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Inger Lenas entledigades från sitt uppdrag den december15 1997
och i hennes ställe har förordnats ombudsman Elisabeth Brolin,
SKAF.

Som sekreterare i utredningen har förordnats kanslirådet
Birgitta Magnusson fr.o.m. den 1 april 1997 och till biträdande
sekreterare Agneta Scherman fr.o.m. den 25 augusti 1997.

Enligt mina direktiv skall jag belysa bemötandet medav personer
funktionshinder olika perspektiv. skallJag bl.a. beskriva funk-ur
tionshindrade erfarenheter hur de bemöts och be-personers av
handlas vid kontakter med myndigheter och andra offentliga

skallJag också kartlägga och analysera olika faktorerorgan. som
kan bidra till funktionshindrade bemötsatt på detpersoner ena
eller andra Därefter skall detsättet. möjligt för mig draatt ettvara
antal slutsatser och föreslå de förändringar kan motive-som vara
rade.

Som första i min utredning harett jag beslutatsteg göra en
genomgång den forskning finns bemötandeav som om av perso-

med funktionshinder. Sådan forskning har funnits underner
Ändåmånga år. finns ingen sammanfattande översikt huröver

kunskapsläget det gällernär på bemötandeut och atti-ser synen
tyder på det här området. Jag sådan översikt behövsattanser en

grund för mitt fortsatta utredningsarbete.som
I det här betänkandet När åsikter blir handling som nu- -

överlämnas, fil.dr. Dimitris Michailakis,gör forskare vid Socio-
logiska institutionen vid Uppsala universitet, kunskapsöversikten

bemötande med funktionshinder inom områdenom av personer
betydelse förär funktionshindradestorsom av personers

Översiktenlivskvalitet. omfattar antal böcker,ett stort rapporter
och artiklar från vårt land, de nordiska ländernaeget och delen
andra länder. Urvalet och slutsatserna Dimitris Michailakisär

Kunskapsöversikten det första delbetänkandetär i minegna.
utredning.

Under hösten 1997 har jag uppmärksamhetägnat funk-stor
tionshindrade upplevelser. harJag fått många brevpersoners egna
från enskilda skriver sina erfarenheter. syfteIpersoner som om

skapa forum där olikaatt erfarenheterett och iakttagelser kan
diskuteras, har jag inbjudit samtliga statsbidragsberättigade han-
dikapporganisationer till referensgrupp. intervjuunder-Enen



erfarenheterdesammanställasyfteipågårsökning att av
harHandikapporganisationemahar.enskildabemötande som

vadtankarocherfarenheterredovisa sinainbjudits manomatt
Bemötande-situationen.förbättraförkunnaskulle attgöra

ochseminarieri olikadiskuteratsocksåharfrågorna grupper,
andra möten.

häri detverklighetenhurbild utdärför fåbörjarJag seraven
mellan deklyftafinnsdetkonstaterarhänseendet. Jag att en

och denjämlikhetochdelaktighetmålenhandikappolitiska om
sigbefinnerfunktionshindrademångaverklighet personersom

samordningenibristerfinnsdetockså storahar attJag noterat
församverkamåste attochmyndigheterolikamellan somorgan

levaförutsättningarskall ha ettfunktionshinder attmedpersoner
påoch bristenregelverkenolikaandras. Demedlikvärdigtliv

myndig-olikamellanbollasenskildedenoftasamverkan attgör
naturligt-stolar. Dettatvåmellan ärhamnaslutligenförheter att

myndigheterolikabemötande frånoacceptabeltheltsigivis ett
serviceorgan.och

trodd,bliintekänslanvittnarintervjuerna attochBreven om
sittiandraochbeslutsfattarehosrädslaochokunskap somom

funktionshinder,medmedkontaktikommeryrke ompersoner
vilkainformationdåligochekonomiskapåbrist omomresurser

ocksåsigñnns. Många sägermöjligheterochrättigheter som
in-färsida. Jagderaspåstårintemyndigheternauppleva att

olikaanställda iblandrutinvanligarealltblirdettrycket att enav
deninnebärvilketomedelbart, attnej somyrkesgrupper sägaatt

gällersig.på Detståeller attöverklagamåstehjälp merbehöver
tillsig framletakraft rättsig, haförtala attkunnaoch personmer

betänkanderättigheter. Itill sinakänna ettochorganisationeni
ocherfarenheterdessa görförjagredogöri vårfram enlängre

depåinverkathakanfaktorerbakomliggandedeanalys somav
be-upplevelserbrevskrivarnasochintervjupersonemasolika av

mötandet.
anställdasdebemötandetbelysaocksåviktigtDet per-attär ur

ochkunskapervärderingar,personligabådespektiv. Jag atttror
anställdesdenformatillmedverkararbetsförhållanden att

uppleverhanellerhonför hurbetydelseoch haruppträdande
anställda itillenkättillinitiativtagitjagDärför har enmotparten.

yrkesgrupperolikasig tillriktarUndersökningenfrågor.dessa



inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, försäkringskassorna
och skolorna. Syftet undersökaär vilkenatt inverkan faktorer som

arbetsorganisation,t.ex. arbetsledning, personalutbildning m.m.
de anställdas allmännasamt inställning och människosyn

påverkar bemötandet med funktionshinder i positivav personer
eller negativ riktning. Jag räknar med resultatenatt presentera av
denna undersökning i juni 1998.

Utöver det individuella bemötandet med funk-av personer
tionshinder i deras kontakter med myndigheter och andra sam-
hällsorgan kan enligt min mening, tala "kollektivtman, ettom
bemötande". Detta i vilken utsträckning funktionshindradeavser

behov beaktas vid utformningenpersoners miljö, ochav varor
tjänster i vårt samhälle. Med utgångspunkt i bl.a. FN:s standard-
regler för tillförsäkraatt människor med funktionsnedsättning
delaktighet och jämlikhet betraktas i växande antalett länder
underlåtenhet i skapa tillgänglighetatt i det utbud riktar sigsom
till allmänheten negativt bemötande eller, i allvarligare fall,som

diskriminerande handling. Enligt mina direktivsom en skall jag
också analysera dessa frågor. Härvidlag bör det arbete som
utfördes 1989 års Handikapputredningav värde.stortvara av

Enligt direktiven skall utredningsarbetet bedrivas på utåt-ett
riktat där konferenser,sätt, t.ex. seminarier, litterära bidrag och
mediebelysning kan viktiga inslag för lyfta fram frågornaattvara
och skapa debatt. Jag utredningen hartror att sina viktigasteen av
uppgifter här. Jag räknar med bemötandefrågornaatt kommer att

synliga i olika media och väcka allmänhetensvara och besluts-
fattamas uppmärksamhet. Jag vill på så få igångsätt breden
diskussion i landet människosyn, attityder och förhållnings-om

i bemötandesätt funktionshindradeav personer.
börjanI hösten 1998 kommer jag haav utred-att ett stort

ningsmaterial till mitt förfogande. Jag kommer då kunnaatt Över-
blicka bemötandet såväl det individuella det kollektivasom- -funktionshindrade inom olikaav samhällsornråden.personer Jag
kommer kunna hat.ex. uppfattningatt hur kraven på bl.a.en om
valfrihet, inflytande och information för funktionshindrade perso-

respekteras inom olika områden.ner Jag bör också kunna dra en
del slutsatser i vilken mån faktorer i verksamhetersav organisa-
tion, ledarskap och struktur personalens kompetenssamt kan
bidra till förbättrat bemötandeett och förbättrad kvalitet påen



ochanalyserdemöjligtsålunda görabör attinsatsema. Det vara
utrednings-utifrånmotiveradekaninsatserdeföreslå varasom

1998.under höstenslutbetänkandematerialet i ett

1998januari29denStockholm

LindqvistBengt

/Birgitta Magnusson
SchermanAgneta
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Sammanfattning

funk-medbemötandekunskapsöversiktDenna av personerom
bemö-Utredningengenomförd uppdragpåtionshinder är av om

Huvudsyftetfunktionshinder S 1997:04.medtande personerav
bemötandepro-varit gå igenomkunskapsöversikten harmed att

forsk-och internationelli svenskblematiken den presenterassom
Inventeringenkommit fram.därden kunskapning och upp-som

dat-material äldreocksåforskning,huvudsakitar avmennyare
det inte funnitstill dettamed. Skälethar tagits är att nyareum

bedömtsresultatendet områdetforskning inom just att varamen
forskningredovisa. Såvälde varit värdaintressantaså attattpass

Englandskandinaviska länder i USA,Sverige och övrigai som
tagits med.och Kanada har

teorier ochavgränsningar,ochBakgrund
definitioner

till hand-åsikter lederattityderforskareMånga äratt sommenar
stårforskare,benägenhet handla, mångaling. Personers sägeratt

Därförattityd de har.överensstämmelse med denipå visst sättett
Litepåverka attityder.handlingarpåverkakan attgenomman

bemötande tillförenklat skulle kunna säga att enpersonsenman
denalla de handlingarmed funktionshinder är som perso-person

tillforskare kritiskaden andre. Andrautfört är attgentemotnen
allsdet inteanvända attitydbegreppet på detta Desätt. attmenar

människorspåverkarenbart attitydemasäkert det ärär att som
struktu-till del sociala ochhandlingar dessa bestämsutan stor av

rella faktorer.
människors rädslafinns också forskare detDet ärattsom anser

attitydema.och annorlunda formaroch ångest för det okända som
avståndstagande,känslor mycket ofta upphov tillSådana menger

dede reaktionerna ochockså till inre konflikter mellan avegna
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samhället vedertagna värderingarna och vad ärnormerna om som
och riktigt.rätt

Letar efter forskning inriktar sig på begreppetman som
bemötande blir resultatet nedslående. Förhållandevis lite har skri-
vits hur med funktionshinder bemöts tjäns-t.ex.om personer av

politiker och andra inom socialtjänsten, hälso-temän, och sjuk-
vården, försäkringskassan och skolan.

Begreppet bemötande har definierats på olika i två tidigaresätt
bemötandeutredningar. betänkandetI Brister Omsorg frågai en-

bemötande äldre SOU 1997:51 definieras bemötandeom av
ömsesidig relation, den inställning har tillsom en personer var-

andra. bemötandetMen definieras också "samhällets över-som
gripande uttryckta i lagar och förordningar". betänkandetsynsätt I
Jämställd vård. Olika vård likapå villkor SOU 1996:133 defi-
nieras bemötandet Här "vårdpersonalensavgränsat.mer avses
allmänna beteende patienten, infonnation, kommunikation,mot
interaktion, patientinflytande och olika aspekter på servicekvali-
tet".

Om begreppet bemötande ligger begreppet beteendenärmare
än-attityd, så ligger attitydbegreppet i dess negativa betydelse
mycket ordet fördom. Fördom brukar definierasnära "ensom
grundlös inställning, förutfattad mening".en

Det finns, många forskare, samband mellan attitydsäger ett
och bemötande, de inte helt hur detta sambandär överensmen om

Vissa det de strukturella förhållandena,ut. äratt t.ex.ser menar
organisationen och andan på arbetsplatsen, formar attity-som
dema och därmed bemötandet. Andra forskare det ärattmenar
attityderna, dvs människors föreställningar, åsikter eller värde-
ringar, bemötandet.avgörsom

Ett på handikapp har alltmersätt vunnitnytt gehör.att se
Enligt detta bör handikapp effektensynsätt samhälletsses som av
oförmåga tillmötesgå funktionshindradeatt behov,personers

oförmåga uppfyllaän samhällets krav.attsnarare personens
konsekvensEn det handikappbegreppet enligt Fin-är,av nya

kelstein, forskat attityder till med funktions-som om personer
hinder, forskningen bör sluta fokusera individen.att på Iattnu
stället bör forskningen sig den roll de sociala förhållan-ägna
dena och "de professionella hjälpama" kommit få och på detatt
beteende i form roller, perceptioner och attityder till funk-av
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hjälpare. Ens.k.dessautvecklats hostionshindrade sompersoner
ochomgivningentillindividenfrånfokusförskjutningsådan av

skulle,uppfattningfunktionshindrade menarden egenpersonens
funktionshindradepåinnebära personerFinkelstein, att synen

ifokusiväxling ärsubjekt. Dennatillobjektfrånförändrasskulle
handikappbegreppet.detkonsekvensgrunden nyaaven

funktions-medtillattityderiforskatocksåKerr, personersom
uteslutandebörinteproblemendäremothinder, att somsesanser

miljöntill ettuteslutande utanellerindividentill somhörande
Kerr,betyder,dessa. Det sägermellansamverkanresultat enav

problemmedkonfronterasfunktionshindermedmänniskoratt
problemdessalindraförhar, attansvaretandra inte attmensom

självdenockså påliggersan1hället. Men ansvaretpå somligger
hurpåverkaoch börkaneller honfunktionshinder. Hanhar ett

bemö-påkvalitetenocksådärmedochsigutvecklarsituationen
tandet.

aspekterolikaBemötandet ur

in-igenomgåtts ärstudierochforskningsprojektflestaDe som
påolika yrkesgrupperinomanställdahurpå personerriktade ser

socio-ekonomiskautbildning, statusderasfunktionshinder,med
funktionshinder.olikatillinställningenpå typereller avm.m.

funktionshindradeutifrånforskningfinnssällan personersMycket
sinforskningaldrig tarsåochperspektiv gott somsomeget

medborgarrätten.utgångspunkt i
forskaresvenskaemellertid någraharårendeUnder senaste

förlivssituationenpåverkarfaktorernasocialadehurstuderat
existentiellaoch defamiljoch derasrörelsehindermed erpersoner

det inne-vadstuderatPaulsson,under.leverdevillkor somsom
medneurosedynskadade växaattförburit upppersonergruppen

detillorsakenbenmissbildningar, attoch attsvåra menararm-
medförsågsundantagslöstbarnenneurosedynskadade nästan

barnensdöljaochnormalitetpå sätt attkravet ettproteser var
attityder.negativasamhälletsfrånskydda demdärmedochskador

Pauls-gjorde,protesforskningoch sägertilltilltroDenna proteser
socialemotionell,behovbarnensinte såglängeatt avmanson,
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och intellektuell utveckling vilket försvårade barnenssnarare
livsvillkor i stället för underlätta dem.att

Jacobson har studerat hur med behovstortpersoner av person-
lig hjälp upplever sina livsvillkor. Hon just detatt storamenar
behovet personlig hjälp undantagslöstnästanav leder till ett
makt-beroendetörhållande. Människor administerar ellersom ger
hjälp har makt i så de har möjlighetmotto att bestämmaatt typ
och omfattning hjälp och och hur dennär skallav Det ärges. en
ojämn maktfördelning enligt Jacobson, kan leda tillsom, att
människor med hjälpbehov blirstora kränkta vilket i sin ledertur
till deras självuppfattningatt och identitet påverkas på negativtett
sätt.

