert på den form av funk tionshin der som är aktu ellt (P:1:4).

I både Mellankommunen och Den Mindre kommunen har man, 
som fram gått ovan, en god kän nedom om de funk tionshindrade 
som finns på orten och känner till om de blir utsatta för brott. 
I Den Mindre kommu nen får man en ko pia på alla domar som 
utretts där och vet hur brottsbil den ser ut. Man har också tät kon
takt med olika myn digheter på orten om man be hö ver råd och 
stöd (P:3:2). I Mellankommunen har man vid ti den för vår un der
sökning sedan tre år till baka ett pro jekt i form av ett väl funge
rade nätverk med repre sen tan ter från t.ex. poli sen, so cialtjänsten, 
kyrkan, psykiatrin, han dikapp or ganisatio ner, lik som olika kura
tiva verk samheter.44 Nätverkets fokus lig ger på frågor kring kvin
nofrid, men här finns alltid någon med sak kunskap om ett visst 
funktions hinder, som po lisen tar hjälp av. 

Kontaktytorna finns så att man vet vem man ska kontakta oavsett om det 

är en kvinna eller en person med funk tions hinder (P:2:2). 

Om man har någon med t.ex. Asper ger så går man till Nätverket. 
”Vad ska jag tänka på nu då, hur ser dennes värld ut?” (P:2:2). I Nät
verket diskute rar man inte en skilda fall, men det har resulterat i 

44 Ansvaret för att sammankalla nätverket ligger på landstinget.
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att man vid polisen är mycket mer upplyst i frå gor som rör olika 
funktionshinder. 

Samarbete – alla ska hjälpas åt
I polisarbetet är det viktigt att ha ett bra och fungerande sam
arbete såväl in ternt inom de olika enheterna och ute i fält som 
externt i arbetet med andra myndig heter och or ganisationer. Poli
sen uppger i de tre kommu nerna att in ternt har man mycket god 
kon takt sinsemellan och råd frågar var andra i det dagliga ar betet. 
”Det har ju med initiativ förmåga att göra. Det jag inte vet det tar 
jag reda på. Ja, det gör jag” (P:3:2).

På utredningsnivå har man i Huvudkommu nen s.k. enhets
träffar, då man kan ta upp olika ärenden. På dessa förekommer 
att man tar upp frågor kring målsä gande och funktionshinder. Det 
kan röra sig om att man anat sig till, men är ändå osä ker på, om 
en person är funktionshindrad eller om det behövs spe ciell kom
petens på området så som en döv tolk. Ibland kan det vara ett visst 
problem att engagera tol kar och man måste sam ordna när de olika 
utre darna ska hålla sina för hör, vilket tar längre tid. Man har emel
lertid inga eta ble rade nät verk för samarbetet.

Behovet och graden av samarbete va rierar dock beroende på 
var inom poli sen man är verk sam. Vid utryckningsenheten ar betar 
man i Huvudkommunen främst händelse styrt och går sällan på 
djupet med ären dena.

 Vi får ett ärende och sen skriver vi våra pap per och läg ger det i en korg 

och så går vi vidare till nästa (P:1:5). 

För denna enhet är det interna samarbetet mer prioriterat än sam
verkan med olika institutioner och myn dighe ter. I Den Mindre 
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kommunen samarbetar man över hela en heten och kan vid be hov 
också få hjälp av andra näraliggande po lisenheter. Det etable ras 
snab bare kontakt. På samma sätt hjälps man inom Mellankommu
nen även åt om någon kollega t.ex. fått många ärenden lig gande. Då 
tar man till kvällar för att komma i kapp. ”Vi ligger jät te bra till när 
det gäller balanser och utrednings ti der” (P:2:2).

Enligt de poliser vi intervjuat är uppfattningen i Huvudkom
munen att sam ver kan med be rörda institutioner och myndigheter 
gene rellt är gott. 

En central myndighet för polisen är åklagarmyndigheten. Vissa 
ärenden går, som ti di gare framhållits direkt till åklagare. I andra 
fall kommer man på utred ningsnivå vanli gen först i kontakt med 
åkla garna då det finns en skäli gen misstänkt. I Mellan kommu nen 
hade man innan den senaste omorganisationen, då man hade en 
tingsrätt i kommu nen, väl utar betade rutiner och fick en åter kopp
ling på de ärenden som man lämnade över. I och med att åklagar
na flyt ta des till Huvudkommunen, vet polisen här i Mellankom
munen inte ens om vem som får ta hand om ett ärende. Man får 
som polis själv göra en uppfölj ning om man an ser det vara vär de
fullt. Samarbetet har därför för svårats. I Den Mindre kom munen 
anser man att sam arbetet med åklagar kammaren funge rar mycket 
bra, medan er fa ren heterna i Huvudkommunen varie rar med de 
en skilda poli serna.

Samarbetet med de sociala myndigheterna varierar. Vid polisen 
i Huvud kom munen har man sedan många år ett väl fun gerande 
sam arbete med soci al jou ren, som har sina lokaler i närhe ten av 
polishuset. Denna inrättades mest med tanke på unga gärnings
män, men där kommer även in kvinnor som blivit ut satta för våld 
och även personer med funktionshinder. Här har också Social för
valtningen sedan års skiftet ett projekt i form av ett cent rum för 
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att kunna ge stöd till unga brottsoffer och med detta har poli sen 
i samtliga tre kommuner en mycket bra kon takt. I öv rigt menar 
flera poliser att kontakterna med so cial tjänsten inte all tid fun gerar 
till fredsställande. En polis har där för valt att an vända sig av egna 
kontakter som han vet att han kan lita på och få den hjälp han 
behöver. Brotts offeransvarig har dock sitt ar bete in riktat på att 
bygga upp en fun ge rande sam verkan med socialtjänsten. I Den 
Mindre kommunen fun ge rar samar betet mycket bra med olika so
ciala instanser. Här går man för öv rigt omgå ende till högsta instans 
inom socialtjänstens handikapporganisation om det förekommer 
ett brott mot en funk tions hindrad i ett boende. 

Även med sjukvården uppfattar man generellt att samverkan 
är god. Det är inte några pro blem att komma i kontakt med vare 
sig personal eller patienter vid olika vårdin stanser. Man har även 
goda erfarenheter av samarbete med hem tjänsten och gode män. 
Samarbe tet med psykiatrin, den instans som poli sen i de olika 
kommunerna kanske oftast kommer i kon takt med, varierar. I 
Huvud kommunen är det flera polisers erfa renhet att detta kan 
förbättras. En polis ut trycker det som att ”Man får nästan utöva 
ut pressning om någon för sökt ta sitt liv, och är berusad, för att 
han skall få vara kvar” (P:1:7). I Den Mindre kommunen har man 
en mot satt er farenhet, nämli gen att man har mycket bra kontakt 
både med vården och med psykiat rin i synnerhet och kan ringa om 
det är något man behöver veta eller fråga om.

I samtliga tre kommuner anser man att kontakterna med olika 
frivilligorga nisa tioner så som kvinnojou ren eller motsvarande lik
som brottsofferjouren (BOJ) fungerar bra. Po lisens sam verkan med 
BOJ sker i regel ut ifrån brotts typ. Man kan också hänvisa en måls
ägande till den lokala BOJ, då hon eller han fö re faller må dåligt 
och be döms vara i behov av stöd. Po lisen kan också själv notera 
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att en kontakt med dessa frivilligorgani sationer är påkal lad. Från 
Den Mindre kom munen fram håller man sär skilt det goda sam
arbe tet med den lokala BOJ i kommu nen. Är det något så ringer 
man dem, 

det sker ofta // det be ror ju lite på hur man är själv. Jag tycker person li gen 

att det är väldigt bra med de här kon takterna och de ringer ofta till mig och 

råd gör (P:3:1).

Med undantag för BOJ har man inom polisen inget formellt re gel
system för det över gripande samarbetet med olika myndigheter 
och institu tio ner. Mesta dels är det den en skilde utreda ren eller av
delningen/enheten som vid behov tar kontakt med per soner som 
man känner eller känner till och som har den sak kunskap man 
efterfrå gar. En polis sam manfattar sin syn på poli sens si tuation 
i relation till det omgivande sam hället som att det finns väldigt 
tydliga rutor: 

nu befinner sig personen inom psykiatrin och när de anser att nu är per so nen 

fär dig här [lämnas han vidare]. Alltså det här med överlapp ning eller det går 

i var andra vad gäller soc:s ansvar: vem som har an svar för vad: det är stöd, 

det är bo ende, vilken form då när det inte är vårt bord, det är psyk., det är 

psykiatri //Det är väldigt mycket ruta: nu är vi i den här rutan och så fort du 

kliver ut ur den här så är det inte vårt och så får man hop pas på att det är 

någon annan. Och proble met är när man faller, när // ingen vill ha en (P:1:6).

Faller problemet mellan rutor då faller ansvaret på polisen: ”Och vi 
står vill rå diga och vill att nå gon skall ta sig an” (P:1:6). Denna polis 
menar att grund pro blemet är den hårda ekono miska styr ningen. 
Man glöm mer bort att man be dri ver verksamhet för människor. 
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Även det interna arbetet präglas av detta ”rutsy stem”. När man är 
klar med sin ansvarsdel läm nas ärendet till nästa in stans. Såvida 
den enskilde polisen inte på eget initiativ följer upp ett ärende, 
finns ingen regelmässig återkoppling, i synnerhet gäller detta då 
ett för under sök ningsprotokoll läm nats vidare till åklagarmyndig
heten.

Funktionshinder – osynliggörande eller rättssäkerhet?
Den bild som framkommer i denna undersökning är i sig i över
ensstämmelse med upp draget inom polismyndigheten d.v.s. att 
funktionshindrade inte ska behandlas som en specifik målgrupp 
men beak tas som en sårbar kategori. Detta direktiv menar vi kan, 
emeller tid, vara till men för denna mål grupp och leda till ett oav
siktligt osynliggörande av både att och hur de ut sätts för brott. 
Men det kan även innebära, som vi visat på, att målsäganden med 
funktions hinder kan ges ett sämre ut gångs läge i själva ärende han
ter ingen. Vi har också visat att bristen av en reglerad dokumenta
tion får till konsekvens att viktig statistik går förlorad som kan ge 
dels en relevant bild av omfattningen av brott mot personer med 
funktionshinder, dels den extra utsatthet som dessa personer le ver 
under, och dels att personer med funktionshinder har till viss del 
en högre skyddslös het (i bemärkelsen svårt att förstå och tillvarata 
sina rättighe ter) än andra medborgare.

Det finns således rimlig anledning att anta att den bild, som 
framkommer utifrån be fint liga kvanti ta tiva data inom polismyn
digheten, uppvisar en diskre pans i förhål lande till den reella si
tuationen. Vi menar oss ha stöd i ett sådant påstående utifrån en 
kvali tativ analys av vårt material. Diskrepansen kan vara rela terad 
till att brott och över grepp inte självklart kom mer till poli sens 
känne dom. Amerikanska Office for Victims of Crime (OVC) kon
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staterar i rapporten Working with Victims of Crime with Disabi
lities (OVC, 2001) att per so ner med funktionshin der of tare under    
rapporterar brott. Det finns flera möj liga förklar ingar till detta. 

En förklaring kan handla om att personer med funktionshin
der inte får kun skap om hur, till vem och när man ska an mäla 
ett brott. Om man t.ex. bor i eget boende eller ett gruppboende, 
vilket alltfler gör idag, är det inte givet att man vet vart man ska 
vända sig om man utsatts för ett brott (P:1:1). För i syn nerhet de 
personer med funktions hind er, som har någon form av insats från 
handikapp omsor gen (se nästa kapitel), förvän tas i samhället att 
ansvarig per so nal hjälper till med detta. Detta förutsätter att per
sonalen dels är medveten om att en brottssituation föreligger och 
känner till vilka rutiner som gäller t.ex. vart de ska vända sig. Dels 
att någon inom denna kategori inte är förövare. Det fö re kommer 
exempelvis att personal eller annan an sva rig såsom god man stjäl 
pengar eller olovandes an vän der sig av vårdtagarens medel utan att 
detta alla gånger kommer till hennes eller hans känne dom (P:3:1). 
I anmäl ningsmate ria let för de speci fika koderna finns ett flertal 
exempel på detta. I regel är det en anhörig som med tiden upp
täckt vad som hänt och som gör en anmälan till po lisen. Personal 
före kommer även i andra typer av brott.

En polis med lång erfarenhet inom yttre tjänst i Huvudkom
munen menar att brott och övergrepp inte självklart kommer till 
polisens kännedom, beroende på att ”mycket stannar inom boen
det” (P:1:5) eller som en polis i Mel lankom munen ut trycker det: 
”det måste finnas ett intresse hos personalen att det går vidare till 
en po lis anmälan” (P:2:2). Överhuvudtaget är det somliga utreda
res erfaren het att det kan vara svårt att utreda ar betsplats ärenden 
efter som per so nalen är lojal mot var andra (P:3:2). Man hanterar i 
vissa fall pro blemet in ternt. Mot detta står fall där man i sig re
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dan löst frågan internt – ett ex empel i vårt material handlar om 
en boende som stu lit mat från en an nan bo ende och beta lat till
baka – personalen valde dock att göra en an mälan (P:1:3). I Mellan
kommu nen menar en av utre darna att personalen på gruppbo
enden är väl digt mån om att det görs en utredning (P:2:2).

Det kan också vara svårt att på egen hand rent fysiskt ta sig till 
en polis myn dighet, men också att våga göra en anmälan i synner
het om förövaren är någon man står i be roende ställning till eller 
finns på det boende man hör till eller den dagligverksam het man 
vistas på. Även ett outta lat grupptryck kan ut göra ett hinder för 
att anmäla. Man vill, enligt flera poli ser, helt enkelt inte ta risken 
att bli exkluderad ur grup pen vare sig det gäller per sonal eller 
brukarge menskap. Det kan då vara en svår balans gång att ta steget 
att anmäla. Det kan också vara en fråga om atti tyder. Det kan ta 
sig uttryck i att man kan uppleva det ”som skäm migt” att anmäla 
att man som funktions hindrad blivit utsatt för ett brott och av det 
skälet inte vill göra en anmälan (P:1:3).

En ytterligare orsak kan vara relaterad till att målsäganden, 
som framgått ovan, inte all tid för står att det hon eller han ut satts 
för är en brottslig handling och av det skälet inte gör eller vill göra 
en anmälan. En tolkning kan även vara att den som är funk tions
hind rad inte all tid har samma gränser för vad som är accepterat 
eller ej. ”De är så oskyd dade och har inga gränser många av dem. 
De tycker att de har gränser, men inte ’normala’ gränser” (P:2:2). 
Det kan ex empelvis anas vid sexual brott. Av våra in ter vjuer har 
fram kom mit att poliser kän ner till fall där unga utvecklings störda 
flickor bli vit ut satta för just sex u ella övergrepp, men flickorna vill 
inte göra anmälan. De upple ver inte att de blivit utsatta för nå got 
brott, som bör anmä las. En möjlig för klaring kan vara att de inte 
internaliserat den integritetsgräns som överskrids inte minst vid 
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dessa brott. För detta behövs, menar vi, en ökad öppenhet att tala 
om frågor kring sexualitet och kropp.

Osynliggörande
Vi har tidigare visat på att det med undantag för ett begränsat 
antal brottstyper saknas kvantitativa uppgifter, som kan göra det 
möjligt att visa på ar ten och graden av brott som kvinnor och män 
med olika funktionshinder ut sätts för. Enligt vår mening kan det
ta kopplas till di rektiven till polismyndigheten vid själva anmäl
ningsförfa randet. Det är, som vi ser det, ett problem att det inte 
fö religger di rektiv om hur man inom polisen ska hantera mottagan
det av in for ma tion vid anmälan eller på utredningsnivå om brotts
offret har ett visst funk tionshinder. Det vanli gaste sättet är, som 
vi framhållit ovan, att kontakten sker via tele fon eller skriftligen. 
Denna tekniska lös ning kan för visso inne bära ett un der lättande av 
att göra en an mä lan, även då man är funk tions hind rad, lik som för 
en utredare att få in uppgifter för utredningen. Vad vi vill peka på 
är den situa tion då det tek niska kan vara ett hinder i stället för ett 
hjälpmedel för denna mål grupp av brottsof fer genom att poli sen 
inte får möta målsä ganden personligen. En för ut sättning för att 
polisen då ska få kännedom om att mål sä ganden är en per son med 
ett funktionshinder, som kan ha bety delse ur ut red nings synpunkt, 
är att den som ex empel vis gör anmälan också informerar om att 
det handlar om en per son med ett visst funktionshin der (så som 
fram kommer av de anmälningar som finns un der de tre speci fika 
koderna), ty ”om inte anmäla ren talar om det, då note ras det inte” 
(P:1:3). Mot detta kan i sin tur invändas att även vid en per son lig 
kontakt med mål sägande är det inte säkert att denna information 
kommer fram. Även om man ”ser” att en målsägande har ett funk
tionshin der, betyder det inte att man note rar detta utom när det 
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gäller ickehö randen. Många funktionshinder är vi dare inte tyd ligt 
iakt tagbara och det krävs ofta en insikt el ler kun skap om hur spe
cifika funk tions hinder ytt rar sig. 