Det finns föreställning allmänheten skulleatt haen olika in-
ställning till olika funktionshinder och det skulle existeraatt en
hierarki mellan olika funktionshinder. Vissa forskningsresultat
bekräftar detta. Personer inte befinner sig enligt dennasom ser
hierarki längst på skalan medan medupp utvecklings-personer
störning och med psykiska sjukdomar befinnerpersoner sig
längst Det finns emellertid studier bestriderner. det skulleattsom
existera hierarki sådana attityder. Människoren i allmänhetav är
osäkra och oroade inför medmötet med funktionshinderpersoner

vilket funktionshinderoavsett det gäller. Variationema i attityder
skulle gradskillnader artskillnader.snarare änvara

Det finns också många studier visar det finnsattsom ett enga-
på principiell nivå, kallagemang det lika-rättighets-resone-en

eller påstådd positiv inställningmang tillen med funk-personer
tionshinder i allmänhet, motstånd iett livattmen egetens som
arbetsgivare, eller lärare införliva dem igranne gemenskapen.

När det gäller attityder till med hörselskador bekräftarpersoner
flera forskningsresultat att bär hörapparat mycketpersoner som
ofta negativamöts attityder. Man talar denav s.k. hörappa-om
ratseffekten, dvs människa bär hörapparatom honen mötsen av

negativ inställning. Det gälleren också barn bär hörapparat.som
Personer inte möter alltidnästansom medlidandeser och

betraktas hjälplösa medan medsom utvecklingsstörningpersoner
och med psykiska funktionshinderpersoner mycket ofta bemöts
fördomsfullt och ibland negativt.

När det gäller forskning attityder till kvinnor med funk-om
tionshinder konstateras sådan forskningatt heltnästan och hållet
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dennatagitKarin Barron,visar,saknas. Detta säger uppsom
könlösamänniskorfunktionshindradedelsfråga, var-somatt ses

intemänniskordessa möterhindrensocialadedelselser, att som
Resultatenkönsroller. är enty-socialaexisterandeuppfattas som

förtro-bristandemedbemötskvinnorfunktionshindradediga -
samhället.respekt iochende

tillinställningyrkesgruppersolikaochAnställdas personer
mångaundersöktsanhöriga haroch tillfunktionshindermed av

värderingarochattitydergäller barnsforskare. Detsamma om
medsärskilt tillattityderochbarnandra personergrannars

utvecklingsstörning. Demedtillochsjukdompsykisk personer
1980-taletperiod påunder denskettstudier hardessaflesta av

avveck-vårdhemochinstitutionerdå1990-taletbörjanoch av
boendefonner.ochstöd-andralades och ersattes av

frånutgårattityderprofessionellas attdeForskningen om
behand-resultatetför hurbetydelseharattityderderas stor av

ellerbraärgällerDet oavsettlingen emot. resursernatas om
bemötandet. IpåkvalitetenattityderPersonalens avgördåliga.

arbe-i sittflestadeframgårstudiermånga att sompersonernyare
funktionshinder harmedmedkontaktikommer ente personer

cheferocharbetsledaregällerinställning. Detpositivganska t.ex.
företag.antalinom ett

lärar-studierutländskaochsvenskaantalfinnsDet stort avett
ochfunktionshindermedeleverundervisatillattityder attnas

tyderforskningsresultatsvenskaOlikatillsammans.eleverandra
funktionshindervilketberoendeattityderlärarnas ärpå enatt av

nyligenfunktionshinder Endettakompliceratoch hurelev har
1996forskaren Bennettamerikanskedenstudiegjord av

detundersöktocksåharForskareresultat.dessabekräftar om
special-iutbildning,lärarnasmellansamband t.ex.någotfinns

funk-medundervisa elevertillattityderoch deraspedagogik, att
sambandsådantelever. Någotandramedtillsammanstionshinder
tyder påforskningsresultatemellertidfinnsinte.fanns Det som

positi-destospecialpedagogikiutbildningbättremotsatsen -
attityder.vare

medförinstitutioneravvecklingenmedsambandI personerav
gjordessjukdompsykiskmedochutvecklingsstörning personer
Resul-attityder.blivandedebl.a.studierantalett grarmamasom

Å forskningsre-tyder vissasidanmotstridiga.delvisärtaten ena
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sultat på utflyttning från institutionatt till ordinäraen mer
boendefonner inte lett till bra kontakter med och andra.grannar
Det har varit så det uppstått konflikteratt ochsnarare negativa
attityder från Åsida till de nyinflyttade. andra sidangrannarnas
finns forskare kommer till resultat. Människormotsattsom som
bor i områden där det bor många med utvecklingsstör-personer
ning har förståelse ochstörre positivare attityder till sådana gran-

än sådana kontakter.utannar personer

Orsaker till negativa attityder och dåligt
bemötande

När forskarna vill förklara vad kan ligga bakom olika attity-som
der och bemötanden finns många olika Men resultatenansatser. är
motsägelsefulla och forskarna inte enigaär varför attitydemaom
till med funktionshinder de i olikapersoner ut görser som sam-
manhang. forskningslitteraturenI finns också olika modeller be-
skrivna försöker besvara frågan varför funktionshindradesom om

så ofta negativamöts attityder. finnsDetpersoner socio-kultu-av
rella-, psykodynamiska-, historiska-, och demografiska förkla-
ringar förklaringar grundarsamt sig på personligheten. Somsom
alltid kan inte enbart modell förklara till negativaen ursprunget
attityder. Olika orsaker griper in i varandra och olika förklaringar
behöver inte utesluta varandra.

En allmän uppfattning bland forskarna är negativtatt ett
bemötande ofta har sin orsak i det formella regelverketatt är
otydligt. Antoinette Hetzler studerat den socialförsäkrings-som
rättsliga utformningen handikappersättningen, pekar på deav att
svåraste hindren i kontakter med den offentliga sektorns olika
förrnånssystem ligger i dolda strukturer. De anställdas inställning
och attityder dessa strukturer.styrs Bristande kunskaperav om
vad det innebär ha funktionshinderatt ochett de intentionerom

ligger bakom olika regelverk andra faktorersom är Social-som
styrelsen avgörande betydelseär för bemötandet.menar av

Andra forskare det människorsatt är ångest och rädslaanser
för det armorlundaär skapar attitydema.som Det rädslaärsom en
för det okända, rädsla de flesta människor inte har någonen som
kunskap och de därför inte kan hantera. Attitydernaom kansom
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då något kan hjälpa till förstå runtomkringvärldenattvara som
förenkla den,organisera och skydda sig själv frånatt attgenom

obehagliga sanningar eller sig till verklig-komplexatt anpassa en
het.

Orsaker till negativa attityder kan också människors ten-vara
kategorisera ochdens andra människor utifrån vissaatt gruppera

kännetecken rörelsehindrad, blind, och indi-etc. inte utifrån de
viduella egenskaperna. Varje medlem i uppfattas"gruppen" på

och negativa förväntningar. såPåsätt möts sätt,samma av samma
forskarna, skapar från början felaktig föreställningmenar en om

situation beteende hos individen, vilket dengörett nytt atten
ursprungligen felaktiga föreställningen blir verklig självupp-en-
fyllande profetia har uppkommit.

Språkets betydelse har ofta framhållits avgörande för hursom
människor upplever bemötandet. har samladeHär inte minst den

handikapprörelsen haft betydelse för förändra terrninolo-stor att
gin. forskareMånga har också frågan uppmärksamhet.ägnat stor

svenske forskarenDen Hännestrand begreppett.ex. attanser
"handikappad" i allmänt språkbruk används stämpel medsom en

hjälp med funktionshinder definitionsmässigt place-vars personer
i underordnad position. Andra forskare, harEayrs,t.ex.ras en

uppfattning. stämpla någon innebärAtt handikappadsamma som
människor i omgivningen börjar på visstatt sättettagera -

nämligen på det förväntas fårsättet som man manreagera om
någon utvecklingsstörd. Benämningenärveta att ärt.ex.person

med andra ord, Eayrs, viktigt instrument konstruk-isäger ett
tionen den sociala verkligheten, eftersom språket detärav
instrument vilket medvetandet formas. Atkinsongenom anser
däremot språkliga förändringar inte alltid lett till ändrade atti-att
tyder. förändringarHon i terminologi förinte räckeratt attmenar
åstadkomma attitydförändringar. Detta beror på,större säger
Atkinson, fördomar vilar på förutfattade meningar ochatt myter
och dessa djupt rotade. Människorna ofta inte medvetnaär är ens

de har dessa attityder.attom
Också mediernas betydelse opinionsbildare attitydersom av

har studerats. engelskI undersökning hur meden om personer
funktionshinder framställs i brittisk television konstateras deatt

alltid framställs på negativt och all-nästan deras rollerett sätt att
tid står i relation till deras funktionshinder. funktionshind-Det är
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framhålls.och inte På förhåller detsättret personen som samma
sig, filmerenligt Klobas, i de där någon skådespelarna gestal-av

med funktionshinder. Hon det finnstar ett atten person menar en
skillnad mellan hur med funktionshinder framställsstor en person

på film jämfört med hur andra människor gestaltas i filmen. Fort-
farande framställs funktionshindret personligt problemettsom

måste övervinna. karaktär endimensionellPersonens ärsom man
och framställs inte integrerad del handlingen. finnsDetsom en av
också, filmer förmedlarhon, många emotionelltsäger ettsom
budskap funktionshinder skallmed "acceptera",en person-
"besegra" eller "övervinna" sitt funktionshinder eller "blit.o.m.
botad".

bemötandeförändraAtt

flesta forskare det mycket för-De svårtär överens äratt attom
ändra attityder. fordrasmänniskors själv kan granskaDet att man
sin fördomar.inställning och sina måste ocksåDetegen egna
finnas möjlighet kunna bearbeta sina attityder.att

framhålls mycket ofta effektivt förändraDet sättatt ett att
attityder och bemötande ökad information och ökad kunskap.är
På fleramotsvarande forskare attitydförändringsätt attmenar en
kan åstadkommas ökad kontakt mellan medgenom personer
funktionshinder och andra medborgare. Ofta kombina-anses en
tion ökad utbildning, information och interaktion bästav ge
resultat. för interaktionen skall utvecklas i positivMen rikt-att
ning fordras, enligt Yuker, vissa villkor uppfyllda. Samar-äratt
bete och ömsesidigt måste finnas. skallMötetengagemang vara
givande för båda skall resultera i lärDetparter. att personerna
känna varandra och i kontinuitet finns i relationen. Detatt en
finns emellertid också forskare ingen de här åt-attsom menar av
gärderna önskad effekt varken för sig eller sammantaget.ger var

Flera forskare har påpekat det mycket ofta de personligaatt är
egenskaperna hos den funktionshindrade självpersonen som av-

hur bemötandet och de sociala relationerna utvecklas.gör Den
självuppfattningen kan utslagsgivande för möjlighe-egna vara

leva i delaktighet och jämlikhet med andra.terna att
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Summary

with disabi-of knowledge about attitudesThis to personssurvey
the of the oflities has been conducted Committeeat request

Attitudes with Disabilities. The mainPersonsInquiry into to pur-
problem of attitudesof the study theto aspose survey was

know-and international research, and thedescribed in Swedish
describesledge that has emerged. The inventory mainly more re-

older material has also been included.research, butcent some
The for this that while researchrecent was av-reason no more

findings deemedailable in certain fields, the nevertheless towere
worthwhile them.be of such interest that to presentwas

Research material from Sweden and the other Scandinavian

countries, the the and Canada has been included.USA, UK

demarcations, theories andBackground and
definitions

materialextensive body of research attitudesAn toon persons
with disabilities be found, particularly outside Sweden. Into

leadthe view of researchers, attitudes opinions that tomany are
researchers,action. According several peoples inclinationto to

in in keeping with their attitudes. Hence,act waysome
possible influence by influencingactions attitudes. simpleInto

might that individuals attitudesterms, toyou say an a person
with disability the of all the actions which this particulara sum
individual has performed in relation that Otherto person. resear-
chers critical of this approach the of attitude. Into conceptare
their opinion, all certain that attitudes alone influencenot at
the in which people rather their actions largelyact;way are
determined by social factors.and structural

thinkMoreover, researchers that peoples fear andsome
anxiety when faced with the unknown the differentand that shape
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their attitudes. Such feelings often give rise dissociation butto
also inner conflicts between reactionspersons and theto a own
values and about what right and that prevail innorms proper
society.

If looks for research focusing the of attitudeconceptone on
the discouraging.result Relatively little has been written about
how with disabilities treated by, for example, publicpersons are
officials, politicians and people who work in the social services,
the health and medical and the social insurancesector,care sys-
tem.

The "attitude" has been defined in various differentterm ways
in the submitted by previous committees of inquiry.reports two
In frågaBrister bemötande äldrei omsorg en om av-
Shortcomings in the Question ofCare Attitudes the Elderly,to-
Swedish OfficialGovernment Reports 1997251, "attitude"no.
defined mutual relationship, the attitudes that people haveas a
towards each other. the word also definedBut "the overallas
view prevalent in society expressed in laws and ordinan-as
ces". In the entitled Jämställa vård Olika likavård på vill-report
kor Equal Different ofCare. Forms Care the Terms,on same
Swedish OfficialGovernment Reports 1996:133no. a more
limited definition used. Here the word taken "theto mean
general behaviour of welfare and nursing staff towards the
patient, information, communication, interaction, patientinfluence
and various connected with the quality of the serviceaspects pro-
vided."

"Attitude" be interpreted "behaviour"tocan mean or
"treatment", but in negative also close toa more sense comes
the word "prejudice". "Prejudice" often defined by the resear-
chers "unfounded opinion, preconceived idea".as an a

Many researchers that there probable connectionsay a
between "attitude" and "treatment", but they agreed thenotare on

of that connection. Some that the structuralexact nature say
circumstances, for example, organization and the atmosphere at a
workplace that shape attitudes and behaviour. Other researchers

that underlying attitudes peoples ideas, opinions andsay —
values that determine behaviour. Some researchers take stancea
that somewhere between these poles. theirIn viewtwo
impossible distinguish between and effect.to cause
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Accordingground.gaininghandicaps toapproachA tonew
ofeffecttheregardedbeshouldhandicapapproach,this asa

disabilities,withofneedstheadaptfailuresocietys toto persons
soci-ofdemandsfulfil theinabilityindividualsthethan torather

ety.
atti-researchconductedwho hasFinkelstein,According to on

thisofdisabilities,withtudes newconsequenceto onepersons
thefocusshouldresearchthatof handicap to onconcept cease

socialthatthe roleconsidershouldresearchInstead,individual.
playhavehelpers""professionalthe toandcircumstances come

expressed in"helpers"theseofbehaviourwell the asasas
Suchdisabilities.withattitudesandperceptionsroles, to persons

surroundingsherhisindividualthefromfocusswitch in to ora
should,disability,withof theperceptionand the accor-aperson

disabili-withofviewthat theFinkelstein,ding to personsmean
rathersubjectsregardedwill beand theychange,will alsoties as

ofbasicallyof focusswitchThisobjects.than consequencea
handicap.ofthe conceptnew

beshouldproblemsthethinks that nothand,other KerrtheOn
of thespherewith theexclusivelyassociatedbeingregarded as

but rathersurroundings,theirwithexclusivelyindividual as aor
Kerr,Thatthesebetweeninteractionofresult two. saysmeans,

thatproblemsconfronted bydisabilitieswiththat arepersons
alleviatingforresponsibilitythebut thatdoothers encounter,not

responsibilitysociety. However,devolvesproblemsthose upon
andshedisability. Hewho haswith theliesalso canoraperson

of thequalitytheand alsosituationtheinfluenceshould seek to
receives.he shetreatment or

perspectivesvariousfromAttitudes

focusexaminedhave beenstudies thatandresearch projectsMost
categories regardprofessionalvariouspeople inhow personson

socio-economiceducation,theirdisabilities, status, etc.,with or
basedResearchdisabilities.ofdifferentattitudes typesto onon

disabilitywithofperspectivethe rare.veryapersona
haveresearchersSwedishfewin the lastHowever, years, some

situation ofgeneralaffect thesocial factorsstudied how persons
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with mobility disabilities, their families and the existential condi-
tions under which they live. Paulsson studied the implications of

growing with and leg deformities for ofup severe ann- a group
thalidomide children. her opinion,In the that the childrenreason
almost without exception equipped with prostheseswere was so
that they could conform the "demand be normal".to to was a

conceal the childrens injuries thereby protecting themtoway
from the negative attitudes of the community. According to
Paulsson, this faith in prostheses and research in the field meant
that for long time the childrens need of emotional, social anda
intellectual development urmoticed, which made theirwent
circumstances difficult rather than alleviating them.even more

Jacobsson studied how in need of personal assi-greatpersons
experience their situation. According her, preciselystance to

because that need marked that almost invariably leads toso a
power-dependence relationship. People who administer or
actually provide help wield in the that they inpower sense are a
position determine the and of the assistance recei-to nature scope
ved, well when and how provided. This inequitableas as
distribution of according Jacobson, lead peopleto topower, can,
who need deal of assistance being violated. This ingreat turna
has negative effect their perception of themselves and theira on

of identity.sense
Research shows that the foundations of negative attitudes are

often laid by historically and culturally shaped values, soci-very
alization childhood fears and lack of with thosecontactprocesses,
concerned. oftenPeople negative attitudes visible disa-toexpress
bilities; attitudes with hearing visual impairmentsto persons or

rule the positive. On the other hand, whomostare as a persons
intellectually handicapped suffer from mental illness oftenare or

feelings of vulnerability and anxiety in people who havearouse
disabilities themselves. The values and experiences of staffno

members also play crucial role in how people with disabilitiesa
treated.are

notable featureA in number of studies that therea a
commitment in principle might call the equal-rightsyou—

allegedly positive attitude towards withargument or an persons—
disabilities, but resistance in practicalpersons life employer,a as
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people thethe integration of disabled intoteacherneighbour toor
community large.at

public has different attitudesthat the generalnotionThere a
hierarchicaldisabilities and that theredifferent ofto types a

different Certain research resultstheseorder between types.
thethis. with visual impairmentswould confirm Persons atare

with intellectual handicapsthe scale, whileoftop orpersons
disputethe bottom. studiesillnesses However,mental at someare

hierarchy exists. People of them-suchthe claim that are unsurea
when meeting with disabili-generally and anxiousselves persons
disability. Variations in attitudeof the ofties regardless type are

than differences in kind.of degree ratherdifferences

hearing number ofpeople with impairments,With respect to a
oftenconfirm that people who hearing aidsresearch results wear

refer the "hearing aidnegative attitudes. Reports toencounter
aid, hewearing hearingeffect", that to orsay, a person a

attitudes. This also of childrennegativeshe will trueencounter
other hand, people whohearing aids. On thewho cannot seewear

sympathy and regarded helpless,alwaysnearly are asarouse
oftenintellectual functional impairmentswithwhile orpersons

prejudice and sometimes negativewith treatment.meet
physicalattitudes towards withWhen to womencomes

research exists inbe ascertained that virtuallydisabilities nocan
issue, this showsAccording who raised thisthis field. Barron,to

with disabilities regardedfirstly thatthings:two are aspersons
encountered bysecondly that the social obstaclessexless beings,

perceived being attributable roles.these people tonotare as sex
treatedunequivocal with disabilitiesThe results women areare —

of confidence and in society.with lack respecta
of staff and various professionalThe attitude of members

toward with disabilities and their relatives haspersonsgroups
of child-been examined by researchers. The truesamemany

wellattitudes and values in relation other children,rens to as as
the attitudes of neighbours, particularly with mentalto persons
illnesses people with intellectual handicaps. of theseMostor
studies carried during period in the and the1980sout atawere
beginning of the when institutions and residential homes1990s

ofbeing phased and replaced by other and formsout supportwere
housing.
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Research into the attitudes of professionals based theon
that theirpremise attitudes of crucial importance how thetoare

results of received. This regardless oftreatment, etc., trueare
whether good bad. The attitudes of staff memberstreatment or
determine the quality of personal Many,treatment. recentmore
studies show that of the people who in withmost contactcome

with disabilities professionally have fairly positivepersons a
attitude towards them. This the for, supervisors andwas case e.g.,

in number of companies.managers a
attitudesTeachers’ teaching students with disabilities along-to

side other students have been examined in large number ofa
Swedish and foreign studies. Various Swedish research findings
indicate that the attitude of teachers depends what oftypeon
disability the student has and how complex is. A studyrecent
by the American researcher Bennet 1996 confirms these fin-
dings. Researchers have also examined whether there a
connection between the education the teachers have received, for
example, training for remedial teaching, and their attitudes to
teaching students with disabilities alongside other students. No
connection shown. However, research findings indicating thewas
opposite also exist. According them, the advanced theto more
remedial training, the positive the attitude.more

In connection with the phasing of institutions forout persons
with intellectual handicaps and with mental illnesses,persons a
number of studies made of i.a. the attitudes of those whowere

about become the neighbours of the arrivals. Into partwere new
the findings contradictory. theOn hand, researchare one some
findings indicate that moving with disabilities frompersons an
institution normal form of housing did inresultto nota more
positive with neighbours and other people. theOncontacts

the resulted in conflicts and negative attitudescontrary, move
towards the arrivals the of the neighbours. theOnpartnew on
other hand, researchers have the opposite conclu-tosome come
sion. People who live in where withgreatareas a many persons
intellectual handicaps reside have understanding andgreater more
positive attitudes such neighbours than people who haveto not

in with them.contactcome
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forReason negative attitudes and unfriendly
behaviour

differentMany approaches adopted by researchers trying toare
explain the underlying of attitudes and behaviour.causes
However, the results contradictory and researchers do notare

the for attitudes people with disabilities intoagree on reasons Va-
rious Several models described in research literaturecontexts. are
in the question of whyattempt withtoan answer persons
disabilities often negative attitudes. Explanationsencounterso

be socio-cultural, psychodynamic, historical, demographicmay or
based personality. always,As model alone explaincannoton one
the origin of negative attitudes. Various interwovencauses are
and explanation need exclude others.notone

The general view researchers that the ofamong cause nega-
tive behaviour often the unclear formal of rules whichsystem
invites authorities, companies, organizations and others who are

interpret the rules implement them in which affectsto to a way
disabled chancespersons of obtaining the and help theysupport
need. of the fewOne Swedish carrying research intooutwomen
disabilities, Antoinette Hetzler, who has studied the formulation
in social insurance legislation concerning allowances for people
with disabilities, points that the serious obstacles inout most

with the public varioussectors allowancecontacts systems toare
be found in the hidden The approach and attitude ofstructures.
officials govemed by these Insufñcient knowledgestructures.are
of what disability and of the intentions underlyinga means
various of rules other factors which thesystems Nationalare
Board of Health and Welfare considers of decisive importanceare
for attitudes and approaches.

Other researchers of the opinion that peoples anxiety andare
fear of anything different the of attitudes. fear of thecause
unknown, fear which people know nothing about andmosta con-
sequently handle. Attitudes then helpcannot people tocan
understand the world around them by organizing and simplifying

themselves from unpleasantto truthsprotect adaptto toor a
complex reality.

Peoples tendency categorize and classify otherto people on
the basis of certain Characteristics disabled, blind, ratheretc.
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attitudes.lead negative Everyalsoindividual traitsthan of tomay
andin theperceivedof "the group"member enco-same way

thisthat inResearchersexpectations.negativetheunters saysame
givesfrom theof situationperception outsetaerroneousway an

and resultindividualof thethebehaviourrise partto as aonnew
of self-becomes realityperceptionthe first case aaerroneous —

prophecy.fulfilling
forimportanceof decisivelanguagestressed thatoften
thethiswith disability.people Inperception ofpeoples context,a

major rolehave playeddisabilitiespeople withfororganizations a
paidhaveresearchersterminology. Manychangingin great

Swedish researcher,theexample,the Forattention matter.to
general"disabled" inthat theconsidersHännestrand concept use
subordinatedisabilities inpeople withto putacts stamp aas a

that view.example sharefor Eayrs,researchers,Otherposition.
in that personsthat peopledisabledbrandTo meansperson asa

thenotably incertaininbeginenvironment to act mannera —
told thatwhenexpectedwhichin reactto someoneonemanner

words, thehandicapped. otherInmentallyfor example,is, term
social reality,shaping theininstrumentimportantgiven an

formed.by whichthe instrumentlanguagesince awareness
dochangesthat linguisticconsidersother hand,theAtkinson, on

View thatof theattitudes. Shechanges inleadalways tonot
major changessuffice achieveterminology doinchanges tonot

basedprejudicebecauseAtkinson,This,in attitudes. onsays
rooted. Often,deeplyand theseand mythspreconceived ideas are

attitudes.they have thesethatpeople not awareevenare
alsoattitudes has beenmoulder ofmediaeffect of theThe as a

disabilitiespeople withinquiry into howEnglishstudied. An are
almostestablishes that theytelevisionBritishpresented areon
alwaysthat their rolesnegative andportrayed inalways arewaya

emphasized rather thandisabilitydisability. Therelated theirto
filmsKlobas,applies, accordingpersonality. Thethe totosame

disability. herwith Inof the playsin which actors a person aone
with disa-howbig difference betweenview, there person aaa

people in thefilm compared with otherbility presented in a
personal problem thatstill presentedfilm. The disability as a

one-dimension-character of theThebemust personovercome.
action.integral of the Manypresentedand partnot anas
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films, she emotional withsays, convey an message a person a—
disability shall "accept", "conquer" "overcome" his/her disabi-or
lity "be cured".or even

Altering attitudes

Most researchers agreed that difficult alterare tovery
peoples attitudes. T0 achieve this, people themselves bemust
able examine their attitudes andto prejudices. And theyown must
be able revise their attitudes.to

often claimed that effective change attitudes andtoan way
behaviour provide informationto and knowledge. Inmore a
similar several researchers think that attitudes beway, can
changed by increased between with disabilitiescontact persons
and other members of the community. combinationA of more
training, information and interaction often recommended as
yielding the best result. forBut that interaction evolve into a
positive direction, certain conditions be fulfilled, accordingmust

Yuker. There beto cooperation and mutualmust commitment.
The be of mutual benefitencounter bothmust parties, leadto to
the becoming acquainted with each other and offer conti-persons
nuity in the relationship. However, in the opinion of some resear-
chers, of these either separately in combina-none measures or—
tion produce the desired effect.—

Several researchers have pointed that often theout perso-
nal qualities of the with the disability that determine howperson
attitudes and social relations develop. A persons perception of
him- herself be the factor that determines his her possi-or can or
bilities for taking in community lifepart equal footing withon an
others.
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Fackordlista

Empiriskt grundad Grundad erfarenhet.på Vetenskapligt:
Grundad i fakta ingå i någon teori-utan att
bildning.

Implicera Inbegripa, innefatta, innebära.

Implicit klartInte utsagd, underförstådd.

Inkonsistent Oförenligt, motsägelsefullt.