En möjlig, men inte helt okontroversiell, lös ning, som fram
gångsrikt an vänds på vissa håll internationellt, är att man redan 
på standardformulä ret vid anmä lan, marke rar om det fö re ligger 
ett visst funktionshinder, som målsä gan den anser påverkar dag
ligtillva ron och som kan ha be tydelse i brotts situa tio nen. Detta 
har med framgång praktiserats i vissa del sta ter i USA, där man i 
sam band med en an mälan även ställer frå gor om bl.a. funktions
hinder – till alla. Man har här även utarbetat manualer för po lisen 
för vad som är speci fikt för vissa funktionshinder och hur man bör 
t.ex. utforma ett förhör.

För utsätt ningen är att sådant hanterande vid en anmälan dels 
görs till en ru tin fråga, i likhet med t.ex. kön, dels att den ställs till 
eller noteras för alla mål sägan den. Dess utom menar vi att ett sådant 
direktiv måste kom bine ras med kunskap om vad olika funktions
hinder innebär. Detta kan göras på en rad olika sätt ge nom t.ex. 
kon tinuerlig utbildning eller etablerande av kunskaps centrum, som 
man rutin mässigt kan ta kontakt med, i kombination med manu
aler som idag finns vid t.ex. ärenden som rör kvinno misshandel. 

Oavsett hur man lö ser frågan om direkt eller indirekt informa
tion me nar vi att det är vä sentligt att förmedla en at tityd att funk
tions hinder inte är ett pro blem utan en viktig an gelä gen het i det 
polisiära arbetet – och i en förlängning inom rättsväsen det. Flera 
ut re dare har för övrigt uttryckt ett starkt behov av samsyn inom 
berörda myndighe ter t.ex. åklagarmyndigheter och domstolsvä
sendet, i detta av seende.
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Alla ska behandlas lika
Vi vill även lyfta fram en annan aspekt som vi anser vik tig i 
samman hanget, nämli gen hur man enligt gällande regler ska se 
på en person som målsä gande. Enligt vår tolk ning utgår man från 
ett ratio nellt eller kanske snarare ett in stru men tellt förhåll nings
sätt, i så motto att polisen ska hantera en anmälan som handlar 
det om en målsä gande i be grep pets ”ne u trala” be mär kelse – så vida 
denna alltså inte tillhör nå gon av de brotts offer ka tego rier som sär
skilt ska be ak tas i polisar be tet. Det fram kommer tydligt att denna 
instru mentella syn kom bineras med den för de flesta poli ser själv
klara håll ningen att en mål sä gande ska behandlas som en ”med
människa” (P:1:7). Om en mål sä gande är funk tionshind rad måste 
och bör man ta mer hänsyn. Hanterandet kan då ske utifrån en 
mer em pa tisk beve kelsegrund, vilket ligger helt i linje med den 
för änd rade inställningen till synen på brotts offer. 

Teoretiskt sett kan de båda förhållnings sätten medföra att man 
som funk tionshind rad ges ett sämre ut gångs läge vid bedömning
en av ett ärendes han tering. En strikt tillämpning av di rektiven 
att be handla alla målsägande lika, det instrumentella förhåll
ningssättet, kan få till följd att polisen inte får det un derlag som 
krävs i ut red ningsarbetet, eftersom man inte beaktar de problem 
som vissa funk tions hinder kan med föra. Det kan då bli en fråga 
om ett in teg ri tets problem att inte syn liggöra om en mål sä gande 
har ett funk tionshinder. Samti digt kan den mot satta in ställ ningen, 
det em patiska förhållningssättet, in nebära att man kommer i kon
flikt med den s.k. objektivi tets principen. Att vid förhör eller un
der utredningen ex em pelvis an vända sig av le dande frågor i en 
alltför hög omfattning kan innebära att underlaget kan komma att 
underkän nas av den rättsliga instansen. 

En av huvudfrågorna, när vi inledde vår undersökning, var hur 
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man inom polismyn dig heten i de berörda kommunerna hanterar 
ärenden där målsägan den är en person med funktionshinder. Vårt 
in tryck är att man tar mycket seri öst på denna fråga. Ett problem, 
som vi ser det, är att samtidigt ligger ansvaret i hög grad på den 
enskilde po lismannen och utredaren, som genom egen erfa renhet 
och egen ut bild ning vet vad olika funk tions hinder betyder i deras 
ar bete, oav sett var inom myndigheten hon eller han verkar. Det 
gäller inte bara kunska pen och in sikten om den betydelse som 
olika funktionshin der kan ha för bemötan det av en målsä gande 
med funktionshinder utan i lika hög grad för ett ärendes hantering. 
Vidare framkommer att kommunens storlek och organi sation är 
av görande för hur man som funktionshindrad blir bemött eller får 
sitt ärende hante rat. 

Även om brottsproblematiken i sig inte skiljer sig från icke
funk tionshindrades si tua tio ner, är det tydligt att funktionshinder 
spelar roll när det gäller att kunna styrka brott. Vi menar att detta 
inte ska göras till en indi viduell fråga utan bör vara inbyggd i själva 
systemet för hanteringen av ären den, i form av ett regelverk från 
ansvarig nivå.  

Vi menar att det även är av stor vikt att det finns reglerad 
dokumentation som gör det möjligt med samver kan och även 
jämförelser av olika myndighe ters och institutio ners ansvar och 
hanter ing av ärenden, men också för att syn liggöra själva frågan, 
och dess komplexitet, om funk tions hindrade som brotts offer. 
Kvantitativa data är nöd vändiga för att göra det möjligt att po
litiskt, ve tenskapligt och rättsligt hantera frågan med den dig nitet 
som den kräver. Även ur attitydsynpunkt är det viktigt att samt
liga berörda parter förstår och agerar seriöst på den ut satt het som 
personer med funktionshinder också lever under. Brott och över
grepp rik tade mot personer med olika funktionshin der får inte 
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betraktas som alltför ringa eller be tydelselösa att man avstår från 
att göra en an mälan till polisen. Forsk ning från andra om råden 
(Essed, 1998) vi sar nämli gen att var dagliga förete elser kan visa på 
systematisk diskriminering genom att stän digt re produ ceras via 
rutin handlingar och ett ta getförgivetbeteende. 
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Socialtjänsten

Inledning
Med denna undersökning vill vi ta reda på vilken kunskap som 
finns i de tre under sökta kommunerna om förekomsten av brott, 
missförhållanden re spek tive över grepp, riktat mot personer med 
funktionshinder som erhåller insatser av han dikappomsorgen. En 
annan fråga av intresse för oss är vilka typer av brott man har er
farenhet av samt hur, när och av vem brot ten upptäcks och vilka 
åt gärder som då vidtas. Vi har därför i detta kapitel utgått från 
de er fa renheter som för valtningschefer, enhetschefer och om
rådesche fer inom handi kappom sor gen i de tre kommunerna har.45 
Personer på chefsposi tioner förvän tas ha en god överblick över sina 
verksamheter; det är de som anställer perso nal, förde lar arbete 
samt ansvarar för att personal kontinuerligt blir in formerad om 
gäl lande lagar och förordningar liksom om de regler och riktlinjer 
som finns i den egna kommunen.

För att få ett bra underlag för utvecklings och förbättringsar
bete behövs en genom tänkt do kumentation på såväl individ som 
verksamhetsnivå. Verksam hetsberättelser och verksam hetsplaner 
liksom behandlingsplaner ska utgå från ett utvecklingsper spektiv. 
Vi har därför frågat informanterna om vilka regler som finns för 
och hur man dokumenterar incidenter samt hur man bemöter 

45 Vi har valt att intervjua chefer i denna undersökning utifrån deras ansvar för att rätt 
kom pe tens finns, att lagar och förordningar implementeras och att de är de som kan 
lyfta frågor av betydelse till politikerna. Vi är medvetna om att det kan vara förenat 
med vissa metodpro blem, att man kan vara mån om att framhålla det som fungerar 
och att inte framhålla vad som inte fungerar. 
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dem som misstänks vara utsatta för brott. Vi har även velat få svar 
på om, hur och med vilka myn digheter och organisa tioner man 
samarbetar i dessa frågor. 

Kommunerna har såväl ett förebyggande som ett åtgärdande 
ansvar i brotts/övergreppsfrågor. De studerade kommunerna 
har, med undantag för Hu vud kommu nen, inte delegerat ansva
ret för brottsofferfrågor till någon sär skild tjänste man. I Huvud
kommunen finns inom Individ och Familje omsor gens (IFO) or
ganisation en sådan tjänst. Där finns även ett centrum till stöd 
för unga brottsoffer, som är lokalmäs sigt placerad i poli shuset och 
servar hela lä net. 

Kontakten mellan personal och brukare i de undersökta verk
samheterna, kan vi anta, är re gelbun den och långvarig liksom den 
mellan personal och che fer. Insatser avseende boende, fri tid, per
sonlig assistans och ar bete/sysselsättning utgår från och berör cen
trala mänskliga be hov och ska bi dra till att öka bru kar nas trygghet 
och minska deras utsatthet. Goda och tillits fulla relationer mellan 
brukare och personal men också personalen sinsemellan lik som 
med cheferna är då viktigt. För personalen ingår i deras arbete att 
kunna ba lansera krav på självständighet, självbe stämmande med 
respekt för personens integritet men också upp märksamma om 
och agera när nå got inte står rätt till. Vår fråga blir då; ges personal 
i handi kappomsorg för utsätt ningar att förstå, upptäcka och agera 
när en person med funktionshinder i deras verk samhet ut satts för 
brott eller övergrepp? Ges de möjlighet att identi fiera och upp
märk samma faktorer som utgör brottsrisker? 

En angelägen fråga för oss att undersöka var alltså om det i 
den kommunala organi sationen finns kunskap, regler, riktlin jer, 
strukturer och ett arbetsklimat som stöder ett aktivt brottsfö
rebyggande och som möjliggör för anställda på olika nivåer att 
fånga upp och hantera miss förhållanden och risker? Kommu nerna 
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har ansvar för att insatser som ges till brukare är av god kvali
tet och ges under trygga och rätts säkra förhållan den. Kom munen 
ansvarar för att deras personal (liksom uppdragstagare i verksam
heter där man har upphandlat tjäns ter som färdtjänst, personlig 
assistans m.fl.) har de kun skaper och den kompe tens som garante
rar den funktionshindrades sä kerhet. 

Personer med funktionshinder utgör en mycket heterogen 
grupp och det är framför allt vissa definierade kategorier som er
håller omfattande stöd och ser viceinsatser ge nom kommunen. Det 
är dessa vi fokuserar på i detta kapitel: vuxna perso ner som sökt 
och erhål lit insatser av Socialpsykiatri eller LSSverksamheter. 
Den förras verk samhet regleras framförallt av SoL och den se nare 
framförallt av LSS (se bilaga). LSSverk samheter har ett uttalat, 
och i lag reglerat, ansvar för insat ser till personer tillhörande tre 
olika personkretsar varav vi här foku serar på de två första.46 An
talet per soner med psykiska funk tionshinder, lindrig utvecklings
störning, dubbel diagno ser och neuropsy kiat riska funktionshinder47 
tycks ha ökat de senaste åren. De brukare man tidigare har störst 
erfarenhet av är personer med måttlig eller svår utvecklings stör
ning, men dessa nämns nästan inte alls i intervjuerna. 

Informanterna i detta kapitel betecknas H= Handikappomsor
gen, 1= Hu vudkom munen, 2= Mellan kommunen och 3= Den 
Mindre kommunen.

46 Personer med 1) utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd, eller 2) 
med bety dande och bestående begåv ningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada 
i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3) med andra 
varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsfö-
ringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

47 Neuropsykiatriska funktionshinder med för i varierande grad inlärnings svårigheter, 
anpass nings- och beteendepro blem. Exempel på diagnoser; ADHD, Tourettes 
syndrom, As pergers syndrom, tvångssyndrom samt språk- och talstörningar. 
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Trygga och goda levnadsvillkor
En fråga som informanterna återkommit till genom undersökning
en har varit den mar ginali sering och otrygghet, i vid bemärkelse, 
som man uppfattar att personer med funktionshinder lever under. 
Vilka möjligheter man har till me ningsfullt ar bete/sysselsättning, 
boende, fritid, relationer, ekonomi och social situation i övrigt, 
påverkar naturligtvis den upplevda livskvaliteten. Ju sämre vill
kor inom dessa områ den ju mer marginaliserad riskerar man att 
bli och ju större är risken, kan man anta, att utsättas för brott. 
Informanternas erfarenhe ter bekräftas till stora delar av olika 
lev nadsnivåundersökningar t.ex. SCB:s ULFundersök ning och 
Riksför säkringsverkets analys Ojämlikhet i lev nads villkor (RSV, 
2003).48

Levnadsvillkor för personer med funktionshinder 
När det gäller arbete och sysselsättning menar informanterna i de 
tre kommu nerna att jäm fört med tidigare vill fler personer ha hjälp 
att hitta ”vanliga” ar beten i stället för sysselsätt ning vid dagcenter/
daglig verksamhet. De har dock svårt att komma in på den öppna 
arbets marknaden. Många som helt saknar sysselsättning mår dåligt 
och hamnar lätt i riskfyllda situationer. De vet då inte alltid vart 
och till vem de ska vända sig. So cialtjänstens insyn i och kunskap 
om deras levnadsvillkor är splittrad och stundom li ten. 

Ifråga om boendesituationen uttrycker allt fler personer med 
funktionshin der en öns kan om att få bo i egen lägen het i stället 
för i gruppbo städer eller andra mer kollek tivt ut formade boenden. 
De bostäder, som erbjuds, ligger ofta i so cialt belastade, ned slitna 

48 I Socialstyrelsens rapport Handikappomsorg – Lägesrapport (Socialstyrelsen, 2006), 
kon sta terar man att perso ner med funktionshinder har fått försäm rade ekonomiska 
förhållanden jämfört med tidigare mätning och att allt fler begär boendestöd och 
personlig assistans.
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bostadsområden där hy rorna är överkomliga och till gången på bo
städer god. I inter vjuerna framkommer att handikappomsorgen 
har mest pro blem med och känner störst oro för dem som får bo
endestöd, hemtjänst eller per sonlig assistans i den egna bostaden. 
De kan lätt ”komma bort”. 

Flera informanter berättar att det inte är ovanligt med uppen
bart problema tiska, risk fyllda boendesituationer som bostadslös
het eller att vänner och be kanta ”bor in sig” i brukarnas lägenhet 
och utnyttjar dem ekonomiskt och/eller sexuellt. Man arbetar 
i både Huvudkommu nen och Mellankommunen på att anpassa 
boende stödet så mycket som möjligt ef ter de individuella behoven. 
Ett exempel är att kommunen tillhandahål ler ett antal servicelä
genheter i närheten av en personallägenhet och byg ger upp mobila 
stödteam efter modell från so ci alpsykiatrin, särskilt gäller detta 
för personer med As per gers syndrom, andra neuropsy kiat riska 
funktionshinder, lindrig utvecklingsstör ning eller högfunge rande 
au tism, som alla be höver ett indivi duellt utformat boendestöd. 

Boendemönstret skiljer sig åt mellan män och kvinnor särskilt 
inom social psykiat rin. De flesta kvinnorna bor i egna lägenheter 
medan andelen män i sär skilda boendena är hög. Detta mönster 
ser ungefär likadant ut i resten av landet enligt informanterna. 
Samtidigt beskriver flera informanter att det fram förallt är kvin
nor med psykiska funktionshinder i eget boende som utsätts 
för sexu ella, ekonomiska och andra över grepp i sina bostäder. 
När man bedömer för mågan att klara eget boende, menar en in
formant (H:1:8), har man framför allt bedömt praktiska färdighe
ter som att laga mat, städa och liknande och inte all tid förmågan 
att ta hand om och skydda sig själv.

I Den Mindre kommunen saknar flera personer som har kon
takt med soci al psykiat rin relevant boende. Varken kommunens 
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bostadsbolag eller privata vär dar vill hyra ut bostäder till psykiskt 
funk tionshindrade utan de hänvisas i stäl let till sär skilda stödbo
enden (H:3:3). Flera informanter påpe kar att de in satser som finns 
i LSS särskilt när det gäller boen deformer och daglig verksam het, 
ibland är trubbiga och oflexibla. Av saknaden av lämpliga boen
dealternativ le der i vissa fall till att unga personer med psy kiska 
funk tions hin der tvingas bo tillsammans med pensionärer med 
andra typer av funk tionshin der utan att de har valt var andra. När 
problem uppstår i dessa boenden ställer det stora krav på persona
lens inlevelseförmåga, kunskap och kompe tens. 