Interaktion socialtEtt beteende där människor med
hjälp språk, symboler och for-gesterav
medlar budskap till varandra och därige-

påverkar varandra. Interaktion ärnom en
grundläggande social process som upp-
kommer vid kommunikation och ömsesi-
diga beroendeförhâllanden.

Intemalisering Då individ värden,accepteraren normer
eller attityder vilka omfattas av en annan

sinagrupp som egna.

In potentialis Möjlighet inte kommit tillännusom
uttryck, möjlig, fullt förverkli-utmen
gad.

Konsistent Konsekvent, överenstärnrnande.

Kontext Sammanhang. Vetenskapligt: Den uppsätt-
ning omständigheter, förhållanden ellerav
fakta specifik händelse,som omger en
situation, etc.
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hänför sig till uppsikt, för-Består ellerKustodiell av
förrnynderi.var,

Vetenskapligt: Ele-Värderande faktum.Normativt element

återspeglar eller under-ment en normsom
införande.stödjer dess

beroende påDubbelsidig förlamningParaplegi rygg-
Ofta innebärandeeller skada.radssjukdom

delenbåda benen eller nedreförlamning i

bålen.av

fömimmelse.Varseblivning,Perception

Benägenhet.Predisposition

Ömsesidighet.Reciprocitet

medförknippasbeteendemönsterDetRoll som
socialrättigheter i vissskyldigheter och en

förbundet medposition; roll är nära status
viss roll ställerinneharpå den om-ensom

givningen vissa krav.

säkerställd skillnad.StatistisktskillnadSigniñkant

hierarkiskt ordnade posi-urskiljningstratifiering EnSocial av
grundvalsamhälle påtioner i statusett av
förbundna skillna-de med positioneroch

prestige, makt och infly-i privilegier,derna

skikt, klasser.tande. Indelning i

Överföring ofta livslångtill individenSocialisationsprocess en—
för eller samhälletgruppenprocess av-

kunskaper, fär-betydelsefulla värderingar,
digheter socialetc. genom en process av

Inlärning samhälletsinteraktion. av nor-
värderingar, etc.mer,
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Survey Undersökning i skala frâgetek-stor genom
nik. Enkät.
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Inledningl

männi-ochmänniskosynegentligenhandlarBemötande omom
dettakapitel uttrycksförstaRegeringsfonnensvärde.lika Iskors

så här:

för allamed respektskallmaktenoffentliga utövas" Den
människansenskildaför denochvärdelikamänniskors

värdighet..."ochfrihet

kap., §Regeringsfonnen, 1 2

förutgångspunkt ocksågrundläggandenaturligtvisDetta är en
funktionshindermedmänniskormångahandikappolitiken. Men

myndig-medkontakterkränkta i sinablirdeupplevasig attsäger
oftauppleverrespekt ochinteandra Deochheter möts avorgan.

andra medborgare. Detoch likavärdelikade inte har rättatt som
särskildtillsattregeringenbakgrunddennabl.a.är mot ensom

bemötandefråganoch analysera"kartläggaskallutredare omsom
funktionshinder."medpersonerav

medbemötandekunskapsöversiktDenna personeravom
utred-fickuppdrag jagresultatetfunktionshinder ettär avav

kunskapsöversiktenmedHuvudsyftet är1997. atthöstenningen
internationellochi svenskbemötandeproblematikenigenomgå

Inventeringenkommit fram.därkunskapoch denforskning som
tyngd-och framåt, med1980-taletkronologiskt frånavgränsades

Sverigegeografiskt, dvs. tillochfem åren,depunkten på senaste
England ochtill USA,skandinaviska länderövrigaoch samt

Kanada.
regeliområdet harforskning påöverblickaSyftet att nyare

del fall förekommerforskning. Ide årensbetytt senaste en
någotberoende påäldre datummaterialemellertid att nyareav

refe-fallhar valt i dessaspåras.kunnat Jagområdet inteinom att
just dendet inom"nyaste"i egenskapmaterialet att varaavrera

forskningen.

2-l7|623
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Som grund för översikten har legat inventering den aktu-en av
ella forskningen bemötandeproblematiken. Jag har främstom
koncentrerat mig på de samhällsvetenskapliga och beteendeveten-
skapliga forskningsområdena. Litteratursökningar genomfördes
under maj månad i1997 Uppsala Universitetsbibliotek, harsom
tillgång till de flesta internationella online-databaser, ochstora
vid antal filialbibliotek till Uppsala Universitetsbibliotekett med

databaser tillgängliga på cd-rom.stora
Sökningar gjordes följandepå begrepp och i olika kombina-

tioner: funktionshinder, handikapp, bemötande, attityd, diskri-
minering, disability, attitude,övergrepp, handicap, discrimina-
tion, prejudice, abuse. Den kombination träffarmestsom gav var
attitude and disability. Kombinationen fördom funktionshin-och
der prejudice and disability inga relevanta träffar, före-utangav
kom oftast i samband med antisemitism eller etnisk fördom. Sök-
ning på diskriminering funktionshinderoch discrimination and
disability i regel träffar gällde anställning eller lagstift-gav som
ning. Kombinationer där begreppet abuse ingickövergrepp
handlade sexuellt utnyttjande funktionshindradeom av personer
med utvecklingsstörning och rörelsehindrade oftast barnpersoner,
på institutioner.

Det emellertid viktigt kommaär ihåg det kan finnasatt att
forskningsresultat bemötandebegreppet eller attityderom om som
döljer sig under andra sökord handlarDet refe-än ovan. om
rensdatabaser, vilket innebär det ord eller de begreppatt man
söker måste finnas med i titeln eller i sammanfattningen för att
sökningen skall resultat.ge

Inventeringen resulterade i litteraturlista upptog änen som mer
360 olika titlar. Från den listan utvaldes, i samråd med utred-
ningen, 150 forskningsrapporter, avhandlingar, artiklar, utred-ca
ningar bedömdes särskilt intressantaetc. gå igenom ochattsom

kunde relevanta för kunskapsöversikten. Viktiga områ-som vara
den skulle belysas bl.a bemötandet inom hälso- och sjuk-som var
vården bemötandet från allmänheten/grannskapet,samt arbets-
kamrater och arbetsgivare. Dessutom skulle också bemötande-
problematiken belysas på teoretiskt planett

Arbetet med kunskapsöversikten pågick i cirka månadertre
under hösten 1997. På grund den korta tid jag hade till förfo-av
gande blev materialets tillgänglighet viktig faktor för urvaleten
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till-fannsmaterialkunskapsöversikten. Detmaterial i somav
universitetsinsti-ochUniversitetsbibliotekUppsalagängligt på

igenom.och hållet gåttshar heltUppsalañlialbibliotek itutioners
universitets-från andrakunde lånasböckerochartiklarDe som

vissainförskaffades likaså. ISverigeforskningsbibliotek ioch
vågarländer. Jagfrån andraoch artiklarböckerbeställdesfall

svenskabred.förhållandevis Degenomgångenpåståsåledes äratt
övrigaliksomigenom,gåttsdatabaserinternationellaoch som

käl-Databaser,under rubrikenredovisasinventerats,källor som
referenser.ochlor

inleds meddensåhar lagtsKunskapsöversikten ett teo-attupp
för-beteende,bemötande, attityd,där begreppavsnittretiskt som

analyse-ochförhållande gås igenominbördesoch derasdom etc.
bemö-forskningsresultatantalredovisar jagDärefter ett omras.

olikatillsåväl attityderhar valtattityder.och Jagtande att ta upp
ochbarnspersonalkategoriers,olikafunktionshinder som

Attityder tillfunktionshinder.medtillattityder personergrannars
attity-kort liksomredovisas ocksåfunktionshindermedkvinnor

sexualitet.ochfunktionshindradetillder personer
teorierforskare hademångafann jaggenomgångenVid att om

ellerpå detbemötandeattityder ochmärmiskorsvarför enavar
för-kundebemötandetförslag på hurocksåochdet andra sättet

redovisning. Jagmed sådanvaltdärförharändras. Jag att ta en
reflektioner.personligamed någrakunskapsöversiktenavslutar
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avgränsningarochBakgrund2

forsk-tidigareredovisas, nämnts,kunskapsöversiktdennaI som
ökad kun-nåsyfteiutförtsstudier attandraochningsproj ekt som

Kun-bemöts.funktionshindermedhurskap personerom
bemötandeproblematikengenomgångskapsöversikten utgör aven

litte-avanceradebaserade påforskninginternationellochsvenski
inter-Dendatabaser.internationellaochsvenskairatursökningar

länder,skandinaviskaÖvrigapåliggerfokusutblickensnationella
forskningsresul-internationellaKanada. DeochEnglandUSA,

iolikhetervissaochkunskapskälla trotsviktigaärtaten som -
arbetsmarknadsvillkorutbildningsväsen,trygghetssystem,sociala

jämförelsematerial.-intressanta somm.m.
omfattandefinnsdetvisarlitteratur attGenomgången enav

funktionshinder. Detmedtillattityderkringforskning personer
frånutgårforskningmycketlikaemellertid intefinns som
intedetförklarasdettakan attDelvisbemötande. avbegreppet

i denbemötandeordetöversättningdirekt eng-någonfinns av
omfattarforskningsfältetiSpännviddenlitteraturen.elskspråkiga

funk-funktionshinder,medpåsamhälletsfrånallt personersyn
yrkes-olikasjälva,siguppfattningtionshindrade ompersoners
under-tilletc.sjuksköterskor,lärare,läkare,attitydergruppers

socio-ekono-utbildning,kön,ålder,variablersökningar somav
harlitetFörhållandevisfunktionshinder.ochmisk typstatus av

funktionshindradeattityderolikaskrivits per-emellertid somom
arbets-ochsjukvårdenmyndigheter,medkontaktimötersoner

medhärlyserfrågori dessaundersökningarSvenskamarknaden.
funk-tillattityderkringforskningMerpartenfrånvaro.sin av
USA.iutfördaområdendessa ärinomtionshindrade personer

sittlyftasintedvs. kankontextbundna,attityderEftersom urär
vidareintestudierdessafrån utanresultatenkansammanhang,

ochmätinstrumentförhållanden. Desvenskaförgälla ävenantas
kanländerandraiforskareutvecklatsdäremotteorier avsom

förhållanden.svenskaföranvändasvälmycket även
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Ämnena behandlas i forskningsöversikten olikasom är om-
fångsrika. Detta uttrycker ingen värdering vilken forskningav

eller mindreär viktig speglar endast detsom utan faktummer att
vissa områden utforskadeär andra.änmer

Strävan i denna kunskapsöversikt har varit undvikaatt ett
specialiserat forskarperspektiv bort for mycketutan att ta så att

i undersökningarna försvinner. Detessensen svårt draär att en
tydlig mellan teoriergräns och den undersökta verkligheten efter-

forskningsresultaten i de undersökta studiernasom beroendeär av
vissa Villkor fastställts innan undersökningen utförts.som

Även för icke-specialister det faktumär börett uppmärk-som
bemötande svårfångatatt fenomen.ärsammas ett Vi här irör oss

hjärtat den sociala verkligheten; vardagens och utbytenav möten
ord och handlingar. Det subtilt och livsviktigt.ärav Eftersom

hela samhället bygger på alltmer frekventa kontakter frånsett
"användarens" sida med myndigheter, med skola, med hälso--
och sjukvård, dåligt bemötandeäretc. ett vardaglig påmin-en-
nelse socialt förtryck,ett med Finkelsteins 1980om ord.
Finkelsteins bok får tänka på frågoratt Hur sker dettaen som:
Vad bemötandeär Hur förhåller sig attityd till handlingsbenä-
genhet Går attityder påverka eller liggeratt de utanför det man
når med information Utsäger visst bemötandeett något mera om
mig själv den andreän om

2.1 Forskningens två huvudfåror

Det finns huvudsakligen två huvudfåror inom forskningen om
attityder och bemötande med funktionshinder. Denav personer

förklarar bemötande i sociala innebörderena termer och roller,av
social interaktion, sociala institutioner, maktförhållanden och
social stratifiering. Den andra huvudfåran inom forskningen tar
sin utgångspunkt i de problem individen själv upplever, hursom
handikappet manifesteras i vardagen och hur individen kan,
respektive inte kan, fullgöra de sociala funktioner förväntas.som
Gränsdragningen dock inteär alltid så självklar se Hjelmquist
1994. Bemötandet med funktionshinder innebärav personer
ofrånkomligen analys omgivningen i socialaen termer rol-av av
ler, dvs. omgivningen socialt beståendeav ett systemsom av
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intekänsloroch ärvärderingarförväntningar,medaktörer som
påverkbara.ochföränderligajustopåverkbara,ochstabila utan

effektsociala roller ärbemötande iuppfatta avtermerAtt enav
enlighetIhandikappbegreppet.relativaetableradedet numera

mel-kanrelation. Detalltidhandikapputtryckerdetmed varaen
situation,tillförhållande etti t.ex.ellerindivider,lan engrupper,

fritidsaktivitet.ellerarbete en
ihandikappuppfattasmodellen termermedicinska enden avI

tillstånddetindividen;till ärhör etthålletochheltbörda som
hand-bestämdavissautförafrånhonom/henne attförhindrarsom

Detförmågor.deñnierbaraexaktvissasaknarIndividenlingar.
baraändraskanochfixerattillståndetmedicinska genomär

medici-lindrasalternativtbotas,dvs.ingrepp,medicinskt genom
handikappuppfattasdäremotmodellensocialaden somnering. I

ifunktionshindrade ettmötersvårigheterde personersom
icke-funktionshindradedomineras personersamhälle avsom

funktionshindradeomedveteteller utestängermedvetetvilka
kansåoch påundanröjas sättkanHandikapp personermänniskor.

ivillkorlikapåoch deltarollaktivspelafunktionshindermed en
samhälletstårförklaringsmodelldennaförsamhället. I centrum
undanrö-ellerdiskriminerarochstigmatiserarantingen somsom

männi-funktionshindradeförmöjligheterskaparochhinderjer
skor.

enligtkanmedicinskt synsättsig pågrundar ettBegrepp som
bemötandeproblematiken.fångaforanvändasintemening attmin

modellensocialaden ärgivetdetstudie attdenna ärFör typ av
lämpligast.

redovisavaltdärförhar jagkunskapsöversikt attdennaI
socialadenharstudierutifrånbemötandeproblematiken som

utgångspunkt.modellen som

ochbemötandemellanFörhållandet2.2

attityder
äldrebemötandefrågaOmsorgbetänkandet Brister iI avomen-

relation,ömsesidigbemötandedefinieras1997:51SOU som en
idefinieratBemötandevarandra.tillharinställningden personer

"samhälletsutredaren,enligtinbegriper, ävenmeningvidare
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övergripande uttryckta i lagarsynsätt och andra föreskrifter". I
betänkandet Jämställd vård Olika vård på lika villkor SOU
1996:133 definieras bemötande Utredaren,avgränsat.mer som
haft till uppgift undersöka bemötandetatt kvinnor och mänav
inom sjukvården, med bemötande vårdpersonalens all-avser

beteendemänna patienten, infonnation,mot kommunikation,
interaktion, patientinflytande och olika aspekter på servicekvali-
tet.