En informant (H:2:1) berättar att det kan vara svårt att få 
politiker och be slutsfattare att ac ceptera och förstå att det be
hövs särskild kompetens i verk samheter för personer med funk
tionshinder, att det inte räcker att man arbetat inom någon annan 
del av kommunens omsorg. Ett exempel är när kommunen plane
rar att öppna specialanpas sade boenden för ungdomar med Asper
gers syndrom, vilket man uppfattar mycket po sitivt, samtidigt vill 
placera överta lig personal inom äldreomsorgen vid dessa bo enden, 
vilket inte är bra. 

För en del personer, menar informanterna, finns det sär skilda 
risker kopp lade till fritiden. Man tänker då på dem med lindrig 
utvecklingsstörning, hög fungerande au tism,49 Aspergers syndrom, 
ADHD eller psykiska funktionshin der. De blir lätt involve rade i 
skeenden som de kognitivt eller socialt inte för står eller klarar av. 
In ter net är en livligt frekventerad mötesplats för många ungdo
mar, något som även gäller ungdomar med lindriga funktionshin
der. Vi får berättat för oss om en ung flicka som lurades att lägga 
ut sexuellt avan ce rade bilder av sig själv på Internet. Detta ledde 

49 Personer med högfungerande autism har normal eller högre än normal begåvning 
och kan t.ex. mycket väl rent begåv ningsmässigt klara av avancerade studier på 
högskolenivå.
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till att man i den verksamheten tog bort Internet helt och hållet 
(H:1:10). 

Många brukare är beroende av färdtjänst för att ta sig till 
olika aktiviteter. I Huvud kommu nen hade man tidigare egna bi
lar som skjutsade brukarna. Sedan en tid till baka anlitar man 
nu färdtjänst. Flera över greppsliknade situationer har inträffat i 
samband med färdtjänstresor, varför verksamhetsansvariga krävt 
att få vara med och utbilda samtliga färdtjänstchaufförer i etik 
och bemötande gentemot färdtjänstpassa gerarna. Personer med 
funktionshinder är över lag då ligt upplysta om de risker de utsät
ter sig för, menar några informanter, vil ket är särskilt bekymmer
samt eftersom de många gånger saknar den sociala kompe tens 
och den medveten het som behövs för att bedöma och skydda sig 
i risksitu ationer.

Några informanter reflekterar över att flera vuxna med funk
tionshinder, som de har kontakt med, lever i stor ensamhet eller 
har ett begränsat, begrän sande och ibland de struktivt socialt nät
verk. Många är både praktiskt och känslomäs sigt beroende av per
sonal, släkt och vänner. När personer i det soci ala nätver ket begår 
övergrepp är rela tionen ofta komplex och motsä gelsefull, man får 
i vissa situationer hjälp, ömhet, kär lek och närhet av den person 
som i andra si tuationer utnyttjar en ekonomiskt eller sex uellt. Att 
an mäla sin sambo, en fa milje medlem, en vän, en personlig assis
tent eller en god man och riskera att förlora den personen eller 
avstå från att anmäla och leva vidare med att även fortsättningsvis 
bli utnyttjad är ett svårt val. En informant förklarar att de som 
utnyttjar personerna vet när de får sin pension. Då är de kompis 
med per sonen och sedan plockar de personen på så mycket pengar 
som möj ligt, eller lå nar som de kallar det. ”Sån t́ här ser vi att det 
kommer mer och mer” (H:2:2).
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De som saknar sysselsättning, saknar även arbetskamrater, vil
ket begränsar um gänget ytter ligare. De relationer man då har är 
med personal, familjen eller andra funktionshindrade i de verk
samheter man deltar i. Man har få självvalda kontakter, utan de 
relationer man har, har tillkommit utifrån det stödbehov man 
har. Perso nerna står i beroendeställning till personerna som ut
gör deras nät verk. Den ekonomiska ut sattheten hos personer med 
funktionshinder, me nar flera av informanterna, är stor, nå got som 
styrks av ovan refererade lev nadsni våun dersökningar. Merparten 
bru kare inom LSSverksam heter och so cial psy kiatrin är för sin 
försörjning hänvisade till social försäkringssystemet. En del har 
dessutom stora skulder upp komna under psy kotiska perioder då 
de kan ha förstört sitt bohag, sin bostad eller gjort eko nomiskt 
vidlyftiga affä rer.

Det är svårt att få förvaltare som har ett tydligt ekonomiskt 
ansvar, menar flera in formanter. Tingsrätten kräver en omfattande 
personutredning vilket kan kännas krän kande för den funktions
hindrade. Psykiatrin är dessutom inte alltid så benägen att med
verka med intyg, menar flera av infor man terna. För att en förval
tare ska till sättas krävs att den enskilde har utsatts för tydliga och 
allva riga risksitua tioner eller ekono miska övergrepp. Ytterligare 
ett problem som tas upp av in formanterna är att man upplever att 
det finns stora kunskaps luckor i Indi vid och Familjeomsorgen om 
funk tionshinder och hur detta kan påverka problembild och pro
blemlösningsmodeller. So cialsekreteraren är den första kontakten 
när en person ansöker om ekonomiskt stöd, men denne har inte 
alltid kunskap eller resurser att göra rätt bedömning av behov och 
in satser, så kan problemen förvärras (H:2:3). 

Olika former av sociala problem som drogberoende och annat 
missbruk börjar upp märk sammas allt mer hos de personer man 
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kallar högfungerande.50 Största risken för dessa perso ner när det 
gäller missbruk bedöms vara deras umgänge med missbrukare och 
kriminella, ensamhet och isole ring i den egna lägenheten och arbets
löshet, d.v.s. social utsatthet. Särskilt för kvinnor med dubbeldiag
noser bedöms det finnas en up penbar risk för sexuellt utnytt jande. 
Flera informan ter beskriver att de bekymrar sig mycket för fram
förallt perso ner med Aspergers syndrom och med dubbeldiagno ser 
som vistas i miss brukskret sar eller i kriminella sammanhang där 
de accepteras men utnyttjas. Psykofar maka, som en del får legalt 
utskriven, är eftertraktad i miss brukskret sar, vilket ökar risken 
för utsatthet. ”Sexuellt utnyttjande, eko nomiskt ut nytt jande och 
misshandel av kvin nor med dubbeldiagnoser, förekommer ofta! 
Alla, poli sen, socialpsykiatrin, IFO, känner till det men ingen gör 
något” (H:2:3). Ytterligare en grupp som ställer till med bekymmer 
är personer som dömts till rättspsyki atrisk vård och som överförs 
till socialpsykiatrins eller LSS’s verk samheter, vilket ofta är fallet. 
Då kommer de samman med per so ner med helt andra be hov och 
förutsätt ningar, vilket ställer till be kymmer av olika slag. 

Vi har i ovanstående avsnitt beskrivit några riskfaktorer som 
informanterna me nar kan kopplas till levnadsvillkoren för perso ner 
med funktionshin der och som var och en för sig eller tillsam mans 
med andra faktorer kan innebära en ökad risk att utsättas för brott. 
För att kunna kon statera om så är fallet, om dessa risker också inne
bär en ökad ut satthet för brott, behövs en genomtänkt och samlad 
dokumentation över incidenter och faktiska brottshändelser. 

50 Jämfört med personer med svår och måttlig utvecklingsstörning, med grava 
hjärnskador, med utvecklingsstörning kopp lat till fysiska funktionshinder och per-
soner med autism kopp lat till utvecklingsstörning så betraktar man personer med 
diagno ser som ADHD, As pergers syndrom, högfungerande autism, lindrig utveck-
lingsstörning och psykiska funk tionshin der, som högfungerande. Flera av informan-
terna använder termen ”högfungerande” utan någon ytterligare bestämning under 
inter vjuerna.
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Dokumentation
En fråga vi ville få besvarad var följaktligen hur man i de tre kom
munerna do ku mente rar när man konstaterat att en brukare blivit 
utsatt för brott eller över grepp. I alla tre kommunerna pågår dis
kussioner om hur och när man ska do kumentera över grepp mot 
brukare. Doku mentation när den görs, kunde vi kon statera, görs i 
det en skilda ärendet, men det före kom mer inte någon syste ma tisk 
verksamhetsgemensam eller kommunvis samlad och samman
ställd do ku mentation. Informanterna är osäkra på, men tror att 
nå gon, någon annan stans i kommunen dokumenterar brott och 
över grepp mer systema tiskt eller att det någonstans förs statistik 
över polisanmäl ningar eller rapporterade över grepp. Informanter 
med högre chefs positioner hänvisar till lägre chefer och tvärtom, 
man tror att någon annan vet det man själv inte vet. En infor mant 
(H:2:1) på pekar att man i deras verksamhet inte har något speci
ellt sy stem för do kumen ta tion, man har ingen rutin för hur man 
dokumenterar annat än att om rå desche fen dokumente rar händel
sen. Personalärenden däremot dokumen teras nog grant både när 
personal ut satts för brott/övergrepp och när de själva begått över
grepp. Denna doku mentation leder inte självklart till att man do
kumente rar i brotts offrets akt.

Under tiden vår undersökning pågick genomfördes en del för
ändringar av se ende bl.a. doku mentations och kvalitetskrav vilka 
infördes i LSS i juli 2005. Intervjuerna gjor des företrä desvis un
der 2005 varför denna lagändring inte hunnit implementeras i de 
undersökta verk samheterna. I Mellankommu nen diskuterar man 
doku mentation och andra föränd ringar i lagstift ning och cirku
lär flera gånger per år. Man informerar alltid ny personal om vad 
som gäller. Man tycker att det fungerar bra att informera personal 
inom gruppbo ende och daglig verk samhet men, att man har en 
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sämre beredskap när det gäller t.ex. bo endestöd jare och personliga 
assistenter (H:2:1).

Från upptäckt till anmälan
I detta avsnitt tar vi upp hur man inom handikappomsorgen infor
merar sin per sonal om anmälningsskyl dighet samt vad personalen 
vet om anmälnings skyl dighet i de olika verksamheterna när man 
misstänker att någon blivit utsatt för brott (se nedan).51 Finns det 
tyd liga regler och riktlinjer i kommunerna och är i så fall dessa 
kända av dem som arbetar närmast brukarna? Strax innan vi satte 
igång med intervju under sökningen skickade vi ut en enkät till 
100 olika verk sam heter (daglig verk samhet och särskilda boen den 
inom LSS och social psy kiatrin) i de tre kom munerna. 58 enheter 
svarade. 18 enheter svarade att det fanns regler och rikt linjer (14 
i Huvudkommu nen, en i Mellan kommunen och tre i Den Min
dre kommunen), 12 svarade att det saknades regler och rikt linjer 
(elva i Huvud kommunen och en i Mellankommunen) och 28 en
heter visste inte om det fanns några (23 i Huvudkommunen, tre 
i Mellankommunen och två i Den Mindre kommunen). I två av 
kommu nerna, Den Mindre kom munen och Huvudkom mu nen, 
fanns det riktlinjer, men dessa var inte uppdate rade eller sär skilt 
aktu ella. I Mellan kommunen höll man på att ta fram riktlin jer. 
De rikt linjer för anmälan vid misstanke om över grepp/brott som 
fanns, var up penbar ligen inte allmänt kända och förankrade i de 
undersökta kommu nerna.

De informanter som var enhetschefer inom LSS och socialpsyki
atrin, fick frågan om vilka regler, rutiner eller handlingsplaner som 

51 Socialstyrelsen har utgivit ett meddelandeblad med instruktioner om handläggning 
av ären den (Socialstyrelsen, 2004a): Från och juli 2005 infördes bestämmelser om 
dokumenta tion och kvalitetssäkring även i LSS, vilket Socialstyrelsen följde upp i 
deras Meddelande blad maj 2005 (Socialstyrelsen, 2005c).
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finns i de egna verk samhe terna. Vi fick ganska blandade svar. En av 
informanterna från Den Mindre kommunen me nade att hon fak
tiskt inte visste om det fanns regler fast, påpekade hon, det borde 
hon ju veta. ”Jag förutsätter att det finns, men det är jag inte säker 
på att det gör” (H:2:1). I Mellankommunen me nade en av enhets
cheferna att det var svårt att bryta ner, imple mentera, reglerna i den 
egna verk samheten. ”Det hand lar ju om att kunna se vad det står i 
de här skrif terna och hur det gäller för oss.” (H:2:1). I Huvudkommu
nen menade en infor mant att ”Rutinerna, om vi kallar det för det, är 
inte nåt sam manhängande mig veter ligt, utan man har egna rutiner, 
det har väl att göra lite med hur man job bar … men mig veterligt så 
har man ing enting kommunövergri pande” (H:1:11). 

Bilden blir något mer varierad när vi talar med områdesche
ferna. Några av områdes cheferna uppvisar en viss omedvetenhet 
medan andra är klart med vetna om proble men och behovet av 
kunskap och riktlinjer. En områdeschef svarar på frågan, om man 
har nedskrivna eller munt liga regler/rutiner som per so nalen får 
ta del av, att hon inte vet men att hon tror att det finns något 
ned skrivet sedan tidigare. Hon berättar att hon brukar informe
ra nyanställda om vad ar betet innebär, ”respekt och så där. Brott 
hade jag väl inte en tanke på!” (H:3:4). En informant från samma 
kommun påpekar att man inte, såvitt han vet, har några riktlinjer 
för hur man gör om en person med funk tionshinder blir utsatt 
för brott. ”Vi har inte tänkt på och inte diskute rat det här med 
brottsut satthet” (H:3:3), vilket han är allvarligt bekymrad över. 
Man diskute rar ofta dessa perso ners ut satthet, kommenterar han, 
att de lever under bekym mersamma för hål landen, särskilt kvin
norna, ”men vi har inte gått ett steg längre och reflekterat över att 
de kan utsättas för brott!”

En av områdescheferna i Mellankommunen berättar att man 
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hål ler på att ta fram riktlinjer, policy och handlingspro gram runt 
hot och våld och polisan mä lan, men att man har svårt att hinna 
med att färdigställa dokumenten (H:2:2). En kollega menar när 
det gäller riktlinjer att man arbetar efter gäl lande praxis enligt 
lagstiftning. Man har inget speci ellt dokument men det finns en 
enkel mall/lathund för hur man ska gå till väga vid misstanke om 
brott (H:2:3). En informant från Huvud kommunen kommente rar 
att man har talat om att göra en handlingsplan. Eftersom det är så 
sällan, menar hon, så måste man få ner på papper hur man agerar, 
fast dit har man inte kommit. Det är varje ar betsledares ansvar 
att ta upp sådana frågor (H:1:7). En kollega be rättar att man inte 
har nå gon nedskriven policy utan det är i arbetsle dargrup pen som 
diskus sio nen förs om hur man gör (H:1:8).

Det råder viss förvirring om huruvida det finns nedskrivna 
riktlinjer eller inte som per sonalen kan få vägledning av vid 
misstanke om brott riktat mot brukare. Där emot finns tyd liga 
regler när personal utsätts för olika typer av hot eller våld. Det 
tycks fin nas en dubbelhet i synen på brukarna. Man kan inle vel
sefullt beskriva deras sår barhet och utsatthet liksom situationer 
präg lade av övergrepp. Trots att några in formanter beskriver 
brukare som är våld samma och aggressiva gentemot personal 
så har man inte förrän i samband med inter vjuerna reflekterat 
över att även övriga brukarna kan utsät tas för hot och våld av 
dessa personer.

Några områdeschefer menar att det är svårt att informera per
sonalen om regler och riktlinjer så att de genomsy rar verksamheten. 
Man tycker att perso nalen har svårt att ta till sig infor mationen. 
Flera av informanterna framhåller vikten av att det finns en tyd
lig policy och rikt linjer i verk samheterna men att det även borde 
genomsyra ut bild ningar av olika slag. För valtningscheferna menar 
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att man fokuserat mest på miss för hållanden och skador enligt 
Hälso och sjukvårdslagen och då in forme rat om Lex Sa rah, men 
att man inte har lyft upp eller diskuterat om brott i re lation till 
brukarna på samma medvetna sätt. Vissa områdeschefer har själva 
lyft frågan och me nar att även om man saknar måldoku ment och 
riktlinjer så har man en tydligt uttalad policy för hur man bevakar 
och hanterar frågan om brottsutsatthet. På några enheter upplever 
man proble matiken som central och diskuterar detta återkom
mande och i olika samman hang.

I nästa avsnitt kommer vi in på hur den faktiska brottsut
sattheten beskrivs av infor manterna. 

Brottsutsatthet
Trots att ingen samlad dokumentation finns om brottsförekomst 
mot personer med funk tionshinder vare sig på verksamhets eller 
kommunnivå känner samt liga infor manter i de tre kommunerna 
till fall där brott förekommit. För övare, då detta är känt eller 
starka misstankar finns, kommer från många olika katego rier, där 
dock anhö riga, partners/sambor, personal, gode män/förvaltare, 
färd tjänst personal och andra brukare dominerar, alltså människor 
i perso nens nät verk. Spridningen bland tänkbara förövare innebär 
att brott kan begås i ett flertal miljöer, relationer och situa tioner. 
Vid analys av intervju erna fram kom att informan terna beskri
ver brottstyper så att de kan inordnas i kategori erna ekonomiska 
brott, sexual brott, misshandel och övriga brott.52 Nedan re do visar 
vi brottsförekomsten utifrån dessa ka tegorier.

52 Informanterna beskriver sällan brott utifrån de brottsrubriceringar som finns i 
Brottsbal ken. Man beskriver händelseför lopp som ofta när de analyseras kan defi-
nieras som brott. 
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Ekonomiska brott
Informanterna beskriver fyra typer av ekonomiska brott, som 
man dock inte alltid talar om i brottstermer, vilket innebär att 
de inte alltid leder till diskus sion om polis anmä lan. En situa tion 
beskrivs som att pengar ”försvinner” för brukare och man syftar då 
inte på att personen tappat eller slarvat bort sina pengar. Perso
nal, anhö riga eller andra brukare misstänks ligga bakom försvin
nandet. Informanterna är överens om att det inte är ovanligt att 
”det försvinner pengar” för brukarna, men man använ der sällan 
termen stöld. Man tror att det finns ett stort mörkertal, mycket 
som sker uppdagas aldrig. Ibland tycks var ken personal eller bru
kare ha ”koll på pengarna”. En informant berät tar att det hän der 
att brukare kan komma med tusen lappar på sig samtidigt som de 
sak nar kunskap om pengar och deras värde. Flera informanter be
rättar episoder om när pengar försvinner. Först när något be nämns 
som stöld polis anmäler man, i övriga fall ändras rutinerna så att 
pengarna inte är lika lättåtkomliga. 

Personer utnyttjas ekonomiskt av andra utsatta grupper som 
”bor in sig”, ”lånar” el ler tigger pengar. Per sonliga assistenter, boen
destödjare eller annan personal äter av personens mat eller handlar 
till sig själv samtidigt som till brukaren för dennes pengar. Ett an
nat problem, som tas upp, är personal som använder brukarnas 
telefo ner. Någon berättar om vikarier ”som ringt som bara den” på 
brukarens mobiltelefon med höga telefonräkningar som följd. Ing
en polisanmälan gjordes men rutinerna ändrades och skärptes. Er
farenheten är, som nämnts ovan, att särskilt kvinnor med psykiska 
funk tionshinder blir ut nyttjade på olika sätt även ekonomiskt. När 
andra bor in sig hos per sonen kan det leda till vräk ning med hem
löshet som följd. ”Ibland är det ju så för en del personer att de enda 
personer, den enda gemenskapen dom har, är personer som utnytt
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jar dom äter gratis, tigger cigaretter, tigger lite pengar” (H:1:9). 
Flera av informanterna berättar om incidenter där anhöriga 

och/eller gode män för skingrar pengar t.ex. genom att köpa ka
pitalvaror för personens pengar. En infor mant berättar att man 
upplevt att anhöriga genom oegentlig heter plockar ifrån brukare 
deras pengar, begränsar deras ekonomiska möjlig heter och för
svagar dem. Man ser till att de skriver på papper som de inte har 
en aning om vad det är, som t.ex. innebär att de skänker bort sina 
arv (H:2:1). En annan in formant från samma kommun ger exempel 
från sin verksamhet på de problem som uppstår när en anhörig 
utnyttjar sin släkting ekonomiskt. Per sonen tycker att han får hjälp 
av den anhörige, inte att han utnyttjas. Hon be rättar om när en 
anhörig har köpt en bil men där det är per sonen med funktions
hinder som egentligen betalat bilen. Denne förstår inte att han 
utsatts för brott utan är glad och tacksam att han får åka med 
bilen och vill naturligt vis inte göra en polisan mälan. Man menar 
att överförmyndaren inte alltid har varit be redd att hantera den 
situ ationen så som personalen vill (H:2:2).

Några informanter beskriver situationer där personer luras el
ler pressas av försäljare att köpa saker de var ken har råd till el
ler behöver. Särskilt bekymrad är man över tele fonförsäljare som 
ringer och som bru karna har svårt att freda sig emot. 

Sexualbrott
Sexualbrott förekommer i stort sett utifrån fem olika typer av 
situationer och/eller för övare. Flera situa tioner beskrivs utifrån 
en glidande skala mellan frivillig ömsesi dig sexualitet, till ut
nyttjande och våld. Sexuellt utnyttjande fö rekommer mellan per
soner med funktionshinder eller med personer med någon typ av 
social problematik, det är då framförallt kvinnor med psykiska 
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funk tionshinder eller lindrigare former av kognitiva eller neuro
psykiatriska funk tionshinder som utnyttjas. Detta fenomen be
skrivs i alla tre kommu nerna. Per sonalen känner sig handfallen och 
osäker på hur de ska agera. Man har svårt att bedöma om samtycke 
finns. Polisanmälan görs inte i dessa fall enligt in for manterna.

En annan situation som beskrivs är personal som utnyttjar bru
kare sexuellt. Här be skrivs olika situatio ner t.ex. utnyttjande, där 
personen med funktions hinder inte vill, men inte förstår, att de 
kan eller inte vågar säga nej till perso nalen; situationer där bru
karen tror att man har ett ömsesidigt kär leks förhål lande men också 
situationer med rena övergrepp. Perso nal som uppträtt olämp ligt 
genom att sexuellt utnyttja en bru kare förflyttas, sägs upp eller blir 
föremål för andra perso nal politiska åtgärder. Det fram kommer inte 
under in tervjun om polisanmälan gjorts vid sådana situationer. 

En tredje situation handlar om ungaflickor med lindriga funk
tionshinder som lever idestruktiva,våldsprägladerelationer med 
en man som utsätter dem för våld och övergrepp. Dessa flickor/
kvinnor har ett mycket begränsat socialt nätverk och är i flera avse
enden, eko nomiskt, praktiskt, emotionellt beroende av för övaren. 
Ett exempel som beskrivs är en ung funktionshind rad kvinna som 
regelbundet utsatts för våld av sin sambo men som inte vill göra en 
polisan mälan. Hon är beroende av mannen ekono miskt och prak
tiskt. Om hon an mäler mannen klarar hon inte att bo kvar i sin 
bostad (H:1:9). Samma in formant ger exempel även på samkönade 
relationer mellan personer med funktionshinder där misshandel 
och sex uellt utnyttjande förekommer. 

En fjärde situation beskrivs som handlar om ungaflickor som 
utnyttjas eller utsätts för över grepp av okända efter t.ex. krogbesök,
avsvarttaxi,avfärdtjänst e.dyl. och till slut beskriver man situatio
ner där anhö riga utnyttjar sin funk tionshindrade anhörige sexu
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ellt. Det fram kommer inte om man gjort po lisan mälan i dessa fall. 
Ingen infor mant beskriver någon hän delse som de de finierat som 
våldtäkt. 

Misshandel
Flera olika misshandelssituationer beskrivs under intervjuerna. En 
situation kan vara när anhöriga, personal eller personliga assisten
ter i en turbulent situ a tion tappar kon trollen och slår till, tar hårt 
i eller knuffar brukaren. En annan situation som beskrivs handlar 
om fa mil jevåld där framförallt unga kvinnor blir misshandlade av 
sin sambo, d.v.s. de lever i en pågå ende av våld präglad rela tion (se 
exemplet ovan). Ytterligare en situation handlar om när personer 
med funktionshinder misshandlar varandra, vilket ofta be döms 
som lindrigt och att jämföra med syskonbråk i en familj, och inte 
som misshandel.53 En informant kommenterar att när en arbets
tagare smäller till en annan på dag center så fun gerar det inte som 
utanför dagcenterväggarna. ”Det låter ju be drövligt när jag säger 
det, men jag tror att det är någon slags mentalitet. […] Inte att 
man har olika lagar, alltså inte så, men på nå got sätt så…” (H:1:9). 
Misshandelssi tua tioner där personal är involverad beskrivs inte 
heller som misshandel utan som tillrät tavisning, uppfostran eller 
liknande. Vi har inte fått beskrivet för oss överfall eller misshandel 
av för personen okänd förövare. 

Övriga brott
Flera berättelser pekar på att personer har utsatts för brott som hot, 
trakasse rier, olaga fri hetsbe rövande,54 narkotikarelaterade brott 

53 Se Astrid Kubics forskning om gruppbostaden som den rättsfria zonen.
54 Man beskriver hur någon blivit inlåst på sitt rum och förbjuds komma ut tills denne 

lugnat ner sig.
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utan att man kallat det för brott. Slutligen har en del incidenter 
uppmärksammats som befinner sig i gränslandet mellan brott och 
utnyttjande. Detta gäller både ekono miskt och sexuellt utnyttjan
de. Informanterna är övertygade om att det finns ett stort mörker
tal när det gäller brottsutsatthet. Mycket sker som aldrig kommer 
fram, där förövaren kan vara såväl personal, anhö riga, part ners/
kamrater som okända. Det som kommer fram leder inte alltid till 
anmälan utan hanteras inom verksamheten.

Anmälan vid misstanke om brott 
Rutiner avseende vilken typ av händelser som ska anmälas, när de 
ska anmälas och till vem anmä lan ska lämnas är, vilket vi nämnt 
ovan, både tydliga och otyd liga. Lagar och förordningar anger tyd
ligt när en händelse som bedöms som missförhållanden, över grepp 
eller skada ska anmälas. Det kommer dock i stor ut sträckning an 
på den en skilde anställdes bedömning, omdöme, kun ska per och, 
ibland, civilkurage att avgöra om och när en händelse, en incident 
är brottslig. Detta styr i stor utsträckning hur man sedan agerar i 
det enskilda fal let. 

Flera problem framhålls som kan komplicera och försvåra för 
personalen i en poten tiell an mäl ningssitu ation. Exempel på ett 
sådant problem är att anmä lan går i flera steg, från brotts offer 
till personal till närmaste chef till högre chef till god man till 
so cialnämnd och slutli gen, eventuellt, till polisen. Alla i kedjan 
måste vara överens för att processen ska gå ända till polisanmälan. 
Den första länken i kedjan är ofta den sva gaste. Många personer 
med funktionshin der vet inte vad som är en brotts lig handling. 
Personer med grava begåvnings mässiga funktionshinder har inte 
förmåga att berätta vad de blivit utsatta för. Alla vill inte, även när 
de förstår att de blivit utsatta för brott, anmäla det, sär skilt inte 
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om någon de står i beroende ställning till är förövaren.
Ett annat problem uppstår när personal ska bedöma om ett 

brott blivit be gånget eller inte. Några områdeschefer påpekar 
att det inte är handikappom sorgens uppgift att göra en brotts
utredning. Man pendlar mellan att man vill vara intill visshet 
säker, att man inte kan ta ställ ning alls till att göra en realis tisk 
bedömning av om en handling är brottslig innan man an mäler. 
Anmäl ningsförfarandet kompliceras när man är osä ker på regel
verket. Därför är det lättare att anmäla en skada, där regelverket 
är tydligt och klart, än ett brott, menar flera av in formanterna. 
Det är dessutom mer uppenbart när någon ska dat sig. En annan 
komplikation uppstår när personer som bedöms som hög funge
rande, förstår att han/hon ut satts för brott men inte vill göra en 
polisan mä lan. Man är osäker på om man kan göra en anmälan mot 
per sonens vilja även när det inte rör sig om grova brott med hög 
straffsats. Ytterligare en svår hanterad situation är när gode män 
och/eller anhöriga inte vill polisanmäla, vilket ibland är fallet. Det 
är svårt att gå emot dessa särskilt om man inte är riktigt säker på 
vad som hänt. En an nan situ ation som nämns som frustrerande är 
när man misstänker att personer med svåra kog nitiva eller psy
kiska funk tionshinder ut satts för brott men inte vet vad som är en 
brottslig gärning och följakt ligen inte kan berätta vad de utsatts 
för. I sådana situatio ner är man helt beroende av per so nalens eller 
närståendes uppmärksamhet. 

Särskilt besvärligt menar några informanter att det är när 
en kollega, en i ar betslaget är miss tänkt. Man anmäler inte gär
na sina kollegor. Man hamnar i en svår lojalitets kon flikt i över
greppssituationer och försöker omtolka gär ningen till ett mindre 
lämp ligt men inte brottsligt beteende. Något som flera infor manter 
reflekterar över och be skriver är att man inte ser brott som begås 
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mot personer med funktionshinder som brott i samma utsträck
ning som när samma händelse riktas mot en icke funktions hindrad 
person. Det finns i dessa situatio ner en hög toleransnivå.

I några intervjuer framkommer det att man har dåliga erfa
renheter av tidi gare polis anmäl ningar liksom bristande tilltro till 
polisens förmåga att driva fall med funk tions hind rade brottsoffer. 
Ibland inleds inte förundersökning utan ärendet avskrivs direkt, 
ibland går ären det till förundersökning men läggs ner och förs inte 
vidare till domstol, ibland går det vidare till åtal men det är säll
synt med fällande dom. Ett al ternativ till polisanmälan, när över
grepp skett, är att man löser problemet i verksam heten genom 
att omplacera personal, ändra regler och rutiner eller vidta andra 
korri gerande åtgärder när personal eller bru kare är skyldiga är. Vil
ka erfarenheter man har att polisanmäla eller anmäla till närmaste 
chef eller socialnämnd varierar mellan be fattnings havarna liksom 
sy nen på om och när man ska anmäla. En infor mant berättar att 
det naturligt vis förekommer brott mot brukarna men att det kan
ske inte all tid blir polisan mält (H:3:1). 

En annan informant beskri ver några fall av misshandel och 
stöld som före kommit i hennes verksamhet. I ett fall slog en per
sonal till en brukare, varpå enhetschefen kal lade in personen som 
fick en varning. När det gällde stölder så hanterade man de situ
ationerna så att man änd rade rutinerna i stället. Ett annat exempel 
handlar om att vikarier använt brukarnas telefoner ”Då begärde vi, 
gode mannen, in listor […] och sen tror jag att arbetsledaren pra
tade med per sonen. Någon polisanmälan gjordes inte. […] Neej. 
Jag har aldrig varit med om det” (H:3:4). Brukaren informerades 
inte om stölden. En annan infor mant berättar att man i dennes 
verksamhet har olika stra tegier för dem som bor i eget boende och 
får boendestöd i hemmet och de som bor i särskilda boen den. För 
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dem i eget boende har man inte gjort polisanmälan, då man tycker 
att det för den drabbade personen räckt med det stöd de fått av 
att tala med perso nalen, men ”Jag skulle inte tveka en sekund att 
polisanmäla när det gäller våra egna boenden, där sitter vi ju med 
an svar på ett annat sätt” (H:2:2).

En informant beskriver lojalitetskonflikter som uppstår inom 
personalgrup pen när något hänt. ”Först måste vi få reda på det och 
det är väl där problemet är först och främst. Det finns en väldig 
lo jalitet mellan personal. Man ’mör kar’ väldigt mycket. Men får 
vi reda på det så är det lätt att agera” (H:1:7). Nå got som upplevs 
som frustre rande är när man hjälper till att göra en polisan mälan 
och den som utsatts för brottet tar tillbaka den. En informant be
skriver en situ ation med en ung kvinna som blev miss handlad av 
sin sambo. Persona len en gage rade sig när hon kom och var blå
slagen och hon hade med sig sin kon takt person. Man bestämde 
gemensamt att göra en po lisan mälan, men kvinnan tog tillbaka 
anmälan när polisen kom. Samma informant beskri ver ett fall då 
det försvann pengar och man kontaktade gode man nen. Men den 
gode mannen tyckte att det var bättre för brukaren att man inte 
berättade för ho nom/henne eller polisanmälde saken. ”Så vi er
satte pengarna” (H:1:9). 

Problemet med att tysta ner övergrepp eller brott tar flera 
informanter upp. En per son verk sam inom socialpsykiatrin, be
rättar att det också hos personal finns en tendens att tysta ner, 
att inte vilja po lisanmäla, att mena att ”det här är ingenting som 
polisen har med att göra” (H:1:7), vilket han menar ibland även är 
polisens åsikt. Problem som uppstår får man klara av själv inom 
verksamhe ten. Det har gått så långt att man har ett inplanerat 
möte med polisen för att försöka berätta vad det är man gör och 
vad man inte får göra. Att man inte har några tvångsbefogenheter 
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mot brukarna. ”Vi har många gånger fått ringa till åklagaren och 
då har det varit lättare” (H:1:7).