Människan tänkande, kännandeär och handlande varelse.en
Attityder den förmedlandeär länken mellan åsikter och hand-
lingar. Personers benägenhet handla står påatt visst iett sätt
överensstämmelse med den attityd de har. Attityder inte möj-är
ligt direkt observera,att kan endast slutautan sig till demman

observerbara handlingar. Givet sådantgenom sambandatt ett
existerar forskare under vissatror betingelseratt kan påverkaman
handlingar påverka attityder.att Attityder påverkargenom man

information, utbildning och interaktion. Vissagenom villkor
måste uppfyllda för dessa insatser skallatt effekt. Vissavara ge
forskare kan påverka attityderatt förbjudamenar man attgenom
eller föreskriva vissa handlingar. föreliggandeAtt kunskapsöver-
sikt i mångt och mycket handlar attityder beror således påom att
attityder det kanär kommanärmaste det gällernär fast-man att
ställa bemötande. Attityder kan bemötandesäga är inman poten-
tialis. I den engelskspråkiga litteraturen attitude denär närmaste
motsvarigheten till bemötande.

Bemötande viss eller individ baraärav en ängrupp mer upp-
fattningar och värderingar, det uppfattningar,är när värderingar —
positiva negativa i handling.omsätts Bakom det positivasom —
bemötandet finns i botten positiv attityd. På för-sätten samma
håller det sig med det negativa bemötandet. Attityd den under-är
liggande föreställning benägengör handla på visstattsom en ett

visstsätt, ochett sätt iatt given situation.reagera agera en
Bemötande ligger begreppetnärmare beteende attityd.än

Beteende inbegriper varje eller reaktion individgensvar som en
i form kroppsrörelser, verbala uttryck ellerger upplevelserav etc.

Beteendemönster förhållandevisär enhetligtett och observerbart
handlasätt känna, tänkaatt etc. i given situation hos indivi-en

der eller Vissa använder beteendetermema och handlinggrupper.
medan andra skiljersynonymt, mellan beteende och handling
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sådanaaspektersubjektivahandlingtillskriva somattgenom
medalltsåHandlingmening.eller ärintention,medvetande,

bete-skillnad fråntillaktivitetmeningsfulldistinktiondenna en
tänkerkänner,individallt säger,betecknar gör,ende ensom

målinriktad.ellermeningsfulldenoberoende ärom
medförknippadföreteelseeller ärvisstillAttityden personen

därförbegreppvärderingar. Detelleråsikterföreställningar, som
brukarFördomfördom.attitydnegativtillnärliggande ärär mest

fordominställning. En ärgrundlösdefinieraforskarna ensom
tänkandeklichéartatochövergeneraliseratresultatet somettav

reflektion.ochfaktabedömningpåsiggrundarinte egenaven
mellanmänskligatilltankarnaförmening,förutfattadFördom,

socialaresultatetblirdiskrimineringmedanrelationer proces-av
inställ-negativNärför vissaofördelaktigaär engrupper.somser

bemötande.blivitattitydenharhandlingaktivtillövergårning en
dendiskriminering,tillledakaninställningnegativEn men

uppfatt-ofördelaktigförblijustkandet. Denintebehöver göra en
ellertankekunskap,förvägformad ikänslaellerning utan

reflektion.
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definitionerochTeorier3 om

attityderochbemötande

förhållandettillinställningForskamas3

handlingochattitydermellan

beskri-ochhurvariationerflertal avgränsarfinnsDet ett manav
mellanförhållandetpåhurattityd,begreppet samt man server
attityd-ochAttityderhandla.benägenhetenattityd ochviss att
social-blandutforskadede ämnenaförändring mestär ett utav

seomtvistade begreppetdetocksåpsykologer. Det mestär zen
axplockFöljandeTriandis 1971.Himmelstrand 1971,1988, av

fingervisninglitteraturengenomgångnadendefinitioner ger enur
attitydforsk-problematiken kringochbegreppets nyanserom

ningen:
attityddefinierarAzjenFishbein ochattitydforskareNutida
förkänslanegativpositiv ellervaraktig,ochallmän enensom

påHimmelstrand 1971eller attobjekt ämne.ett menarperson,
attityd medkunnaskullesvenska översätta termenvanlig man

konstruktionerAttityder ärinställning.känslopräglad är som
uti-studerasdärför måsteochobservationdirektförotillgängliga

attitydervidare allmänteffekter. Det accepterat attfrån deras är
socialaDärför har denomgivningen.medinteraktioneniformas

utforrnandetifaktornden viktigastebetraktatsalltidmiljön som
attityder.av

objektattityd tillmedhävdar1990Sjöberg att person,en
"mycketfråndimensionpåvärderingenbegreppeller enmenas

värde-attityd ochalltsåSjöbergbra"."mycket Fördåligt" till är
användsoch Rabe 1994HillEnligtbegrepp.ring samma

ochpositivvärderandeenkeltattityd ofta ibegreppet termer som
människortilli relationenspänningarförklaranegativ för att av

rela-och ifunktionshindradetillhärkomst,olika etnisk personer
attityderharbeskrivande begreppSommellan könen.tionen ett
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lågt törklaringsvärde. förklararDe inteett varför bemötande gent-
viss sig deemot och mindreter gör deännuen grupp som

djupodlande orsakerna vari bemötande grundar sig. Ibland fram-
ställs attityder något varierar i relation till olika yttresom som
omständigheter. Ibland uppfattas de något personligtsom mer

tycks hänga med personlighets- och bakgrundsva-som samman
riabler och därför svåra förändra.att

Allport 1968 beskriver attityders funktion på följande sätt:
Utan vägledande attityder människor förvirradeär och förbryll-
ade. Attityder för varje vad hon skallavgör och höra,person se
vad hon skall tänka och hur hon skall handla. Attityder fram-
bringar mening i världen; de drar linjer för och särskiljer iupp en
övrigt kaotiskt omgivning. Attityder slags metod förutgör ett att
finna vägledning i tvetydig social omgivning. Johnson John-en

1984 definierar attityder kombination begrepp,son som en av
muntlig information och känslor resulterar i benägenhetsom en

positivt eller negativtatt etniska idéer,gentemotreagera grupper,
händelser eller objekt. Smedler 1985 har funnit flertalet fors-att
kare och teoretiker uppfattar attityder underliggandesom en
mekanism, leder till konsekventa reaktioner individermotsom
eller reaktionerDessa kan uttryckas i ord eller handlinggrupper.
och underförstått finns alltid positiv eller negativ värderingen av
individen/gruppen. Attityder innefattar således enligt detta synsätt
både känslan, åsikten och beteendet.

De flesta nutida socialpsykologer detär överens attom som
utmärker attityder deras värderande karaktärär för-emot, behag-
ligt-obehagligt. De uttryck för vår samhörighetär eller motvilja
aversion situationer, objekt,mot abstraktapersoner, grupper,
idéer, politiska eller andra identifierbara aspekter i vårprogram
omgivning. kanMan med Noffsinger 1979 och Ajzen 1988

attityd liktydigtsäga med benägenhetenatt är bemöta välvil-att
ligt eller ovänligt objekt, ellerinstitution händelse.ett en person,

Attityder inte direkt iakttagbaraär variabler vilket innebär att
de svåra registreraär och tolka. Huvudfråganatt i attitydforsk-
ningen har varit utifrån kännedom attityderatt förutsäga hurom
människor faktiskt handlar i konkreta situationer. Men eftersom
attityd hypotetisk konstruktionär inte tillgänglig för direkten -
observation måste dra slutsatser den från mätbaraman om-
reaktioner. Hur kan vi exempelvis,veta, ogillar,att en person
diskriminerar eller negativt inställdär till meden person
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attityder,observeraintekanMan personsfunktionshinder en
tankar.ochkänslortilltillgångförutsättaskulle personensdetta
externatillsigslutabara personenskan genomAttitydema man

studi-empiriskavidDärför harhandlingar.observerbara manoch
avgränsatattitydbegreppet ettoperationaliserat somattityderer av

Jordan1950,Guttmannågonting sepåavseendemedbeteende
kanutgångspunkt säga att personsendettaMed man1968. som

deallafunktionshindrade ärmedattityder gentemot personer
funktionshindradeutfört gentemotharhandlingar personensom

personer.
denlåtavanligtvis svararatt somAttityder mäts genom

"Vipåståendenantal typen:ifrånavstånd ett avellerinstämma ta
handikappadmycket enlika avsominteborde vänta enavoss

likaarbetaintehandikappad kan"Enellericke-handikappad"
upprepade stu-icke-handikappad". Genomsjälvständigt ensom

förmyndarmentalitet, mätthardenforskarnadier att ensomvet
Vipåståenden. vetdessamedhållatenderar attdetta ompå sätt,

kommerpåståenden atti dessainstämmerockså att sompersoner
iinstämmerintedesituationer änmångaiannorlunda somhandla

indi-låtasåledes, attTanken attpåståenden. är genommandessa
skallpåståendenantalbegränsatmyckettillställning ettviden ta

ihandlingsbenägenhetoch"attityd"individenstillsigslutakunna
påståen-i deberörtdirektvidemfallantal änbetydligt störreett

1983.Lewintillställningfåttharindividen taden
handlingochtankemellansambandetframhållits ärSom ovan

föruppfyllda attvillkorvissamåstedärförochentydigt, varainte
1985Smedlerbeteende. Aronssonfaktisktförutsägakunna -

mätinstrumentsärskiltpåattitydmätningar ettsinabaserarsom
fyraföljandeurskiljer1970al.Yukerutvecklat etATDP av -

anknut-skallAttityder1uppfyllda:måste varavillkor varasom
redamätningenvidmåste ta2situationer,konkretatill manna
ochallmäntfunktionshindradetillinställningenbåde personerpå

funktionshindrademedinterageratill personerinställningen att
måsteundersökningsgruppen3exempelvis,arbetskamratsom

socialadentillhänsynmåste4definierad, taväl manvara
attityder.rollbundnaeventuellatillochomgivningen

attityderförskaloroch mätateorier attkonstrueradeNär man
ibörjadeforskningbegreppeller typföreteelser somtill aven-

användaforskarevillesedanårför 60omfattningnågot större -
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dessa mätningar för vissatt positiv attityd tillse om vissten ett
fenomen också föranledde positivt handlande.ett Uppfattningen

sambandets styrka varierar se Sjöbergom 1990. De flesta menar
dock sambandetatt relativtär En relativt litensvagt. andel av
skillnaden i beteendemönster 10%-20% kan förklaras varia-av
tioner i attityd. Trots sambandetatt mellan attityd och beteende är

kan inte bortsesvagt från sådant ändåman att ett finns.
Det finns alltså förmodatett samband mellan åsikter, attityder

och handling. Kritiker sådantatt sambandett intemenar existerar
därför vi inte kan förutsägaatt vilka attityder leder tillsom en
viss handling. Mittenpositionen är under vissaatt villkor kanman
förutsäga handling utifrån attityder. Derseh 1995 attmenar
studier attityder till delstörsta varit motiveradeom antagandetav

individeratt tenderar handla i enlighetatt med de attityd-egna
Denna uppfattning har ifrågasättsema. och fortsätter ifråga-att

sättas. Det framföralltär frågor forskaretre varit intres-som som
serade sambandet mellan attityder och beteendeav tagit upp.
Dessa 1 detär: möjligtär förutse beteendeatt utifrån attityder
2 vilken den förmedlandeär länken mellan åsikter och bete-
ende 3 hur kan forskare förutsäga beteende utifrån attityder

Skepticismen attitydbegreppetmot beror till delenstörsta på
de dåliga resultat uppnåtts i rad studiersom utgått frånen attsom

kan förutsäga handling utifrån attityder.man En del dessa stu-av
dier har varit lyckade, de flesta har uppvisat obetydligtmen ett
samband mellan attityd och beteende. Ajzen och Fishbein delar
inte denna kritik hävdarutan relationenatt mellan attityd och
beteende endast till är motsägelsefull. Ensynes attityd,persons

de, har genomgåendemenar stark relation tillen hans/l1ennes
beteende den riktadnär är mål ochmot dennär involverarsamma

handling. Ajzen och F ishbein harsamma observerat ochatt svaga
inkonsistenta samband mellan attityd och beteende föreligger när

eller båda dessa villkor inteen uppfylls. Enligtav dessa forskare
kan förutsäga beteende utifrån attityderman lämpliganär mått
vidtas och det finnsnär överensstämmelse i måltermer ochav
sammanhang. Man kan därför under vissa villkor indi-anta att en
vids beteende överensstämmer med hans/hennes attityder.