Det framkommer dock att det finns skillnader mellan olika 
verksamheter i hur man hanterar frågan. Några om rådesche fer 
berättar att man börjat ta i brottsutsatthetsfrå gan och att man 
blivit allt mer tydlig inför personal om hur de ska agera vid miss
tanke om brott. Man talar med brottsoffret och för söker få en 
bild av vad som hänt, sedan erbju der man sig att hjälpa personen 
att göra en polis anmälan. Vill inte perso nen det så gör man inget. 
Man är mån om att be hålla personens förtro ende och tillit. Dessa 
områdes chefer har tydliga stra tegier för hur man hanterar olika 
typer av brott. Stölder t.ex. po lis anmäls nu mera all tid.55

Några informanter berättar om att man, i vissa kritiska situa
tioner t. ex. när personer blivit hotade eller när någon utomstå
ende tränger sig in i deras bostad mot deras vilja och de inte kan 
freda sig, tillkallar polis. Man tar då hjälp av polisen för att lösa 
den akuta situationen men det är inte alltid detta leder till en for
mell polisanmälan.

Organisatoriska problem och möjligheter
Hur verksamheter är uppbyggda och organiserade påverkar möj
ligheterna för age rande i sam manhang där brott begåtts eller 
misstänks ha begåtts. De tre un dersökta kommu nerna har orga
niserat sina omsorger om funktionshindrade på olika sätt. Alla 
har som högste verksam hetsansvarig en socialchef och där under 
verksamhetschefer för var och en eller gemensamt för några av 
de tre kärnom rådena Individ och famil jeomsorg, äld reomsorg 
och handi kappom sorg. Hu vudkommunen har en för valtningschef, 

55 Ett problem är dock att man inte alltid definierar en stöld som stöld utan talar om 
det som att pengar försvunnit. Se ovan.
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som an svarar för kommu nens om sorg om funktionshindrade. 
Förvalt ningen är indelad i fyra sektorer ledda av en hetschefer; 
LSS, Boendestöd och fritid, Daglig verksam het och Social psyki
atri. I varje enskild enhet finns arbetsledare. I kommunen finns 
en ”Hand lingsplan vid missförhållanden i omsorgen om äldre och 
funk tionshind rade”. Man har dessutom en mer allmänt utformad 
Han dikapplan från 2002.

Den Mellanstora kommunen har även den en förvaltningschef 
som ansvarar för all kommu nal omsorg om funktions hindrade. 
Enhetschefer ansvarar för Gruppboende, Personlig assi stans, 
Boende stöd, Socialpsykiatri etc. De olika enheterna har arbetsle
dare. Mellankommunen har ett Handikappo litiskt pro gram som 
antogs 2004. Man ar betar aktivt med in formation och ut bildning 
av personal i frågor om övergrepp men har inga färdiga riktlinjer 
för hur man ska agera vid misstanke om brott. Den Mindre kom
munen har en gemensam chef för IFO och Handikappomsorg 
som under sig har enhetschefer för LSS och so cialpsyki atri med 
ansvar för boende, personlig assistans, daglig verksamhet m.m. I 
de olika enheterna finns arbetsledare. I kommunen har man ”Ru
tiner an gående anmälan av personskada i verk samhet enligt LSS” 
samt en Handi kappolitisk plan.56 I alla tre kommuner handläggs 
vissa insatser för perso ner med funk tionshinder utifrån att per
sonen har ett funktionshinder och vissa ef ter hur verk samheten 
är organiserad utifrån lag stiftningen. Exem pel på detta är hem
tjänststöd i ordinarie boende som kan erbjudas enligt SoL eller 
LSS och handläg gas inom Social psykiatrin, LSSverksamheter, 

56 De handikappolitiska planerna utgår till stora delar från FN:s standardregler om 
delaktig het och jämlikhet för människor med funktions hinder från 1993 (HO, 1993). 
FN:s 22 stan dardregler pre ciserar vilka förutsättningar som krävs för delaktighet 
och jäm likhet, vilka hu vudområden som är väsentliga och med vilka medel man kan 
genomföra förändringar. Sveri ges regering har ställt sig bakom reglerna.
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IFO eller Äld re omsor gen.57 
Per soner med funktionshinder i eget boende med behov av 

boendestöd, även unga, får stöd av hemtjänsten som organisa
toriskt ofta lyder under äldre omsor gen. Andra, t.ex. personer 
med dubbeldiagnoser som psykiska funk tionshinder och miss
bruk eller personer med eko nomiska problem söker stöd ge
nom IFO. Detta uppdelade ansvar kan medföra problem. Per
sonalen inom dessa förvalt ningar, menar informanterna, kan inte 
funktionshinderproble mati ken, de ser inte om en person har lind
riga psy kiska funk tionshinder, är ut vecklingsstörda eller har ett 
neuropsykiatriskt funktions hinder och när de ser det har de bris
tande kunskaper om vad funktionshind ret betyder för per sonen 
i dennes vardag. Personerna bedöms och be möts som normalbe
gåvade, vilket skapar problem. Ansvariga tjänstemän förstår inte 
alltid att dessa personer kan behöva extra tillsyn eller att man 
behöver informera brukarna och följa upp insat serna på ett annat, 
mer konkret och tydligare sätt än man är van vid.

I flera kommuner har nedskärningar inom äldreomsorgen, 
med övertalig personal som följd, medfört att personal som sak
nar ut bildning och kompetens för att arbeta med personer med 
funktionshinder omplacerats till just sådana verksamheter. Inom 
soci alpsykiatrin finns fort farande många med en gammal vår
darutbildning avsedd för psykiatrisk slutenvård, med en tydlig 
medicinsk inriktning som inte är avpassad för de mål som styr 
den kommunala soci al psy kiatrin. Alla tre kommunerna hade un
der den senaste treårsperioden, ge nom gått omfat tande organisa
tionsförändringar som både di rekt och indirekt påver kat handi
kappomsorgen. Omorganisationen var särskilt omfat tande och 

57 Insatser som rör förvaltare och gode män finns antingen under en särskild nämnd 
med eget kansli eller inom Handikapp omsorgen. Kon taktperson kan sökas både 
enligt LSS eller SoL.
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ge nomgri pande i Huvudkommunen och hade just avslutats när 
denna under sök ning startade.

Det som framkommer vid intervjuerna är att situationen inom 
handikapp om sorgen på grund av de förändringar som skett inom 
brukargrup pen58 på flera sätt ser annor lunda ut än för ett decen
nium sedan. Yrkeskategorierna per son liga assistenter och bo
endestödjare har tillkom mit och ökat i antal. De ar betar ensamma 
och ingår inte i nå got arbetslag. Flertalet har inte, och förvän tas 
inte ha, någon formell utbildning, perso nalomsättningen är stor 
samtidigt som bru karna har komplexa problem. Områ desche
ferna har svårt att nå ut med infor ma tion och utbildning till dessa 
personalka tegorier, som inte sällan är an ställda av kooperativ, pri
vata vårdgivare, direktan ställda av bruka ren och då står utan för 
kommunernas organisation t.ex. när det gäller kompetensut veck
ling och handledning. Liten insyn, stor personalomsättning, låg ut
bildning ökar risken för att brott inte upptäcks eller påtalas. Flera 
informanter på pekar att man har problem med att ”fel” personer 
får anställning ibland. Man efterly ser möjlighe ten att kontrollera 
i brottsregister innan man anställer någon för ensam arbete. Detta 
får en dast göras för kontaktpersoner och inte för t.ex. led sagare 
och per sonlig assistent eller perso nal inom boende och daglig 
verksam het.

Utsattheten för gruppen i eget boende har ökat, särskilt i Hu
vudkommunen, efter omorgani sa tionen av socialtjänsten då man 
skurit ner på det förebyg gande arbetet, me nar flera infor manter. 
Man har dragit in socialkontoren i bo stadsom rådena och verk
samheterna finns nu centralt pla cerade. De socialar betare som fanns 

58 Man har haft stor tillströmning av ungdomar med psykiska och/eller neuropsykia-
triska funk tionshinder, med sociala problem och/eller missbruksproblem, brukare 
som begär att få personligt utformade insatser i sitt eget hem av boendestöd jare, 
personliga assistenter, kon taktpersoner och/eller ledsagare.
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i bostads områ dena hade en stor personkän nedom och kunde lät
tare få kontakt med och stötta perso ner med olika typer av utsatt
het, sociala proble matiker och/eller funktionshin der. Sam arbetet 
mel lan Handikappomsorg och IFO (och även med polisen) skedde 
i stor ut sträckning genom kontakter som man byggt upp över tid 
och ge nom infor mella nät verk mer än genom formali serade nät
verk. Informella, lokalt uppbyggda nätverk har tunnats ut genom 
omorganisationen. I Huvudkommunen upp lever man att de andra 
för valtning arna gärna ser att handikappomsorgen tar alla ärenden 
med personer med funktionshinder oavsett problematik. Särskilt 
stora är problemen för de psy kiskt funk tionshindrade med miss
bruksproblem. Det är problem att hitta bra be handlingsal terna tiv 
som passar dem. De förväntas klara sina miss bruks pro blem själva, 
något som perso ner utan funktionshinder inte förväntas klara av. 
Handikappomsorgen saknar kunskap om missbruk. Vid många 
behandlings hem sak nar man kunskap om funktionshinder. Per
sonliga ombud vill inte ha perso ner med dub beldiagnoser. 

Personalen
Chefer och handläggare/utredare har olika inriktning på sin ut
bildning. Inom IFO:s organi sation finns företrädesvis socionomer 
som arbetar problem och lösningsfoku serat samt med föränd
rings och motivationsarbete. Man får i sin utbildning omfat tande 
kunska per om lag stiftning, samhällets organisering, so ciala pro
blem, dess or saker samt metoder att lösa dessa, men lite eller ing
en kunskap om funktionshinder. Socialsekreterarna träffar oftast 
klienterna på sina tjänsterum med ganska glesa mel lanrum. Man 
arbetar företrädesvis ut ifrån ramlagen SoL, centrala och lokala 
riktlinjer samt politiska mål.

Inom handikapp och äldreomsorgen finns företrädesvis chefer 
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med social omsorgs examen.59 I denna utbildning ges en omfattan
de kunskap om olika ty per av funktions hinder samt om åldrande. 
Man får i sin grundutbildning lära sig betydelsen av delak tighet, 
empowerment och företrädarskap.60 Man får där emot inte lära sig 
särskilt mycket om sociala problem. LSShandläggare och enhets
chefer träffar per sonerna i deras bostad, på deras arbete eller på 
sitt tjänsterum. Man följer personen över lång tid, ibland hela livet, 
och ofta via övrig personal. Enhets chefer och bi ståndsbe dömare 
leder och/eller samarbetar med personal tillhö rande andra yrkes
kategorier, ofta med låg eller ingen ut bildning och med vari erande 
erfarenhet, vilka svarar för utförandet av de in sat ser personen be
viljats. Man arbetar utifrån ett habiliterande perspektiv.

Vanlig utbildning bland stödpersonal i boende och daglig 
verksamhet inom social psykiatrin är olika medicinska utbild
ningar, skötare, undersköterska, vårdbiträde eller gamla vårdarut
bildningar med inriktning mot psykiatri. Många bland personalen 
sak nar dock utbildning. Flera informanter påtalar be hovet av rik
tad utbildning och kom petensutveckling. Problem uppstår oftare 
och är svårare att lösa om personalen är out bildad eller har ”fel” 
utbildning t.ex. är inriktad på medicinskt präglat vårdar bete, på 
arbete inom äldreomsor gen eller lik nande. Utöver den formella 
utbildningen är det viktigt med ett etiskt förhållningssätt och bra 
bemötande. Några av informan terna me nar att äldre personal i
bland har en tendens att upp fostra, bestämma över och be handla 
brukarna som barn. Detta kan skapa kon flikter som kan leda till 

59 Sociala omsorgsutbildningen är på flera utbildningsorter en socionomutbildning med 
in rikt ning mot åldrande och funk tionshinder.

60 Begreppet empowerment syftar till att hjälpa klienter att få makt över beslut och 
hand lingar som rör deras eget liv. Med företrädarskap (eng. advocacy) avses en strä-
van efter att representera maktlösa klienters intressen i förhållande till grupper med 
makt men även i för hål lande till sociala strukturer. Företrädarskap används tillsammans 
med och kompletterar begrep pet empowerment (se vidare Payne, 2002 s. 353).
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lad dade situa tioner. Man upplever en viss förändringsobenägenhet 
hos äldre per so nal som menar sig veta och kunna utifrån sin långa 
erfarenhet och har svårt att ta till sig nya teoretiska kun skaper 
eller förändra sina attityder. Den unga, nyutbil dade personalen, 
menar man ofta är bättre på att lyssna på och bemöta bru karna 
re spektfullt.

Det är störst personalomsättning och lägst utbildning bland 
dem som möter dem som är ut satta för störst risker och som man 
bedömer har störst svårighe ter att själva vid behov påtala att de 
utsatts för brott, personer med psykiatrisk problematik eller med 
dubbeldiagnoser i eget boende. Personalen kan inte de ”nya” grup
perna, med neu ro psykiat riska diagnoser såsom As perger, ADHD, 
dubbeldiagnoser, personer dömda till rättspsykiatrisk vård m.fl. 
Man förstår inte deras situation eller deras sätt att bete sig. De bru
kare, som får insatser, har idag mer kompli cerade pro blematiker, 
övriga klarar sig själva och finns inte i verksamheterna i samma 
omfatt ning som tidigare. 

Utbildningar som behövs, menar våra informanter är sam
tals och utred ningsmeto dik samt utbildning i etik och bemö
tande så att man på ett etiskt sätt kan tala med bru karna (och 
ar betskamraterna) om övergrepp, utsatt het och hur man kan fö
rebygga brott. Det behövs mer mod att ta itu med dessa frågor, 
att lyfta dem i personalgrup pen eller till ledningen. Perso nalen 
behöver stärkas i att våga säga till att någon inte mår bra eller att 
någon inte beter sig på ett etiskt riktigt sätt. Det behövs kunskap, 
insikt, mod och civilkurage.

Där problemen är minst, som inom gruppboenden och tradi
tionell daglig verksam het, är per so nalen samlad, mer stabil och 
personalomsättningen liten. Det är lättare att informera och ut
bilda personal under de för hållandena. När det gäller de personliga 
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assistenterna så kan man på grund av sekretess inte samla ihop 
dem och prata utifrån brukarnas personliga situa tion. Det blir då 
svårare att bygga upp en kunskapsbank, ett gemensamt förhåll
ningssätt samt att kompetensutveckla verksam heten. Personliga 
as sistenter behöver få mer kunskap om övergrepp och personska
da och vad de ska göra om något händer. 

Personalen i de olika verksamheterna är, menar informanterna, 
ovana och okunniga om rätts processen. De är ofta lika nervösa 
som brukaren när ett brott anmälts och rättsprocessen drar igång. 
Informanten, menar att, ”Det är ett av våra uppdrag som per sonal 
att stödja i dom si tua tioner som man är med och anmäler, något 
som kan vara nog så knepigt för personalen att stödja i. Man kan
ske inte har varit i ett tings hus och är lika skärrad som brukaren, 
men vi ska göra det” (H:1:7).

Samarbete med andra myndigheter 
Personer med funktionshinder har rätt till och behov av att ha 
kontakt med flera myn digheter och andra aktö rer inom det so
ciala området. Det är en grannlaga uppgift för anställda inom de 
olika verksamheterna att se till att samarbetet mellan och inom 
myndigheter innebär sä kerhet, trygghet och sam ordning och att 
olägen heterna blir så få som möjligt för brukarna. Samarbetet 
inom och mellan myndigheter blir en balans gång mellan integri
tetskrav och krav på sekretess å ena sidan och å andra sidan und
vika att människor skickas mellan myndighe ter eller faller mellan 
myndighets stolarna. För att möjliggöra ett gott bemötande, ett 
säkert agerande och samtidigt tydligt visa vem som har ansvar 
i de olika faserna från när brott be gås, upptäcks, anmäls, utreds 
och be handlas, krävs ett fungerande samarbete mellan alla in
blandade aktörer. De myndigheter som framförallt är aktuella för 
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samarbete när personer med funk tionshin der utsatts för brott är: 
Kommunen och Landstinget (Socialtjänstens olika delar, IFO, LSS, 
Socialpsykiatrin och i vissa fall äldreomsor gen), Lands tinget, samt 
Polismyndig heten.61

Det interna samarbetet inom handikappomsorgen, LSS
verksamheterna och social psykiatrin, fungerar bra tycker infor
manterna i Huvudkommunen och Mellankommu nen. Flera in
terna samverkansformer finns på olika ni våer för in for ma tion och 
utbild ning där led ning, planerare, ekonomer och områdesche fer 
deltar. Det finns även väl fungerande externa sam verkansforum 
med mot sva rande enheter i lä nets övriga kom muner. I Huvud
kommunen på pekar man pro blem med anonymiteten, risken att 
den enskilde kommer bort, inte blir sedd eller bollas mellan olika 
myndig heter. Mycket kan hända som ingen an svarig har kunskap 
om eller kontroll över. Men å andra sidan finns fler och bättre 
re surser och man kan disku tera utbild nings behov, strategier med 
mera och få draghjälp av var andra. Mellankommunen menar att 
man egentligen har bra förutsättningar för ett bra förebyg gande 
och be handlande arbete. Kommu nen är tillräckligt liten för att ha 
överblick och per son kän nedom och tillräck ligt stor för att ha till
räckliga och flexibla resurser. Nackdelen med en liten kom mun, 
påpekar informan terna från Den Mindre kommunen, är att of
fer och för övare i en övergreppssituation där personal och/eller 
brukare är förövare ris kerar att hamna i varandras närhet även 
efter att händelsen är anmäld och ut redd. Man kan placera om 
personerna men al terna tiven är få, utbudet begrän sat. Fördelen är 
att man har överblicken och kan se och upptäcka pro blem i ett 
tidigt skede. Stabil personalstyrka kan inne bära både en trygg het, 

61 Det kan även vara värdefullt att samarbeta med brottsofferjourer, kvinnojourer 
liksom med brukar- och anhörigföre ningar i denna typ av ärenden.
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att man vå gar ta upp svåra saker, men också en loja li tetssituation, 
hemmablindhet eller destruk tiv om sorgskultur som man inte ser 
eller inte vågar ta upp och ifråga sätta.

Kommunen
Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för att medborgarna 
får det stöd och de insatser som de behöver. Det gäller i högsta 
grad för personer med funktionshinder. Samarbete med och kring 
dessa personer behövs för att inte problemen ska bli alltför mani
festa innan ade kvata hjälpåtgärder sätts in. Flera in formanter visar 
på frustration när de be rättar om samar betet med IFO. Sär skilt 
bekymmersamma upple ver man i Hu vudkommunen konsekven
serna av den centralisering av resurserna som genom förts strax 
innan intervjuerna. En informant berättar att man innan den sto
ra omorga nisatio nen hjälptes åt, men att efter att man fått cen 
t raliserade nämnder ”är det en jävla strid om målgrup perna kan 
jag säga” (H:1:7). Informanten H:1:12, har liknande synpunkter. När 
den uppsökande och frivilliga delen av socialtjänsten försvann ef
ter om organi sa tionen, ökade utsattheten för personer med neuro
psykiatriska funk tions hin der. De in formella och väl fungerande 
kontakter man byggt upp över tid med so cialarbetare i bostads
områdena har raserats efter omorganisationen. Det so ciala ar betet 
har blivit formaliserat och byråkratiserat och inte förebyg gande 
och uppfång ande. 

I Den Mindre kommunen är situationen annorlunda. Man har 
dels en for mell kun skap, som man får i sitt arbete, om personerna 
med funktionshinder, men man litar även mycket till den infor
mella kunskapen. Man känner till de flesta. ”Det är väl ingen som 
faller mellan sto larna, inte i en så liten kommun” (H:3:2). Samtidigt 
påpekar en områdeschef från samma kommun att samver kan med 
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IFO är problematisk då de hål ler på ärenden alltför länge (H:3:3). 
Samma per son påpekar också den hemmablind het man drabbas 
av i Den Mindre kommunen. Alla ser och känner till kvinnorna 
med psy kiska funk tionshinder och missbruksproblem som lever i 
hemlöshet. Alla ser dem, men ingen reage rar eller agerar. En om
rådeschef i Huvudkommu nen berät tar att sär skilt perso ner med 
Asperger som behöver stöd ofta hamnar mellan sto larna. Ingen 
vill hjälpa dem (H:1:8). 

Man kan sammanfatta problemen så att Huvudkommunen i
bland är för stor och svåröver blick bar, det är långa vägar att gå och 
många olika enheter att ha kontakt med vilket försvå rar arbetet med 
personerna med funktionshinder. Det finns många stolar att ramla 
emellan. Man har dock möjlighet att skapa resur ser även för mer 
säl lan före kommande behov som t.ex. brottsofferstöd. Den Mindre 
kommunen har för delen men även nackdelen med att alla känner 
alla och att det professionella ibland får stå tillbaka för det infor
mella vetandet. Man har inte möjlighet att skapa special resurser för 
alla typer av problem och behov, utan är be roende av andra kom
muner. Mellankommunen är lagom liten för att ha överblick och 
hitta samver kansparter lokalt men samti digt till räckligt stor för att 
samla resurser när det gäller utbildning, kompetens, nätverk.

Landstinget
Relationerna till och samarbetet med psykiatrin är mer präglad 
av frustration. Chefer inom den kommunala socialpsyki atrin och 
den landstingsanslutna psy kiatrin har olika utbild ningar, social 
respektive medicinsk, och även olika kun skapssyn när det gäller 
psykiska funktionshinder vilket ibland leder till kolli sioner i kon
takterna. Inom social psykiatrin är man mån om att betona den so
ci ala aspekten av verksamheten. Psykiatrin däremot utgår till stor 
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del från den medicinska modellen. Mycket av den personal som 
finns inom kommunala bo enden och daglig verksamhet kommer 
från psykiatrin och följde så att säga med på köpet vid psykiatrire
formen. Det innebär att det stundtals blir kon flik ter även mel
lan personal och chefer inom socialpsykiat rin. Vissa samverkans
parter blandar ihop den slutna psykiatrin där patienter kan vara 
tvångsintagna och so cialpsykiatrin. De tror att socialpsy kiatrin har 
befo genhet att använda tvångsåtgärder mot brukarna och att man 
kan låsa in dem.

Polismyndigheten
Polisen är den mest centrala samverkansparten för handikappom
sorgen när en per son med funktionshinder misstänks ha blivit ut
satt för brott. Hur kontakten och mötet då sker kan vara avgöran
de för om och hur polisen lyckas utreda ett miss tänkt brott. Det 
fram kommer få konkreta exempel på polisanmälningar, men i de 
fall som beskrivs berättas både om posi tiva och negativa erfaren
heter av sam arbetet med polisen. Flera av informanterna vitt nar 
om att de känner stort förtroende framförallt för de poliser som 
utreder brott. De flesta man mö ter är bra. Man uppfattar dem som 
konstruktiva och att ”de verkligen för söker att jobba på för att få 
fram vad det handlar om” (H:2:1). De anpassar sig efter situationen 
och brottsoffret. ”Jag tycker att poliser på den nivån som kommer 
för att göra ett förhör, de klär sig inte som poliser och så är de väl
digt duktiga, det är min erfarenhet” (H:1:7). 

Flera informanter påpekar att vissa utredare har mer kunskap 
än andra om för hörs/intervjumetoder som passar personer med 
psykiska eller kognitiva funktions hin der. De har upplevt en stor 
öppenhet hos polisen och känner att de kan begära att få en av 
dessa mer kun niga poliser. Ofta föreslår polisen själv att en av de 
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utredare som är utbildade på att för höra barn och som kan använda 
delar av den tekniken för personer med kognitiva funktions hinder 
tar ärendet. Någon ger exempel på positiva erfarenheter av rät
tegång och förunder sökning, där polisen berättat och informerat 
precis vad som ska hända och funnits med och stöttat un der rätts
processen. Någon har blivit informe rad om att brottsoff ret har rätt 
till mål sägandebiträde eller att man kan få annat person ligt stöd 
i rättsprocessen. Några personer menar att de fått bra feedback 
från polisen om vad som händer i ett ärende.

Vi har även fått exempel på negativa erfarenheter. En syn
punkt som fram kommit är att poli sen inte alltid förstår vilka be
fogenheter personalen har. ”Vi bemöts när vi ringer till polisen att 
det är ju ett gruppboende. Det får ni klara själva. Det är mera på 
uniformsnivå som man har mycket fördomar tycker jag” (H:1:7). 
Några informanter har erfarit en viss ovilja från po lisen att ta sig 
an ärenden från socialpsykiatrin.

Lika väl som man har erfarenhet av utredare som är duktiga 
på att utreda brott där brottsoff ret har ett funktionshinder så har 
man träffat på utredare som har svårigheter att intervjua brotts
offret. Man vet inte hur man ställer frågor. En del brottsoffer kan 
ha vanföreställningar, vara paranoida, tala i metaforer eller lik
nande. Detta ställer stora krav på utredaren. Vissa utredare klarar 
det bättre andra sämre. Flera in for manter be rättar om den frus
tration man känner när ett ärende man polisanmält läggs ner, inte 
utreds alls eller inte går vidare till åtal. När man fattat beslutet 
att kontakta polisen är det viktigt att man blir bra bemött och 
får för troende för dem. Anmäl ningar som läggs ner utan att fär
digutredas där det finns uppslag eller där vittnen finns, minskar 
benägen heten att anmäla.
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Diskussion 
Hur ska vi förstå den komplexa, men ändå ganska samstäm
miga bild som växer fram under intervjuerna? Informanterna 
berättar i viss mån om vad de uppfattar som fak tiska brott men 
mer om situationer som beskriver brukarnas sårbarhet, utsatt
het, mar ginalisering samt svå righeterna att inom den egna or
ganisationen ge framförallt unga vuxna brukare förutsätt ningar 
för goda och trygga levnadsvillkor. Informanter nas be rättelser 
beskriver även en ut satthet och frustration hos chefer och per
sonal. Frustratio nen orsakas bl.a. av att man har allt fler anställda 
som är låg eller outbil dade och som arbetar ensamma i hem
met hos brukare med komplicerade funktions hinder av kognitiv 
och/eller psykisk art. Många brukare har dessutom sociala pro
blem som arbetslöshet, missbruk, ensamhet eller fattigdom. De 
funk tionshinder som brukarna har krä ver att personalen förstår 
hur särskilt och viktigt samspelet mellan dem själva och bru
karna är. Detta gäller inte minst den muntliga kommunikatio
nen. Per sonalen förefaller ibland vilsen i sina roller samtidigt 
är de utsatta för om organi sationer och upplever svårighe ter att 
samarbeta med andra myndigheter. Vi har fått många exempel 
på händelser och situationer, som om de skulle drabbat en per
son utan funktionshinder, skulle definieras som brott men som 
av informanterna inte be skrivs så. 

Informanter i alla tre kommuner återkommer till och betonar 
att de personer man idag ger stöd och service förändrats i flera 
viktiga avseenden de senaste tio åren, d.v.s. efter att LSS trätt i 
kraft och efter kommunaliseringen av om sor gerna.62 Personerna 

62 LSS trädde i kraft 1994 och kommunaliseringen av omsorgerna skulle vara genom-
förd 1/1 1996. Kommunerna tog då över ansvaret för de omsorger om funktionshin-
drade som tidigare åvilat landstingen.
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man har kontakt med har förändrats både vad gäller ål der, lev
nadsvillkor men även när det gäller typ av insatser. Andelen per
soner som föredrar egen bostad framför grupp bostad, arbete/
sysselsättning på van liga ar betsplatser framför daglig verksam het, 
fri tidsaktiviteter av samma typ som andra ungdo mar och vuxna 
tycks öka, helt i linje med de handikappoli tiska målen att personer 
med funk tionshinder ska ha möj lighet att leva som andra och i ge
menskap med andra. Socialsty relsen konstaterar i sin lägesrap port 
Handikappomsorg från 2005 att flera omvärldstrender som man 
anser särskilt intressanta utkris tallise rats (Socialstyrelsen, 2005b). 
Särskilt tre av dem stämmer bra med våra infor manters synpunk
ter, nämli gen att funk tionshindra des behov blir mer differentie
rade och kom plexa, att det blir svå rare att hitta boenden som 
fungerar samt att behovet av utbildad personal kommer att öka. 
Både de med om fat tande stöd behov och de som av infor manterna 
benämns högfungerande begär i ökad utsträckning LSSinsatser 
som personlig assistans, ledsagare och kon taktperson för att öka 
möj lig heterna att leva så självständigt, normaliserat och integ rerat 
som möj ligt. De krävs stor flexibilitet av dem som svarar för be
hovsbedömning och be slutar om insatser, att an passa verk samhe
ten utifrån den enskildes önskemål och samtidigt se till den en
skildes trygghet och säker het. 

Kan det vara så att integrerings och normaliseringsprinciperna 
an ammats av perso ner med funktionshinder, att de integrerat det 
i sitt sätt att tänka om och se på sina liv och möjligheter (Gustavs
son, 1996)? Priset för detta är att man allt oftare får omfat tande 
personligt stöd av personer som saknar ut bild ning och arbetar i 
ensamar bete. Ett led i ett empowermentinriktat arbete är att per
soner ska ges möjlighet att få makt över sin egen vardag, sitt eget 
liv, per so nal ska inte bestämma över utan utföra insat ser på den 
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funktionshindra des upp drag. Kanske har man inte i socialtjänsten 
i till räcklig grad beaktat och balan serat de situationer där själv
bestämmande inte är möj ligt eller kan leda till om sorgssvikt, ut
satthet och utnyttjande. För att personer med kognitiva och psy
kiska funktions hinder ska kunna vara trygga i sina liv, behöver de 
upplysas om sina rättigheter och skyldig heter. De behöver veta 
vilka insatser de har rätt att få från sam hällets sida. Men de måste 
också få kunskap om var gränsen går för vad andra, t.ex. anhöriga, 
personal eller vänner får göra gentemot dem när det gäller eko
nomi, sexua litet, tvång och våld. De måste dessutom få kunskap 
om vart, till vem och hur man påtalar om man blivit utsatt för 
brott eller över grepp. Särskilt viktigt är det att ha dessa kunska
per, om den personal man får stöd av inte har dem. Ett stort ansvar 
vilar på an svariga inom kommunen att se till att såväl brukare som 
personal och uppdragsta gare är väl informe rade om vad som gäller 
vid missförhål landen, skador och brott. 

Våra informanter är klara över att övergrepp och brott rik
tat mot personer med funk tionshin der är ett problem som måste 
tas på allvar och som kräver samarbete mellan myndigheter, med 
frivillig och intresseorganisationer samt med brukarna och deras 
företrädare. Men man saknar kunskap och verktyg för att han
tera problematiken mer systematiskt och genomtänkt. Kunskap 
behöver anpassas efter dem den berör och deras speciella förut
sättningar.
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Slutsatser

Utgångspunkten för denna undersökning har varit att belysa hur 
två i detta samman hang centrala myndigheter, polismyndigheten 
och socialtjänsten, han terar ärenden och bemöter personer med 
funktionshinder som är utsatta för el ler misstänks vara utsatta för 
brott och övergrepp. Undersökningen är av grän sad till tre kom
muner av olika storlek i ett län. Tidsmässigt avser under sök ningen 
åren 2004–2005. Ifråga om den bild, som de intervjuade personer
na inom respektive myndighet ger av brottsutsatthet för personer 
med funktions hinder, bygger denna i hög grad på minneserfaren
heter vilka tids mäs sigt kan ligga även utanför undersökningens 
tidsram. 

Det föreligger idag en relativt god kunskap, i synnerhet inter
nationellt, som tveklöst visar att personer med olika funktionshin
der i flera avseenden är en ut satt kategori för brott och övergrepp. 
Dokumentationen är rik även ifråga om personliga erfarenheter av 
brottsutsatthet hos personer med funktionshinder. Tyngd punkten 
i de internationella studierna ligger på, som framgår i kapitlet 
Kunskapslä get, det sexualiserade våldet i dess olika former och 
då med fokus på kvin nor som är utsatta. Även i vårt land, och 
i de nor diska län derna, har det sexua lise rade våldet, som främst 
kvinnor med fysiska, psykiska och/eller kog nitiva funktions hinder 
ut sätts för, mest kommit att upp märk sammas. Ett svår bedömt 
problem är om detta återspeglar en reell situation eller är en följd 
av var man placerat fokus i sina undersökningar. Vad vi vidare fin
ner vara ett problem är att det generellt föreligger svårigheter att 
jämföra resultat från olika studier, liksom att bedöma huruvida 
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vissa personer med funktionshinder är mer utsatta och i så fall för 
vilka former av brott och övergrepp. En anled ning till detta är att 
personer med funktionshinder tenderar att homogeniseras i allt
för många avseenden. Faktorer som kön, ålder, social status men 
även art av funk tions hinder och typ av brott eller över grepp dif
ferentieras eller pro blematiseras inte i nämnvärd utsträckning. Vi 
för ordar fördjupade diskussioner kring teoretiska perspektiv och 
utgångspunkter, lik som meto diska frågor. Det kan an nars leda till 
missvisande slutsatser, men även ett osynliggö rande av brottsut
sattheten för vissa former av funktionshinder och hur denna både 
upp levs och bäst bör åtgärdas.