Ajzen och ishbeinF 1977 att attitydmenar en persons gente-
objekt påverkarmot ett det övergripande handlingsmönstret till

objektet i fråga. Däremot kan inte utifrån detta med säkerhetman
förutsäga viss handling. Attitydema påverkaren med andra ord
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Därförplan.övergripandepåskerpåverkan etthandlandet, men
handlakommerattityder attbärarenhurförutsägaintekan avman

1980studie argumenterarnågotsituation. Ivissi senareenen
fastställs,dehuroberoendeattityder,Fishbeinoch attAjzen av

beteendet. Förpåverkar attfaktorermångabara utav somär en
beaktasåledesmåstebeteendeförutsägakunnasäkerhetmed man

beteendepåpåverkanoberoendehakanvariablerandra ensom
beteende.ochattitydmellanrelationenmodifierakaneller som

attity-bekräftarbådeintarFishbeinochAjzenpositionDen som
empi-motsägelsefullagångermångadeförklararochviktdemas

beteendeförhål-ochattityd-undersökningariresultatenriska av
landet.

Ambivalenstesen3.2

frånkommerattitydbegreppetmotstånd motfinns somDet ett
någontingtillför nyttinteattitydbegreppetforskare attmenarsom

atti-Behovethandling.socialförklaringar avexisterandetill av
förklarabehovetfrånhärrör attdennatydbegreppet, grupp,menar
bestämsuppfattningderasEnligthandling.socialoch förutsäga

hålletochheltintedelentill avhandlingsocial största om --
förvissopåverkasAttitydemafaktorer.strukturella avochsociala

påinverkanoberoendeingenharattityderfaktorer,dessa men
ordandramedbetraktasstrukturensocialahandling. Densocial

betraktasattitydemaochvariabelnoberoende somgivnadensom
1973.Lemonstruktur sedennaprodukter av

attityder ärmedvetnaalltmer attblivitalltsåharForskare om
reaktionerlikadana mottilllederalltidintedeochkomplexa att

intres-börjatalltmerdärförharMangång.varjeobjektvisstett
reaktioner.i dessaambivalensenellerinkonsistensenförsigsera

bris-råderdetkonstaterat,attitydmätningar attvid enharMan
handlingochattitydenmellanöverensstämmelse somtande en

atti-medvetenhetökad attdessutomfinnsfölja. Detborde omen
vissbärarenförbådeupptäcka,svårakan entyder att avvara

kännaoviljafinnaskan attomgivning. Detför hansochattityd en
idealmed detstridstå ikandedärförattityder attsinaigen egna

problemoch deinkonsistensentill. Trotsvill leva uppmansom
med atti-sigbereddainte göraforskare attdäravföljer är avsom
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tydbegreppet. Man har istället velat attityder mångdimen-se som
sionella mekanismer bestående föreställningar, affekter, motivav
och intentioner. Den attityd uttryck för påver-som en person ger
kas samtliga dimensioner, vilka uppenbartav varierar från situa-
tion till situation Aronsson Smedler 1985.

Söder 1990 kritiserar det och deangreppssätt metoder som
har i sambandanvänts med attitydforskningen. Han attmenar
forskningen har varit fördomsfull det gällernär attityderatt mäta
till med funktionshinder. Genom användapersoner felaktigaatt
metoder har den inte kunnat dra riktiga slutsatser. Tidigare forsk-
ning bygger i huvudsak på attityder.tre sätt att mäta Den vanli-

metodengaste attityderatt mäta beär att graderaattpersoner
vissa påståenden. Om påståendena inte skiljer mellan olika typer

funktionshinder och inte i beaktande situationensav tar relevans
finns fördom inbyggd i själva påståendena. Deten naturliga sva-

på alla dessa påståendenret skulle, enligt Söder, "det berorvara
på". Vad attitydforskningen i själva verket visar våra attity-är att
der beroendeär situationen. Den roll människaav medsom en
funktionsnedsättning utvecklar i situation kan inte abstraherasen
bort från hur de övriga Just det faktum vårt handlande iagerar. att
så hög grad betingat situationenär sällan i beaktandetasav när

attitydermäter på traditionelltman ett Ettsätt. sättmer att mäta
omgivningens attityder kan fråga barn medatt funktions-vara
hindrade klasskamrater eller arbetskamrater till medpersoner
funktionshinder deras inställning. På så vis refererar forsk-om
ningen inte till abstrakta människor eller till funktionshindret som
sådant, utgår frånutan människor de intervjuade känner ochsom
därför blir funktionshindret bara aspekt meden av en person
många olika egenskaper. Söder har studeraprövat attityderatt till
funktionshindrade de själva får berättaattpersoner genom om
sina erfarenheter och sedan tolkas vad de Enligtsäger. Söder kan

på så komma framsätt till den hårda kärnanman i bemötandet.
Den hypotes Söder arbetat efter i sin forskningsom detär att

uppstår ambivalens i medmötet människoren med funktions-
hinder grundar sig på allmänna värderingar.som För beläggaatt
det måste inrikta sig på sambandet mellan hurman en person
bemöts och hur det generella ideologiska tankesättet uttrycks i
politiska åtgärder. I grunden för ambivalensen ligger värderings-
konflikter. Förhållningssättet till med funktionshinderpersoner
är, Söder, ofta beroende situationen.menar Man kan samtidigtav
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hysa motstridiga och i grunden oförenliga känslor; osäkerhet inför
situationens krav, obehag inför bli påmind sinatt om egen
sårbarhet och skuld för överhuvudtaget har negativaatt man
känslor enligt de socialanär borde ochöppenman nonnerna vara
fördomsfri. arbetssituationenI kan exempelvis individen ge
uttryck för med yrkesrollen passande attityd. Men denna kanen
mycket väl skilja sig från den attityd han i 0rd och handling
uttrycker privat.

Härmestrand 1995 kritiserar ambivalenshypotesen för att vara
alltför begränsad. Han vänder sig dem hävdar det intemot attsom
skulle finnas fixeradenågra fördomar med funk-mot personer
tionshinder. Han ambivalenstesen inte tillfredsställandeattmenar
förklarar antipatierna hos de märmiskor på ettsom reagerar
auktoritärt eller undviker med funktionshindradesätt mötet per-

Interaktionen mångfacetteradär vad ambivalens-änsoner. mer
hypotesen kan förklara, hävdar Hännestrand.

3.3 Begreppet diskriminering i förhållande

till dåligt bemötande

Om med bemötande i första hand förväntningar, vär-man menar
deringar och ansikte-mot-ansikte-interaktion måste det särskiljas
från diskriminering. Diskriminering handlar i första hand ettom
undertryckande eller begränsning rättigheter i formellav en av
och vanligtvis lagstadgad mening. Diskriminering för tankarna
till begränsning inskränkningar irösträtt, väljarätten attav
bostadsort, utbildningshinder, svårigheter få arbete Dis-att etc.
krimineringen negativ behandlingär individ sär-en av en som
skiljs på grund klass- eller könstillhörighet. detAttav grupp-,
finns samband mellan diskrimineringslagstiftningett och attityder
till med funktionshinder har länge uppmärksammats ochpersoner
lett till livliga diskussioner i flera länder i samband med införande

diskrimineringslagar.av
All diskriminering i meningen särbehandling behöver emeller-

tid inte grunda sig på fördomar. Positiv särbehandling är typen
diskriminering inte det. syftarDen tillgör just kom-av attsom

de effekter långvarigt förtryck har haft. fråganIpensera som om
positiv särbehandling och diskriminering kan olika uppfatt-tre
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Somliga diskriminering endast kanurskiljas.ningar tror att av-
det inte räcker medsärbehandling ochpositivhjälpas attgenom

Andra positiv särbehandlingantidiskriminerande åtgärder. tror att
syfte.loppet motverkar sitti det långaorättvist ochi sig egetär

avhjälpasdiskrimineringuppfattningen kanEnligt denna genom
tredjefinnsantidiskrimineringslagstiftning. ocksåDet upp-en

nämligeni med de övriga två,stickfrågan gårfattning i stävsom
lag för-dåattityder bestårdiskriminerande ävenatt genomman

uppfattningen det intetredjeEnligt denbjuder sådant. är en rege-
tredjefolks attityder.lagstifta Detangelägenhetrings att syn-om

männi-kan inte tvingaofta i påståendet "manfinnersättet man
ändra attityder".skor att

används begreppetlitteraturenengelskspråkigadenI
diskriminerande handlingarbeskrivaför"handicapism" motatt

männi-"Handicapism" degraderarfunktionshindrade personer.
"Handicapism" för-och sexism.rasismskor på sättsamma som

handlingar ochkulturella och socialaresultatetklaras avsom
funktionshindrade människordefinierarattityder ensomsom

medoch inte kan bidra någon-mindre mänskligabörda, somsom
framställningar definierar funk-Klichéartadesamhället.ting i

funktionshinder istället förderastionshindrade människor genom
annorlunda först och främst måsteindividervisa äratt att sessom

människor.som
mellandiskuterar i artikel relationenal. 1992Kilbury et en

attityder till medallmänhetenshandikapplagstiftningen, personer
faktade erbjuds. Vissaoch de möjligheterfunktionshinder ärsom

funktionshindradedet gälleroomstridda när som grupp.personer
exempelvis, betydligt fattigareIndividerna i denna änär,grupp

till delen förkla-Fattigdomen i sin kanandra störstaturpersoner.
Arbetslös-möjligheter till förvärvsarbete.med avsaknadras av

leder till med funktions-låga inkomsterheten och att personer
samhället.mindre utsträckning deltar i Dennahinder i betydligt

resultat avsaknadsociala isolering vill Kilbury al. ettel se som av
funktions-grundläggande civila rättigheter för medpersonerav

antidiskrimineringslagstiftning i väsentligthinder. USAFastän
minskat mellan de möjligheter till medgapet som ges personer
funktionshinder och andra medborgare det många hinderär som
fortfarande existerar för den förstnämnda Det störstagruppen.
hindret lika möjligheter enligt Kilbury al., sådana för-för är, et

åsiktersåtliga hinder negativa attityder och grundlösasom -
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osynliga och ofta maskerade. Attitydbarriären, exempelvis, har
begränsat funktionshindradeavsevärt möjligheterpersoners

historien. Fördomar det slaget beskrivs i dag medgenom av
begreppet "handicapism". Ett hinder skapasannat stort genom
den ineffektiva och oftast patemalistiska handikappolitiken.

två hinder KilburyDessa al. intimt sammanhängande.etser som
Genom ändra handikappolitiken via exempelvis antidiskrimi-att
neringslagstiftning kan också ändra de negativa attitydema.man
Forskarna hänvisar till erfarenheter från 1960 års lagstiftning som
avsåg skydda den minoritetens civila rättigheter. Deatt svarta

den vita majoritetens inställning efter denna lag lång-attmenar
började utvecklas till det bättre. Enligt Kilbury al. finnssamt et

det mycket stöd i forskningen för kontakttesen att mer perso-
med funktionshinder har med det övriga samhället destoner

bättre blir attitydema dem. positivareJu samhälletsgentemot
attityder blir desto effektivare blir handikappolitiken, vilket i sin

kommer leda till tillgänglig miljö för allatur att mer personer.
Bättre tillgänglighet i den fysiska miljön leder till ökad social
kontakt mellan med och funktionshinder.utanpersoner

Även inte kan förhindra och förändra diskriminerandeom man
attityder enbart diskrimineringslagar, blir ändå sådan lag-genom
stiftning markering samhällets attityder gentemoten av personer
med funktionshinder tyngdpunkten förskjuts från väl-attgenom
görenhetstänkande till rättighetsbaserad inställning se Doyleen
1997. Doyle distinktion mellan direktgör och indirekten
diskriminering för belysa hur olika lagstiftning påver-att sorters
kar människor med funktionshinder det gäller deras möjlighetnär

komma in på arbetsmarknaden. skiljerHan mellanatt de fall där
funktionshindrad kan bli ofördelaktigt behandlad i jäm-en person

förelse med andra på grund själva fimktionshindret, och de fallav
där den har funktionshinder blir ofördelaktigt behandladettsom
på grund lagen kan tillämpas på fåratt negativasättettav som
effekter för med funktionshinder. bådaI fallen försökerpersoner
lagstiftaren undvika diskriminering definieraatt vissaattgenom
handlingar olagliga.som
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handikappbegreppetsrelativa3.4 Det
bemötandepåförbetydelse synen

blivitårtiondenahar dehandikapppåEtt senastesätt attnytt se
handikappbörEnligt dettaframträdande.och synsätt sesmermer

sig tillmisslyckandesamhälletseffekten att anpassaavsom
oför-behov,funktionshindrade än personenssnararepersoners

krav Peat 1997.samhälletsuppfyllamåga att
International Classifi-översättningen ICIDHsvenskadenI av

fram-WHOand Handicaps.DisabilitiesImpairments,ofcation
det kanupprätthållaoförmåganhandikapphålls är attatt som

deberor påoförmågalivsroller"."centrala Dennabetecknas som
olägenhetfunktionshindradeomständigheter personer ensom ger

samhällets Begreppetlikar fråntill sinaförhållandei sett.normer
funktionshindradmellanrelationensyftar påhandikapp personen

omgivnings-bestämshandikappGradenoch omgivningen. avav
definierasHandikappfunktionshindret.inverkan påfaktoremas

inskränkningposition ellerofördelaktigordmed andra ensom en
ellerintesociala faktorerorsakasaktivitet tartarsomavsomav

och där-funktionshinderharmänniskortillför ringa hänsyn som
handi-relativadetaktiviteter. Genomfrån olikademför utesluter

in ifunktionshindradesåledeskappbegreppet ettsätts personer
handi förstahandikappinnebär ärsammanhang. Dettasocialt att

attity-omgivningenseller därpositiondefinieradsocialt statusen
emellanmänniskorrelationerfrågaroll. ärder spelar Istor omen

blirfunktionshindradedet attityderna gör att personer upp-som
medihopoch hängerspecielltpåmärksammade sättett som

har ifunktionshindradedenellervilken position status personen
resul-ocksåbemötande börDåligtsamhället.just det ettsomses

defunktionshinder har imedden låga statustat personersomav
Även fysiska hinderfrågadå detsamhällen.flesta är somom