Brottsbild
Vi kan konstatera att de uppgifter som framkommer i vår stu
die överensstäm mer med vad som är känt från såväl svenska och 
nordiska som internationella studier. Det gäller exempelvis ifråga 
om brottstyper, förövare och brottsare nor. Vad vi samtidigt ser 
som en väsentlig skillnad är att det internationellt, spe ci ellt i flera 
anglosaxiska län der, till skillnad från svenska förhållanden, finns 
ett helt annat erkännande av problemet på myn dig hets nivå, vil
ket bland an nat av satt sig i lagstiftningen men även i det polisiära 
arbetet och inom myndigheter motsvarande svensk socialtjänst el
ler handikappomsorg. Man lig ger internatio nellt på flera håll långt 
framme i utarbe tan det av både kunskaps pro gram och handlings
pla ner. Vi tolkar inte detta som ett uttryck för ointresse från be
rörda myndigheters sida i vårt land utan snarare som att det saknas 
informa tion och kun skap om problematiken. Det är vår erfarenhet 
under arbe tets gång att vår studie lett till att man uppmärksam
mat frågor kring brott och övergrepp och att detta även avsatt sig 
i förändrade rutiner i verksamheten. 
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Den brottsbild som tecknas utifrån våra intervjuer inom po
lismyndigheten och soci altjänstens handikappomsorg i de tre un
dersökta kommunerna är sam stämmig både ifråga om typer av 
brott och övergrepp, liksom vilka som är för övare. Samsynen gäl
ler även att brotten och övergreppen äger rum på ett flertal olika 
arenor alltifrån det egna boendet och hemmet, dagligverksamhe
ter, till olika kommunikationsmedel såsom färdtjänst eller taxi. 
De brottstyper som framhålls är ekonomiska och våldsrelaterade 
brott, liksom sexualbrott. En möjlig förklaring till att just dessa tre 
brottstyper lyfts fram kan vara att dessa brott rent faktiskt ökar. 
Samtidigt kan det förhålla sig så att i synnerhet sexualrelaterade 
brott lättare kan etsa sig fast hos de enskilda poli serna eller utre
darna, liksom hos personal inom handi kappom sorgen. Därför är 
det dessa brott som man främst erinrar sig och de framstår som 
mer frekventa. 

Inför framtiden menar vi att det är viktigt att man, parallellt 
med fokus på specifikabrotts typer, även studerar brottsutsatthe
ten i ett bredare perspektiv för att få en ade kvat bild av den rådan
de situationen. Det är i dagsläget svårt att visa på om, och vilka, 
brott och övergrepp som är mer frekventa och varför. Det gäller 
även ifråga om funk tionshinder, där båda myndigheterna visar på 
att personer med psykiska och kommu nikativa funktionshin der 
kan vara mer i riskzonen att utsättas för brott och övergrepp. Även 
detta kan i sig vara en följd av han dikappomsorgens uppdrag ifråga 
om vilka som får stöd. Likaså att man inom polisen uppfattar att 
det är främst dessa kategorier, som man kom mer i kontakt med. 

Inom såväl polismyndigheten som handikappomsorgen fram
håller man att brottssi tuationerna inte är speciellt frekventa, utan 
att det snarare handlar om enstaka händel ser, vilket är i över
ensstämmelse med nordiska och internatio nella undersökningar. 
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Från ett myndighetsperspektiv utgör därmed personer med funk
tionshinder numerärt sett en relativt liten, om än en mycket både 
sår bar och utsatt, grupp bland brottsoffer i vårt samhälle. Inom 
handikappomsor gen beskriver de intervjuade cheferna en rad fak
torer, situationer och grupper, som innebär ökad risk vad gäller 
utsatthet och miss förhållanden. Det förelig ger rent generellt en 
tydlig medvetenhet om de många risk faktorer som finns för per
so ner med funktionshinder, men den kopplas inte självklart sam
man mer spe cifikt med att olika riskfaktorer kan innebära eller 
medföra en utsatt het för brott och övergrepp.

Samtidigt är man inom båda myndigheterna klar över att 
med en ökad rör lighet i samhället kommer antalet brottssitua
tioner sannolikt att öka. Likaså lyfter man fram att samhällsför
ändringar kan komma att påverka även brotts ligheten gentemot 
funktions hindrade bl.a. genom nya brottstyper såsom ITre laterad 
brottslighet (av ekonomisk och/eller sexuell art), hatbrott och 
heders re laterat våld. Inom handikappomsorgen lyf ter man i detta 
sammanhang fram vad man uppfattar som växande problem, vil
ka kan kopplas till sannolika ris ker för brott och övergrepp. Man 
möter allt oftare personer, brukare och/eller anhöriga/gode män, 
som är medvetna om sina rättigheter och kan uttrycka öns kemål. 
Normaliserings och integreringsarbetet inom handikappom rådet 
har lett till att personer med funktionshinder på flera sätt lever 
som andra och i gemen skap med andra, men de saknar kunskap 
om eller är omedvetna om de risker som finns i dagens samhälle. 
Ett annat problem är att brukargrupperna förändras. Inom handi
kappomsorgen får man alltmer kon takt med personer, som har 
andra problem än dem man är van att möta. De gäller inte minst 
unga personer som utöver sitt funktions hinder även har sociala 
problem, allt ifrån ensamhet till missbruk av skilda slag. Ett yt
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terligare problem rör integre ringen av perso ner med funktionshin
der, vilken har ten dens till att bli en inte grering i segregerade mil
jöer tillsammans med andra marginali serade medbor gargrupper. 
Det har inneburit att utsattheten och marginaliseringen, tvärt
emot intentionerna, har ökat över tid. 

Kön
En central fråga för denna undersökning har varit könsaspekten. 
Även här går det en dast att peka på tendenser såsom att kvin
nor generellt är mer utsatta för olika former av sexu ella brott och 
övergrepp, medan såväl kvinnor som män med olika funktions
hinder före kommer vid övriga brottstyper. Det har inte heller 
varit möjligt, som vår ursprungliga ansats var, att analysera om, 
och i så fall hur, kön spelar roll för hur en kvinna eller man med 
funktionshinder blir be mött. Även ifråga om hanterandet av ären
den från polisens respektive handi kappomsor gens sida gentemot 
målsäganden har könsproblema tiken varit svår att analy sera, inte 
minst på grund av att vi i denna under sökning inte kunnat studera 
specifika fallsituationer. Det betyder inte att könsaspekten saknar 
be ty delse. 

På samtliga områden behövs en fördjupad kunskap och insikt 
om vad köns aspekter betyder både för den som utsatts för brott 
och övergrepp och på myndighetsnivå. För den utsatta spelar kön 
roll för de sammanhang där brotten eller övergreppen äger rum 
liksom även för vilken typ av brott och övergrepp som begås. Kön 
kan även ha betydelse för hur man reagerar på att bli utsatt. På 
myn dighetsnivå menar vi att kön har betydelse för hur man be
möter personer som är utsatta eller i riskzonen för att utsättas för 
brott och övergrepp.
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Funktionshinder – brott – kön. Förslag till åtgärder
Den bild som i vår undersökning framkommit av polismyndighe
ten och av socialtjänstens handikappomsorg är att ur kvantitativ 
synpunkt utgör brott och övergrepp mot personer med funktions
hinder inte ett omfattande problem. Här skiljer sig bilden från de 
uppgifter som finns på brukarnivå (vilket inkluderar personer som 
i olika funktioner ar betar eller är i nära kontakt med brukare). 
Denna skillnad menar vi kan ha betydelse för hur man hante rar 
ärenden, liksom även för hur man i samhället ser på problemati
ken. Vi vill här peka på faktorer som vår under sökning tydliggjort 
spelar roll för hur man han terar ärenden inom myndigheterna, 
men i ett längre perspektiv även för rättsä kerheten, nämligen do
kumentation, kunskap och definitioneravbegrepp, atti tyder, liksom 
även kommunernas storlek och organisation.

Dokumentation
Redan när vi inledde denna undersökning fann vi att det saknas 
vederhäftig do kumen tation inom både respektive myndighet och 
andra berörda myn dig heter. Inom polismyndigheten har vi visat 
på att funktionshinder inte gene rellt markeras i samband med an
mälningsupptagning och inte givet noteras under utredningsarbe
tet. Det kan dock framkomma som en indirekt uppgift inte säl lan 
på enskilt initiativ antingen av den som gör anmälan eller av en 
po lis/utredare, som uppmärksammar att det föreligger ett funk
tionshinder hos målsäganden. Avsaknaden av uppgifter om funk
tionshinder t.ex. i form av en kodning får till följd att det från po
lismyndigheten inte går att få fram statistik ifråga om utsattheten 
av brott som funktionshindrad. Detta är endast möjligt utifrån de 
tre brottstyper, stöld, rån och bedrägeri, som rör anmälningar då 
brottsoffret är en person med funktionshinder. Detta gör det svårt 
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att kartlägga pro blematiken kring brottsutsatthet för personer med 
funktionshinder. Det är vidare ett problem att idag ligger ansvaret 
på individnivå om och att det ska framkomma att mål säganden har 
ett funktionshinder som är av vikt för han teringen av ett ärende. 
Detta bör enligt vår mening vara en fråga om tilläm pade regler 
och riktlinjer, som formuleras på central nivå. De ovan anförda tre 
brottstyperna, som avser målsägande med funk tionshinder, visar 
att detta är möjligt.

Likaså sker för socialtjänstens del dokumentationen i mycket 
be grän sad om fattning i de tre kommuner som vi undersökt. En 
förklaring är att det sak nas centrala direktiv. En annan förklaring 
kopplar vi till att handläggningspro ces sen är så pass komplicerad 
och leder till att ett ärende kan fastna på vägen och därmed inte 
komma till ansvarig tjänstemans känne dom. En konsekvens kan då 
bli att det försvårar och fördröjer, men i vissa fall även förhindrar 
upp täckten av brott och övergrepp. Bristen på dokumentation kan 
även relateras till att handläggningsrutinerna inom en del av de 
undersökta verk samheterna var otydliga i brottssituationer i syn
nerhet ifråga om vems ansvar det är inom or ganisationen att brott 
upptäcks och anmäls, även om re gelverket ger direktiv i detta av
seende. Det finns dock två undantag. Kunska pen om vad man ska 
göra före faller i sammanhanget vara större när brukare utsätts för 
olika former av skador än när de utsätts för brott. Det gäller även 
när personal är utsatt an tingen av annan personal eller av brukare. 
Då finns tydliga handlingsstrategier och god kunskap om till vem 
man skall anmäla och hur man ska agera – inte sällan handläggs 
ärendet i den egna verk samheten t.ex. genom att personal ompla
ceras eller avskedas. Även om dessa fall ligger utanför ramen för 
denna undersökning visar de att implementeringen av gäl lande 
regler och lagar fun ge rar i vissa avseenden hos såväl chefer som 
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perso nal som arbetar nära bru karna. Avsaknaden eller bristen på 
dokumentation ser vi här i hög grad som en orga nisationsfråga och 
detta gäller även frånvaron av rutiner för hur man skall agera i 
händelse av brott. Det behövs en ständigt på gående diskussion om 
dessa frågor liksom om etik och bemötande så att alla berörda vet 
hur, till vem och när man påtalar att en person med funktionshin
der är utsatt eller misstänks vara utsatt för en situation som är 
brottslig.

Kunskap om funktionshinder och om brott
En av våra frågor inför denna undersökning rör den kunskap som 
finns inom respek tive myndighet om funktionshinder respektive 
brott och vad detta kan ha för betydelse för hur man hanterar ären
den. Inom polismyndigheten före ligger ingen generell skyl dighet 
att ha eller ge kunskap om vad olika typer av funk tionshinder kan 
innebära för hanteringen av ärenden. Det förekommer att man 
gör riktade insatser exempelvis i form av kortare kurser kring ett 
specifikt funk tionshinder. Ifråga om ickehörande fö religger dock 
etablerade kanaler t.ex. genom dövtolkar. Vi ser det som önskvärt 
att denna form av kunskap ut vidgas även till andra typer av funk
tionshinder t.ex. genom att man etablerar perma nenta kontaktnät 
av något slag med kunniga på olika funk tionshinder. Likaså att 
man, som i vissa länder, utarbetar manualer som ger vägledning i 
hur man t.ex. kan ställa frågor och hur vissa funktionshinder tar 
sig uttryck. Det cen trala är att ansvaret för kunskap om funktions
hinder och den betydelse detta kan ha för det polisiära arbetet 
inte läggs på en individuell nivå utan regleras av centrala di rektiv.

Inom socialtjänsten finns ingående kunskap om funktionshin
der. Verksam heten bygger på de regler, lagar och förordningar som 
ger tydliga anvisningar om hur och när man ska agera som per
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sonal när det finns misstanke om eller då en brukare utsatts för 
brott. Det framkommer i vår undersökning att gene rellt har man 
på chefsnivå god kunskap om dessa lagar och förordningar. Denna 
kunskap förmedlas emellertid inte självklart till den personal som 
ar be tar nära brukarna. Detta ser vi som en konsekvens av att man 
inte genomgå ende har utarbetade strategier för att utbilda och in
formera personal och upp dragstagare om gällande lagar och rikt
linjer. Det är också viktigt att det finns kunskap och insikt, men 
även förståelse, inom verksamheterna om sociala pro cesser, socialt 
samspel och risksituationer, liksom hur samhället kan skydda och 
hjälpa den enskilde att inte utsättas för brott eller övergrepp.

Definitioner
Det för över till en annan aspekt som vi finner viktig att lyfta 
fram, nämligen hur man definierar och tillämpar begrepp relate
rade till brott och brottsutsatt het. Inom polis myndigheten före
ligger en tydlighet huruvida en handling skall rubriceras som ett 
brott eller inte. Ur rättslig synpunkt skiljer man inte på brott och 
övergrepp. Det kan innebära att övergrepp, som rent juridiskt inte 
klassificeras som brott, faller utanför polismyndighetens uppdrag 
och tas därmed inte heller upp till rättslig prövning. Enligt inter
nationell forskning innebär detta, som vi visat ovan, ett demokra
tiskt problem och även att utsattheten för personer med funk
tionshinder osynliggörs i rättsligt hänseende (se Kunskapsläget 
internationellt). 

Inom handikappomsorgen, där man har klara definitioner av 
funk tionshin der, fram kom att det råder en otydlighet, och ibland 
en oenighet, inom verk samheterna vad gäller be greppen brott, 
övergrepp och missförhållanden. An mälningsskyldig het och age
rande skiljer sig därför i viss mån åt bero ende på hur man definie
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rar en situation och utifrån hur man väljer att rubricera det in
träffade. Inom vissa en heter framkom att man inte alltid kallar 
en brottssitua tion för brott. I stället ta lar och skriver man om ex
empelvis missförhållanden, övergrepp eller utsatt het, vilket man 
förvisso har stöd för utifrån hur Socialsty relsen beskriver olika 
situationer. Detta kan dock medföra svårig heter att upp täcka ett 
brott och i en förlängning leda till att en händelse eller ett ärende 
inte dokumenteras el ler blir föremål för diskussion om en polis
anmälan. Pro blemet ligger, som vi ser det mindre i själva regelver
ket, och mer i dels verksamhetens ruti ner, dels att man förefaller 
ovan vid att tänka utifrån den terminologi som gäller i rättsligt 
hänseende. 

Attityder
Utöver de rent praktiska och organisatoriska faktorer som har bety
delse ur rätts säker hetssynpunkt existerar även en mänsklig faktor 
som spelar minst lika stor roll nämli gen attityder. Funktionshinder 
är i vårt västerländska samhälle ännu starkt associerat med olika 
negativa uppfattningar, vilka finns invävda i både före ställningarna 
om och den reella av situationen av utsatthet som inte sällan 
präglar till varon för många personer med olika funktionshinder. I 
sam hället ses man som en ”andra sortens” människa, vilket är väl 
dokumente rat inom handikappforskningen. Även om en förändring 
ägt rum under den tid vi arbetat med denna undersök ning, finns 
ännu, enligt vår mening, i samhället en tendens till att osynliggöra 
och förminska be tydelsen av frågor kring brott och övergrepp som 
riktas mot personer med funktions hinder. Vi har i olika samman
hang mött en inställning att det ses som mindre allvarligt om en 
person med funktionshinder blir utsatt för en brottslig hand ling 
än om den drab bar en ickefunktionshindrad person. 
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De negativa associationer och attityder, som finns vårt samhälle 
till att vara funk tionshindrad, kan finnas un derliggande i motive
ringen bland somliga poliser till att det i anmälan inte skall framgå, 
som en direktinformation, att en målsägande har ett funk tions
hinder. Man vill inte ytterligare peka ut en redan utsatt grupp i 
vårt sam hälle genom att synliggöra att de har ett funktionshinder. 
Av integritetsskäl fö redrar man att anmälan är neutral i detta av
seende. Det kan dock finnas skäl att ställa sig frågan om denna 
för klaring kan få en direkt motsatt effekt, nämligen att brottsoffer 
med funk tionshinder härigenom både osynliggörs och inte får en 
rättvis hantering av sina ärenden.