bemötandefrågasista handdet ileder till handikapp är en om
tillgänglig-sida. Med andra ordmyndighetersfrån ansvariga -

bemötande.också frågafysiska miljönheten i den är omen
sådan enligtimpairmentFunktionsnedsättningen ärsom

organrelaterad, ochoch denegenskap hos individenICIDH ären
disability. funktions-begränsad förmåga Enden kan leda till

situation-handikapp i sig i vissadärför ingetnedsättning är utom
slag 1979.aktuellt hinder något Jönssondär den utgör ett aver
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samspel mel-definierasborde alltiddäremot,Handikapp ettsom
med dettamiljön.omgivande Poängenoch denindividenlan syn-

och påverk-någonting relativtuppfattashandikappsätt är att som
ochmed den socialai samspelbarauppstårHandikappbart.
till-miljönkanTillspetsatmiljön. görsfysiska säga attman om

handikapp.funktionsnedsättning integänglig behöver ettvaraen
funktionshindretdefinitionerdessa ärInnebörden ettär attav

beroendekonsekvenserfå socialakankänneteckenpersonligt som
definitionenocksåi samhället. Menfinnshinderdepå avsom

hurelementnorrnativtsig inrymmerfunktionshindret i ett om
normativa elementetbör Detlämpligenoch tankenkroppen ut.se

definitioner.dessaifrån i någonkommaalltså intekan avman
skadan ocholägenheten,förnekainte smärtaninnebärDet att som

rollunderstryka denför med sig,funktionshindermånga attutan
kani definitionernanormativa elementetspelar. Detomgivningen

för ochhandikapp ståridéer vadpåverka våraomärkligt omom
i sinutföra.kapabla Dettafunktionshindradevad är attpersoner

har ochmänniskorföreställningarattityder ochpåverkartur som
funktionshinder.medberörfattasde beslut personersomsom

till handikappfunktionshinderomvandlarFörhållanden ärsom
definieras iHandikapp kanförhållanden.förtryckande termer av

flmktions-medförtryck människorsocialtspeciell typ somaven
Finkelsteindefinierarmed. På dettahinder konfronteras sätt

bok Attitydertankeväckandei sinhandikappförhållandet1980
Bokenför diskussion.människor." Frågorfunktionshindradeoch

beskrivadendärförväckt debatthar sätt attett nyttatt tarstor upp
sådanafunktionshinder, nämligenmedtillattityder attpersoner
handi-tvetydigheten ibetingadeparadoxala ochattityder är av

ellerindividenligger antingen påTyngdpunktenkappbegreppet.
uppfattas och deattitydemasamhället.omgivande Hurdet

därefter.varierarrekommendationer som ges
arbetarprofessionellaantaletFinkelstein pekar på att som

industrialiseradeväsentligt i dehandikappornrådet har ökatinom
funk-aspekt il900-talet. varjesedan början Nästanländerna av

isin motsvarighetliv hartionshindrade ennumerapersoners
ifrivilligorganisation. har resulterateller Detta"profession" en

beroende andrasfunktionshindrade människorattityd äratt av
harprofessionella inom områdethjälp. Framväxten experterav

hjälpare har den exklusivadessa professionellaockså inneburit att
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definiera och uttala de problemrätten med funk-att som personer
tionshinder har för den övriga befolkningen. Resultaten har blivit

funktionshindrade framställs objekt för forsk-att personer som
ning och hjälp. utvecklingenMen sällan entydig. ökadeDeär
habiliterings- och rehabiliteringsinsatserna har också inneburit att

antal funktionshindrade kunnat börja fungeraett stort personer
oberoende i samhället. har med tiden blivitDe alltmer aktiva i att
själva formulera sin uppfattning sin situationen. Utveck-egen om
lingen inom handikappområdet med andra ord, enligtär

ÅFinkelstein, minst paradoxal. sidan frodas uppfatt-sagt ena
ningen funktionshinder innebär personlig tragedi, passivitetatt en
och beroendeställning, andra sidanå känner sig funktionshindrade

diskriminerade vilket leder till ständig kamp, där-personer men
med också till självständigt handlande. paradoxDennaett mer
omintetgör varje försök upptäcka endimensionella ochatt ström-
linjefonnade attityder till funktionshindrade människor, enligt
Finkelstein.

Huruvida attityder relaterade till egenskap hosman ser som en
individen skadan, funktionshindret eller till de sociala
förhållandena har avgörande betydelse för hur tolkaren man
forskningsresultaten. Forskningsresultaten kan nämligen tolkas så

de i första hand inte något det specifika ñinktions-att utsäger om
hindret förlustenex. ben, eller den har funk-ett ettav om som
tionshinder. Däremot de något de förtryckande ochsäger om
handikappande sociala förhållandena. Om svårigheter i den dag-
liga livsföringen beskrivs paradoxal situationsom en som
inbegriper både det individuella tillståndet hans/hennes funk-

tionshinder och de sociala förhållandena de sociala begräns-
ningar påtvingas individen så kan attityder riktadesom vara

eller båda dessa aspekter. dominerandeDen de-gentemot en av,
len forskningen attityder har, hävdar Finkelstein, fokuse-av om

på den funktionshindrade och inte derats på sociala för-personen
hållandena. Ett närmande till problemet skulleannat attvara
fokusera forskningen på de beteenden, roller, perceptioner och
attityder de professionella hjälpama kan hasom som represen-

för socialt bestämt förhållande.tanter Detta socialaett förhållande
kan två synvinklar. a Ur de professionella hjälparnasses ur
synvinkel. fokuserarMan i det fallet på hur andra på funk-ser
tionshindrade b de funktionshindradeUrpersoner. personernas
synvinkel. Fokus ligger på omgivningen och hur funktionshind-
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fokus från till bupplever sin roll. ändra arade Attpersoner
funktionshinder från inteden harinte ettsom en somsegregerar

ändring fokus kommer attityd-sådanhar Genomett. av nyaen
konsek-växling i fokus i grundenskalor uppstå. Denna äratt en

handikappbegreppet.det nyavens av
grundproblem uppstår på1980Kerr ettatt avsommenar

indivi-hörande tilluteslutandefunktionshinder inte bör ses som
resultatmiljön,uteslutande tillden eller utan ett sam-som av en

funk-Människor medbetyder lmellan dessa.verkan Det att:
problem många inte har. 2medkonfronterastionshinder som

samhället.dessa problem ligger på Denför minskaAnsvaret att
talar bestårFinkelsteinrelationenförtryckande om av ensom

ochicke-funktionshindradochfunktionshindrad personperson en
sig.hur situationen utvecklar Närmedverkar på sitt ibåda sätt

eller känner igenfunktionshindrade inteden accepterarpersonen
uppvisar iskamkänslor människormedlidande ellersig i det som

ellersistnärrmdes känslor modifierasdenrelation, kommer atten
inte maktlös ochfunktionshindradeförsvinna. Den är enpersonen

helst.kan pådyvla vilka attitydervarelse andraviljelös somsom
grad vilka attityderi lika högHan/hon själv kan avgöra ut-som

funktionshind-förhållande det densådantvecklas i I ärmötet. ett
attitydersjälvkänsla och omgivningensrade somegenpersonens

blir bra eller inte.möteavgör ettom
det finns sambandi detta sammanhangbör påpekasDet att ett

sigmellan individens uppfattningkartlagt sedan längeär omsom
attityder. vill omgivningensomgivningenssjälv och Det säga,
betydelse för individens uppfattningattityder avgörandeär omav

självuppfattningen påverkardet också såsig själv, är attmen
därför dra slutsatsen bemöt-omgivningens attityder. kanMan att

utifrånmed funktionshinder inte enbart formasandet personav en
och attityder utifrån den funktions-tidigare erfarenheter ävenutan

finns faktiskt förebilderhindrade förmåga. Det sompersonens
omgivningens attityd till märmi-visar förändring iatt en gruppen

till sigskor har förändrats själv har ändrat sin attitydnär gruppen
själv.





SOU 1998:16 57

Bemötandet4 olika aspekterur

4.1 Attityder till med olikapersoner
funktionshinder

väl känt människor har olika inställning till olika funk-Det är att
tionshinder. brukar det råder tydligMan hierarki mel-säga att en

funktionshinderlan olika bland icke-funktionshindrade personer.
studie WestbrookEnligt al. 1993 medäreten av personer

hjärtsjukdom ochdiabetes, ledgångsreumatismastma, mest
accepterade, medan med aids, utvecklingsstörning,personer
psykiska funktionshinder och cp-skada de minst accepterade.är
Enligt forskarna har denna hierarki mellan olika funktionshinder
förblivit densamma de åren. Enligt20 Derseh 1995 harsenaste
relativt synskada den positiva innebörden åtföljd hör-sett mest av
selskada och rörelsehinder, medan utvecklingsstörning ofta till-
skrivs negativa innebörder. kan attitydernaMan varierarsäga att
alltefter omständigheter och handikapp. Jönsson 1979typ av

våra attityder till har fysiska ochattmenar personer som
intellektuella funktionshinder oftast präglas undvikande, obe-av
hag och osäkerhet eller medlidande, medan attityderna till socialt
funktionshindrade i fallmånga starkt negativa ellerärpersoner

ñentliga.t.o.m.
finns studier bestriderDet det existerar hierarkiattsom en av

attityder till olika funktionshinder. Crocetti al. 1974typer etav
det antagande finner i många studieratt män-attmenar som man

niskor rangordnar olika funktionshinder inte har någon grund i

verkligheten. Vissa forskare hävdar det alltatt ärtrots mera som
förenar skiljer attityder till olika funktionshinder.än Ensom per-

funktionshinder eller mindre osäker, okunnig,ärutanson mer
oroad, negativ och ångestfylld infor samtliga funktions-typer av
hinder. Calais 1962 eventuella variationer i attityderattmenar
till olika funktionshinder gradskillnad, inteärtyper art-av en en
skillnad. Attityderna till olika funktionshinder kan vari-typer av
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graden positivitet eller negativitet,avseende påmed utanavera
olika attityddimensioner.det innebäratt

med hörselskadaAttityder till4.1.1 personer

bekräftats bärundersökningari mångaharDet att personer som
attityderattityder. negativanegativa Dessahörapparat rörmöter

personlighet. undersök-skolframgång och Ideras begåvning, en
professionella och lek-fickal. 1980 75 75ning Danhauer etav

hörselskadade eleverhörande ochinspelningarlyssna påmän av
dem och bedömningfotografieroch samtidigt göra omense av

personlighet.skolframgång och Detbegåvning,dessa personers
bedömdesden bar hörapparatelevvisade sig näratt merasamma

bedömde de eleverprofessionella och lekmännegativt. Både vars
negativanegativt. Lekmännenssynlighörapparat meravar

storlek;till hörapparatensbedömning stod i relation större
professionella visade sigbedömningen.desto negativ Devarmer

med hörapparat oberoendetilldock negativa avpersonervara
väl-akustiska fördelarna med hörapparatdestorlek. Fastän är

hörappa-det fördomar utlösesdokumenterade många närär som
synlig. i falldenna studie visar deResultaten ävenattärraten av

omständighetenhelt normalt leder dendär tal är attpersonens
negativa attityder. Liknande studiersynlig tillhörapparaten är ut-

visade negativapopulation äldre människorförda på att meraven
hörapparat de inte gjordebarattityder utlöstes än närnär personer

bedömning individ bär hör-det. negativaDenna av en sommer
för hörapparateffekten och det visadekallade forskarnaapparat

norrnalhörande. studiesig drabbade Iden ävenatt en annan av
påverkasBlood al. undersöktes hur bedömningen med1978et

intelligens, prestation och personlighetavseende på när personer
bedömabar/inte bar hörapparat. 150 collegestudenter sattes att

bam i förskoleåldern. Resultaten visar klar tendens förut-en av
fattade meningar hade hörapparat. Dövagentemot personer som
bedömdes därefternegativt, kom hörselskadade bam, medanmest
normalt hörande barn bedömdes minst negativt. med hörap-Barn

befinner sig grLmd negativa attityderpå i underlägeparat ettav
redan vid förskoleåldem i förhållande till normalhörande barn.

innebär både allmänhet, lärareDetta och sjukvårdspersonalatt
måste, enligt Blood al., bli medvetna hörselskadade barnet attom



SOU 1998: l 6 Bemötandet olika aspekter 59ur

oftast diskrimineras både det gäller intelligens ochnär prestation.
Orsaken till detta inte deras funktionshinderär själva hörap-utan

det forskare kallar hörapparateffekten.paraten, som
En undersökning utfördes i Malmö Selander 1992som

visade hörselskadade barn i vanlig klassatt saknar kamrater i
betydligt högre utsträckning hörande barn. I dennaän undersök-
ning framgick 25% de hörselskadade barnenatt i hörandeav
klasser inte fick något karnratval i sociogram där varje barn iett
klassen fick förstahands-,göra andrahands- ochett tredje-ett ett
handsval. Motsvarande andel for hörande barn inte ficksom
något kamratval 10%. Resultaten visade sig ännu sämrevar vara
bland högstadie- och gymnasieelevema. Andelen barn intesom
fick något karnratval där 45% för hörselskadade barn ochvar
11% för hörande. Selander förklaring kan justattmenar, en vara

attityd råder, nämligen det inte fint hörsel-att ären attsom vara
skadad. Den attityden finns inte bara bland hörande, ocksåutan
bland de hörselskadade själva. Selander har nämligen iakttagit att
hörselskadade graderar sig själva efter hur mycket depersoner
hör. Genom de attityder de hörselskadade hos andramötersom
skapas självuppfattning det bättre hörandeäratt att änen attvara

hörselskadad. En vanlig yttring attityden det är sämreattvara av
hörselskadad hörande hörandeatt än är när övertarvara ansvaret

i kommunikationssituation se Nordén 1990.ävenen
Söderlind 1993 har i surveyundersökning velat fastställaen

attityder till hörselskada och hörselnedsättning leder tillom om
isolering och konflikter på arbetsplatsen. Han fann 20%näraatt

hörselskadade i yrkesverksam ålder inom Stock-av personer
holmsområdet upplever sig dagligen eller varje vecka bli dåligt
bemötta på sina arbetsplatser. Negativa attityder till hörselskada
leder, enligt Söderlind, ofta till yrkesverksamma hörselska-att
dade blir isolerade på sin arbetsplats, riskerar komma i kon-att
flikt med arbetskamrater på grund missförstånd och bli sjuk-av
skrivna eller förtidspensionerade.