Attityder spelar roll även i andra avseenden. Den skillnad, som 
inom handi kappom sorgen framkom i hantering av ärenden då en 
personal respektive en brukare är utsatt, ser vi som ett uttryck 
för likartade attityder till funktionshin der. Det skall på intet sätt, 
menar vi, tolkas som en medveten diskriminering eller förminsk
ning av de brott eller övergrepp som begås mot personer med 
olika funktionshinder. Oavsett bakomliggande orsaker blir dock 
konsekvensen att brott och övergrepp kan osynliggöras. Det kan 
ibland också vara svårt att exempelvis avgöra om ett bemötande, 
ett agerande från en personal mot en brukare handlar om ”upp
fostran”, övergrepp eller brott. Inom handi kappom sorgen är man 
vanligen klar över dessa gråzoner där en handling inte självklart 
rubrice ras som brottslig eller ett övergrepp om den begås mot en 
brukare. Om däremot samma handling skulle riktas mot en icke
funktionshindrad person skulle det inte skulle råda någon tvekan 
om att det rör sig om ett brott eller övergrepp som bör leda till 
någon form av åtgärd. 

Vi ser det som mycket viktigt att berörda myndigheter spe
cifikt och sam hället gene rellt, granskar de attityder som finns till 
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funktionshinder och hur dessa kan påverka hur man hanterar frå
gor kring brott och övergrepp.

Kommunernas storlek och organisation
En fråga för vår undersökning var om kommunens storlek och 
myndigheternas organi sering spelar roll för hur man hanterar 
ärenden när ett brott har, eller misstänks ha, be gåtts. Vad som 
framkommer av våra intervjuer är att oavsett storlek på kom
munen och oavsett formerna för hur man är organiserad, spelar 
det individuella engagemanget och kompetensen en viktig roll i 
samman hanget. Det gäller både polismyndigheten och socialtjäns
tens handikappom sorg. I Huvudkommunen är de ekonomiska 
och perso nella resurserna generellt större vilket ger ökade möjlig
heter till hjälp och insatser. Man har här inom båda myndighe
terna vanligt vis tillgång till en bredare kompetens både internt 
och externt inom sina verk samheter. Inom handikappomsorgen är 
exem pelvis i Huvudkommunen valmöjligheterna ifråga om t.ex. 
boende liksom utbudet av aktiviteter större, vilket kan göra det 
möjligt för en brukare att bättre påverka sina livs förhållanden. 
Samtidigt framkommer att man i regel har sämre möj lig heter till 
en bre dare personkännedom. För handikapp omsorgen gäller detta 
brukarna, medan polis myndighetens kontakter och kän nedom 
om personer med funktionshinder avgränsas till de brottsutsatta 
som man kommer i kontakt med i samband med en anmälan. Den 
Mindre kommu nen och Mellankommun har däremot, inom båda 
myndigheterna, i re gel en bättre överblick över och kännedom om 
de innevånare som har ett funktions hinder, vilket kan generera 
både bättre och snabbare åtgärder. En nackdel, som framkommer i 
in tervjuerna är att man kan hamna i ”hem ma blindhet” – man kän
ner perso nerna så väl att man kanske inte ser när de är utsatta för 
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brott eller övergrepp. En an nan komplikation, som var mer tydlig 
inom handikappomsorgen, kan vara olika former av lojalitetskon
flikter inte minst gentemot personalgrup perna ifråga om att man 
skall göra en an mälan, speciellt då någon ur per sonalen är, eller 
misstänks vara, förövare. 

Ett problem som i synnerhet lyftes fram inom handikapp
omsorgen är de un der un dersökningsperioden återkommande 
omorganisationerna som ägt, och äger, rum i så väl kommunerna 
som hos deras samarbetsparter. Dessa omorga nisationer försvå
rar att behålla och att bygga upp fungerande nätverk mellan be
rörda myndigheter och organi sationer såsom med polisen, den 
landstingsan knutna handikappomsorgens psykiatri och habilite
ring, men även sjuk vården och rättsväsendet. 

Även ifråga om samarbetet med andra organisationer och 
myndigheter kan vi notera att det förekommer stora variationer. 
Det är dock svårt att alla gånger av göra om dessa kan relateras 
till kommunernas storlek och hur myndigheterna är organiserade 
eller om det handlar om individuella initiativ. Vi kan konsta tera 
att det finns brister och att det ge nerellt saknas övergripande och 
formaliserade samarbetsformer. Inom polismyndigheten i Hu
vudkommunen uppfattades det som en försvårande faktor för 
ett bredare sam arbete mellan olika berörda instanser inom kom
munen att det sak nas länkar mellan de myndigheter, institutioner 
och organisationer som är aktuella. Man beskriver den rådande si
tuationen som ett rutsystem inom vilket varje enhet t.ex. polisen, 
socialtjänsten eller sjukvården ”stannar” inom sin bestämda ruta. 
Det leder till lätt till att den som är brottsutsatt hamnar mellan 
olika rutor och får inte adekvat hjälp. Vad man därför ser som 
önskvärt är att det etableras län kar mellan de olika rutorna, även i 
det interna arbetet, vilket bör kunna leda till ett bättre samarbete. 
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Samtidigt behövs en ökad kunskap om berörda instansers rättig
heter och skyl digheter, liksom ansvarsområden. Inom exem pelvis 
handikappomsorgen fram kom att personal inte känner till ruti
nerna och grän serna för polisens an svar vid brottsutredningar, vil
ket kunde leda till en tvekan om när man ska kontakta polisen. 

Polisen har kunskap om brott och den därtill hörande lag
stiftningen, handi kappom sorgen kan funktionshinder och har 
kunskap om marginalisering och utanförskapets risker och kon
sekvenser. Ett samarbete och kunskapsutbyte skulle kunna skapa 
bättre förutsättningar vid brottsutredningar och även vara till hjälp 
för att avgöra vilka hän delser som är att definiera som brottsliga 
och som skall leda till en anmälan.

Rättssäkerhet
Inom de två myndigheter som vi undersökt för detta projekt ser 
man i samtliga tre kommuner mycket seriöst på problematiken 
då personer med olika funk tionshinder är utsatta eller misstänks 
vara utsatta för brott och övergrepp. Sam tidigt är det påfallan
de hur starkt knutet hanterandet av ärenden är till vad en skilda 
tjänstemän inom handi kappomsorgen respektive enskilda poliser 
och ut redare har för kunskap om och insikt i vad funktionshin
der betyder eller kan betyda ur rättsäkerhetssynpunkt. Även om 
av sikterna är de bästa kan det leda till en godtycklighet i hur ett 
ärende hanteras om detta läggs på individnivå. Det är därför av 
central betydelse att det finns tydligt re glerat hur funktionshinder 
skall beaktas och att detta även finns omsatt i ak tiva handlings
planer och tillämpade riktlinjer inom båda myndigheterna. Om 
man exempelvis inom handikappomsorgen inte uppfattar en i sig 
brottslig händelse som ett brott leder det inte till en anmälan eller 
om man inom polis myndighe ten inte beaktar att det föreligger ett 
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funktionshinder, kan det i en förlängning innebära att man som 
brottsoffer nekas rättslig prövning. Lika rät tigheter inför lagen gäl
ler då inte självklart om man är utsatt för brott som funktionshin
drad.

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det vidare av vital betydelse att 
det finns kun skap om vad olika funktionshinder innebär och hur 
detta kan inverka på hela processen från att det görs en anmälan 
till att en utredning får bärighet att leda till åtal. Det gäller även 
att det föreligger kunskap om vad som är en brottslig handling och 
vilka de riskfaktorer är som kan innebära en ökad utsatthet för 
brott och övergrepp. Kunskap skall därför inte avgränsas till myn
dighetsnivå. Det är lika viktigt att brukare får relevant kunskap 
om vad som t.ex. är en brottslig handling, om rätten att anmäla 
och hur detta sker, liksom om vad som är oacceptabelt bemötande 
gentemot dem själva. Ett område där vi ser det som speciellt ange
läget att ge kunskap och information till brukare rör frågor kring 
kropp, kön och sexualitet, där vi noterat en ökad utsatthet.

Inför framtiden ser vi det som viktigt att frågan om brotts
utsatthet för per so ner med olika funktionshinder lyfts fram på 
samhällsnivå och då inte av gränsat till de i denna undersök
ning berörda myndigheterna. Rent konkret ef terlyser vi krav på 
dokumenta tion inom berörda myndigheter, men även att det förs 
en diskussion om attityder till brott och övergrepp mot personer 
med funk tionshinder i vårt samhälle. Vi kan även se att det vore 
en fördel om det för des diskussioner kring ett förbättrat samarbete 
både internt inom berörda or ganisa tioner och externt mellan be
rörda myndigheter, institu tioner och organi satio ner, samt att man 
initierar samverkansprojekt i syfte att koordi nera den kun skap 
som finns och för att skapa en förståelse för de befogenheter som 
åligger respektive verksamhet. Det behövs även mer forskning, där 
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man både beaktar ett helhetsperspektiv på problematiken och 
en fördjupning i specifika funk tionshinder och dessas be tydelse 
för att vara utsatt för olika brott och över grepp. Det behövs även 
för djupade teoretiska och metodologiska diskussioner bl.a. av hur 
man tillämpar olika begrepp. Genomgående förordar vi att man 
beaktar betydelsen av kön/genus. 

Den problematik som är utgångspunkten för vår undersökning 
rör både svåra och komplicerade områden, där bland mycket an
nat personligt ansvar och personlig integ ritet kan komma i kon
flikt med rättssäkerhet och i en för längning personlig säkerhet. 
Funktionshinder – brott – kön måste ses som ett angeläget och 
prioriterat om råde.
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Bilaga 1 Lagtexter gällande för Socialtjänsten

Socialtjänstlagen (2001:453)
Kommunerna har enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för 
att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behö
ver (SoL 2 kap § 2) och med beaktande av Kommunallagens regler 
kan verksamheten organiseras på det sätt som passar kommunen 
bäst. Socialtjänsten utgör en stor del av kom munernas verksamhet 
och är vanligen indelad i tre delar med varsin politiska nämnd: 
Individ och famil jeomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg. 
Han dikappom sorgens ansvar regleras i huvudsak genom SoL och 
LSS (Lagen om stöd och ser vice till vissa funktionshindrade). SoL 
är en ramlag och LSS en rättighetslag. Det finns även en rad spe
ciallagar som avser sär skilda, specifice rade insatser som t ex. färd
tjänst, hemtjänst eller personlig assistans.

Kommunernas bistånd enligt SoL organiseras utifrån olika kli
ent/brukarkategorier (5 kap, barn och unga, 13§§, äldre, 46§§, 
människor med funktionshinder, 78§§, och missbrukare, 9§, an
hörigvårdare, 10§ och brottsoffer,11§) och utifrån behov.

Det är den biståndssökande och/eller organisationen som avgör 
till vilken kate gori per sonen hör och vilken del av socialtjänstorga
nisationen som skall ansvara för bi stånd/stöd och service.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387)
LSS har, i motsats till SoL, fram till 2005 saknat bestämmelser 
om dokumen tations plikt och kvalitet. Detta förhållande föran



168  |  DOLDA BROTTSOFFER  DOLDA BROTTSOFFER  |  169

ledde Regeringen att utreda frågan, vilket resulterade i propositio
nen 2004/05:39 Kvalitet,dokumentationochanmälningspliktiLSS 
(1993:387), där man föreslår att nya bestämmelser ska införas i LSS 
”i syfte att […] stärka den enskildes rättssäkerhet och ge tyd ligare 
ledning för de olika myndig heternas tillämpning” (prop 2004/05 
s.1). Vidare föreslår regeringen att ”var och en som fullgör upp
gifter enligt LSS skall vaka över att de personer som får insatser 
enligt lagen får gott stöd och god service och lever under trygga 
förhållanden” (s.1).

Kommunerna har genom socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ett 
särskilt och tydligt ansvar för att människor med funktionshinder 
”som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårig
heter i sin livsföring” (SFS 2001:453 kap 5, 7§) får det stöd och de 
insatser som behövs. I samma ka pitel, 11§ fram går att socialnämn
den bör verka för att den som utsatts för brott får stöd och hjälp. 
Av 12§ framgår att för insat ser inom omsorger om människor med 
funk tionshinder får t ex Socialstyrelsen, med dela de föreskrifter 
som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller 
hälsa. Det 14:e kapitlet hand lar om anmälan om missförhållanden 
och i 2§ upp manas den som uppmärk sammar eller får kännedom 
om ett allvarligt missförhållande i omsor gerna om någon enskild 
att genast anmäla detta till socialnämnden.

Socialstyrelsen informerar kommunerna om och ger, utifrån 
aktuell lagstift ning, kontinuerligt ut detaljerade föreskrifter och 
anvisningar över hur an ställda inom om sorgen om äldre och funk
tionshindrade ska hantera missför hållanden. Kommunernas ansvar 
för att kontinuerligt informera personal och övriga berörda är tyd
ligt reglerat. Exempel på sådan föreskrift är SOSFS 2000:5 Före
skrifter och allmänna råd om an mälan av missförhållanden i om
sorgeromäldreochfunktionshindradeenligt71§SoL, där be greppet 



168  |  DOLDA BROTTSOFFER  DOLDA BROTTSOFFER  |  169

allvar liga missförhållanden förklaras: 
•  övergrepp och brister i omsorgerna som utgör ett hot mot 

en enskilds liv, hälsa el ler säkerhet, och
•  ett bemötande av äldre och funktionshindrade som klart 

avviker från grund läg gande krav på respekt för självbe
stämmande, integritet, trygghet och värdighet.  

Övergrepp kan vara 
•  fysiska (t.ex. slag, nypningar och hårda tag), 
•  psykiska (t.ex. hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel 

och kränk ningar), 
• sexuella och 
•  ekonomiska (t.ex. stöld av pengar eller ägodelar, utpress

ning och försking ring). 

Av föreskrifterna framgår enligt 1§ att ”Den som är anställd, 
uppdragsta gare, prak tikant eller motsvarande eller deltar i arbets
marknadspolitiska åtgär der inom omsor gerna om äldre människor 
eller människor med funktionshin der är skyldig att, i enlig het med 
71a§ socialtjänstlagen (1980:620), anmäla allvarliga missförhållan
den. Det samma gäller organiserade frivilligarbetande som är verk
samma inom omsorgerna på uppdrag av kommunen.”

Sedan 2001 finns en särskild paragraf i Socialtjänstlagen 5 kap 
11§ som pe kar på att socialnämnden bör verka för att den som 
utsatts för brott får stöd och hjälp.

Ett annat exempel är SOSFS 1996:17 Föreskrifter och allmänna 
råd om anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS, där det 
står ”Om det finns anledning att misstänka att en inträffad hän
delse innefattar brottslig handling, bör nämnden ta upp frågan om 
en polisanmälan skall göras.
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Crossroads of knowledge
Skrifter från Centrum för genusvetenskap

Order from publications@gender.uu.se

1. Johansson, Åsa & Ragnerstam, Petra (red.) (2005) Limitation and Liberation: 
Women writers and the politics of genre. (167 s.) 200 kr.

2. Blomqvist, Martha (red.) (2005) Dialoger mellan kön och genus. (85 s.) 100 kr.

3. Blomqvist, Martha (red.) (2006) I görningen. Aktuell genusvetenskaplig forsk-
ning I. (131 s.) 100 kr. 

4. Holmberg, Tora (2007) Samtal om biologi. Genusforskare talar om kön och 
kropp. (61 s.) 100 kr.

5. Malmström-Ehrling, Anna-Karin & Folkesdotter, Gärd (2007) Spegel, gravsten 
eller spjutspets. (150 s.) 150 kr

6. Holmberg, Tora (2008) Discussions on biology: Gender scholars talk about 
bodily matters. (63pp.) 140 kr; 15 EUR

7. Ganetz, Hillevi (2008) Talangfabriken. Iscensättningar av genus och sexualitet i 
svensk reality-TV. (146 s.) 150 kr

8. Malmberg, Denise & Färm, Kerstin (2008) Dolda brottsoffer. Polismyndighetens 
och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktions-
hinder. (171 s.) 150 kr
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