4.1.2 Attityder till intepersoner som ser

Monbeck 1973 de flesta attityder blindaatt möter ärmenar som
identiska med de attityder alla med fysiska funk-som personer
tionshinder och dessa attitydermöter, i själva verketatt är
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avvikerelleralla dem på sättdesamma annatettgentemot som
blindareaktionernade vanligaste ärfrån En gentemotnormen. av

oftasttycka-synd-om-attitydermedlidande ochkänslan somav
socialtMedlidandeordalag.sentimentalamycketuttrycks i är en

blindabarainteaccepterad reaktion även motutangentemot-
och denfunktionshindradefysisktandra personergrupper av -

attitydstudieri de flestaattitydenvanligastedenbeskrivs omsom
inför blistark rädslakännermänniskorblinda. Många atten

märmiskor.på blinda Personerde projicerarrädslablinda, somen
funk-detinte blindhetdäremotbetraktarinte värstasomsersom
blind.medinte svårigheternaförnekartionshindret, att varamen

uppfattar dövhet,intevisarUndersökningar att som serpersoner
rörel-epilepsi ochutvecklingsstörning,amputation,förlarrming,

Monbeck 1973.funktionshindersehinder värre typer avsom
innebärvad detrådermissuppfattningarrad attEn varaom

inteexempelvisföreställningvanligblind. En är att sompersoner
grund förlustenliv påmiserabeltlever ytterstett av synen.avser

deprimerandedet skulleochde dystra attDet är attattantas vara
missuppfattningsällskap. Eni deras är att personerannanvara

människor. Tragedinhjälplösainte attär närmast varasersom
icke-funktionshindrade, detöverväldigande,blind så attär anser

visarUndersökningarhandlingsförlamning. nästanleder till att
människori påståendetblinda instämmerde80% attärsomav

överhuvudtaget kanblind göraförvånadeblir personenom
riskblind löperdenpekar påAllt dettanågonting. är storatt som

han/hon inälplösbehandladbliefter och taratt upp-omsomge
erosionhjälplös.faktiskt Dennahan/honfattningen äratt av

det, leder mångaMonbeck kallarsjälvförtroende, personersom
sig undanoch drasjälva hjälplösasigräknainte att somsersom

aktivitet.från social
funktionshindret denmissuppfattningEn är att somseannan

människa, dvs.hosdominerande egenskapenenda, helt manen
dekategori, oberoendeblinda inomalla avsammagrupperar

skulleinte kunnamellan dem.kan existera Attolikheter sesom
bli klas-alla kanvarandra Dettalikadem än attgöra som se.mer

individuella egenskaperoberoendekategorisiñcerad i viss aven
individualitet.förlorar känslanmångakan leda till att av

blindhettyder attityderallt detta påMonbeck att motattmenar
emotionellaomedvetna,människor betingasoch blinda ytterstav
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faktisktinte relaterade till vad detoch irrationella faktorer ärsom
blind.innebär att vara

med psykiskaAttityder till4.1.3 personer
funktionshinder

omfattande förändringarårtiondena har det skettUnder de senaste
psykiskamärmiskor med svåraochi vården omsorgen om

inriktas inte längre enbart påstörningar.problem och insatserna
sjuk-på de sociala konsekvenserbehandlingvård och utan mer
medambitionen människorgrundläggandedomen får. Den är att

normaltskall kurma leva någorlundafunktionshinderpsykiska ett
samhällets sociala service ochkunna utnyttjavardagligt liv och

stödinsatser.
människorattityder till psykiskt sjukaallmänheten harBland

och vidskeplighet.fyllda med misstrofördomsfulla,alltid varit
konfronterasfunktionshindradesjälvsigDet att sompersonerger

och överhu-finna arbeteattityder har svårtmed sådana ett attatt
Försök tillAskenasy 1974.plats i samhälletñnnavudtaget en

samhället har alltid härnrnatsmentalpatienter iintegrering avav
funktionshinder. Enligt Barhampsykiskafästs viddet stigma som

inteuppfattning psykisk sjukdomhar allmänhetens1997 om
skildaförändring skett inommed denhållit jämnaalls steg som

inställning tillsamfundet. positivprofessionella Endelar detav
samhället kan förklarasi det engelskaavinstitutionaliseringen

auktoritäravilja sig medgenerellt fannsdetmed göraattatt aven
fördet finnsBarhaminstitutioner. att ett engagemangmenar

Fortfarandereservation.princip, med vissjämlikhet i men
journalister fort-patienter med misstro ochpsykiatriskabetraktas

de kast.demtalasätter att vore en annanom som
identifiera olikai studie försöktBissland har1983 atten

förtillhandahåller servicebland människorattitydmönster som
olika kundefunktionshindrade Tvåpsykiskt personer. grupper

jämlikhetsföre-kallar pessimistiskade Bisslandurskiljas, som
Bland demoptimistiska miljöförespråkarna.och despråkare som

medicinsk modellansluter sig tilloch demär omensomunga
jämlikhetsföre-återfinner de pessimistiskapsykisk sjukdom man

risk råka föralla löperspråkarna, att utatt enmenar sammasom
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psykisk sjukdom oberoende etniskt och klass. Deav ursprung
optimistiska miljöförespråkama däremot tenderar knytaatt
psykisk sjukdom till socio-kulturella problem sådana fattig-som
dom eller diskriminering. Jämlikhetsförespråkama mycketvar

benägna majoriteten människor har klichéar-att tro attmer av en
tad uppfattning psykiskt sjuka människor såsom smutsiga,om
farliga och oförutsägbara, medan miljöförespråkama hade mer
optimistiska attityder.

Enligt Crocetti al. finns1974 det forskareet en grupp som
hävdar samhället har avvisande attityd psykiskt funk-att moten
tionshindrade samhälletAtt avvisar dem ochöppet ute-personer.
sluter dem från varje aktivitet. finnsDet också degemensam
forskare samhället generellt haratt sett accepte-som menar, en
rande attityd till psykiskt funktionshindrade detattpersoner, upp-
visar barmhärtig attityd och människor beredda inte-äratt atten

med dem. första forskargruppenDen påstår folk i all-attragera
mänhet inte vill identifiera psykiska funktionshinder sjuk-som
dom, de optimistiska behandlingens resultat, medan denäratt om
andra påstår det precis motsatta.gruppen

Suweyundersökningar för studera attityder psykisktatt mot
funktionshindrade kan, enligt Crocetti al, delas i treetpersoner
kategorier. finns studier,Det attityder till psykisktmätersom
funktionshindrade folks kunskapmätaattpersoner genom om
olika aspekter psykiskt funktionshinder. denI andra kategorinav
ingår studier folks attityder till olikamäter vär-som genom svar
derande påståenden psykiska funktionshinder. denI tredjeom
kategorin finns de studier attityder önskanmäter attsom som
bibehålla distansen till dem har psykiska funktionshinder.som

4.1.4 Attityder till medpersoner
utvecklingsstörning

Omsorgema med utvecklingsstörning har under deom personer
decennierna genomgått förändringar. gällerDetsenaste stora

såväl i Sverige i många andra länder. Institutionema harsom
avvecklats till förmån för ordinärt boende. Levnadsvillko-ett mer

håller på bli normala och acceptabla och utvecklings-attren mer
störda i samhället. Personer med utvecklingsstörningute ärsyns
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dessa måste ha möjligheter andra levaatt att ett gottsamma som
liv i gemenskap med andra.

Utmärkande för den officiella på utvecklingsstördasynen per-
enligt Lawenius 1989, i första handär, respekten för män-soner

niskovärdet och uppfattningen det finns möjligheteratt attom
utveckla meningsfullt liv, liksom medborgarnas inställningett att
och bemötande avgörande betydelse för sådana möjlig-är attav
heter skapas. Utvecklingsstörning inte åtskild från detses numera
sociala sammanhanget och det kan bero på densägas att veten-
skapliga utvecklingen framåt,gått framför allt detpåmen
erkännande det relativa handikappbegreppet har fått. detInom
socialpolitiska området kan utveckling i rikt-man se en samma
ning. professionellaDet omhändertagandet har utvecklats snabbt
och lagstiftningen har underlättat möjligheterna för medpersoner
utvecklingsstörning delta i olika samhällsaktiviteter och levaatt

andra. Lawenius det rättsliga skyddet det gälleratt närsom menar
de utvecklingsstörda stärkts på betydande dennaett sätt genom
lagstiftning, dvs. den dåvarande omsorgslagen utveck-som gav
lingsstörda rättighet till bl.a. gruppbostad och daglig verksam-en
het. har enligtDe socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

bli bemötta och behandlade andra kommuninvånare.rätt att som
Vad återstår och förefaller det hind-göraatt störstasom som vara

bearbeta de fördomsfulla attityderär medret att som personer
utvecklingsstörning i samhället. Infonnation,möterpersoner
utbildning, träning och personligt för funktionshind-engagemang
rade sak enligt Lawenius det behövs.ärpersoners som

Enligt Jarhag 1993 inflytandet vardagslivet forär över per-
med utvecklingsstörning starkt begränsat. Med inflytande isoner

det här avseendet de möjligheter har fattaattmenas som personen
beslut och träffa val i sin vardag. Formellt harsettegna egna

med utvecklingsstörning bestämma deträtt att överpersoner egna
livet, detta långt ifrån hur det fungerar i verkligheten.är Detmen
visar närstudie utvecklingsstörda inflytande itreen av personers
sitt vardagsliv. Enligt ovarmämnda studie inflytandet starkt be-är
roende vilken bostad har. I gruppbostäder tende-av som personen

inflytandet reduceras på grund personalenatt avsevärt attrar av
intar kollektivistisk inställning leder till den enskildesatten som
personlighet suddas Möjligheterna själv utforma sittut. att eget
liv bor iär bostad.avsevärt större när personen en egen



olika aspekter64 Bemötandet SOU 1998: 16ur

Sinson al. gjorde angående skillna-studie 1990I eten som
landsbygd, detden mellan storstad och gällernär acceptansen av

utvecklingsstörning, farm hanmed år 1985 24%attpersoner av
storstadsbefolkningen negativa till med utvecklings-var personer

landsbygden. Erfarenhetenstörning, medan negativa på54% var
med utvecklingsstörning inte likaumgås medatt personer varav

bland populationerna. Både i stad och på landsbygden vis-de två
utanför institutionerna,tades med utvecklingsstörningpersoner

kontakten landsbygden betydligt lägre.detta på Itrotsmen var
befolkningen integrerade klasserbåda områdena obero-emotvar

ende inställningen till social integration. Sinson förklarade attav
skillnaden i inställning mellan de två populationer berodde på

hus mark skulleekonomiska överväganden. Priserna på och

sjunka med utvecklingsstörning flyttade dit. Närom personer
fann Sinson inga signifikanta skillna-studien upprepades år 1990

konstant iakttagelseder de populationerna.mellan två En attvar
utvecklingsstörning likapresenterade med imassmedia personer

tillfallena.nedsättande och medlidsamma vid bägge Entermer
oviljan till integrerad utbild-konstant i dessa studier varannan

ning.

till med rörelsehinderAttityder4.2 personer

finns omfattande litteratur rörelsehinder och dess kon-Det omen
rörelsehinder. Visekvenser och hur det leva med rörär ettatt oss

människor, där ochhär mycket heterogenmed artengruppen
behov.graden medför olika konsekvenser och olikaskadanav

med rörelsehinder förekom-Forskning attityder till personerom
liksom forskning utifrån psyko-däremot mycket sparsamtmer

sociala och pedagogiska utgångspunkter. forskningDen typen av
intehar bedrivits sedan 1970-talet, då Siller gjorde sina attityd-

undersökningar till med fysiska handikapp. Huvudviktenpersoner
forskningen på det här fältet har tradition i stället legat påav av

det medicinsk tekniska området.-
Under de åren har emellertid några forskare studeratsenaste

hur de sociala faktorerna påverkar livssituationen för personer
med rörelsehinder och deras familjer och de existentiella villko-

dessa lever under. Forskningen inriktar sig på hurren personer



aspekterolika 65BemötandetSOU 1998: 16 ur

deochuppfattar omgivningensjälvafunktionshindrade personer
människorsåterspeglarresultatenhjälp, mengersompersoner

sammanhang.i dettaredovisadärför viktigaattityder och är att
förinneburitstuderat vad dethar1995PaulssonKarin en

med svåraneurosedynskadade växaatt arm-upppersonergrupp
livsvillkorde speciellaoch underbemnissbildningaroch som

tillorsakenskador.deras Honföljden attblikom attatt menarav
medundantagslöst försågsbarnenneurosedynskadadede nästan

dölja barnensnormalitet ochkravet på sätt attettproteser var
frånskydda democh därmedmöjligtmycketskador så sam-som

ökadfåskulle barnenMedattityder.negativahällets proteser
människors ångest-förbliskulle slippakroppslängd, de utsatta

rullstolanvändningenskulle slippaoch dereaktioner somav
allmännadedethypotesstigmatiserande. Hennesansågs är att var

vård-sjukvårdensi samhället,värderingarnarotadedjuptoch
okunnig-funktionshinder,tillattitydernedvärderandeideologier,

ochhabiliterings-prägla läkares,komvanmaktochhet attsom
tilltilltroföräldrarnasocksåhjälpmedelspersonals, protesermen

uppträda.ochborde förflytta sighur barnenföreställningoch om
derasochsåg barnenlänge integjordehon,Detta, att manmenar

fysiska,sociala,emotionella,denförgrundläggande behov
bidrogDärigenomutvecklingen.intellektuellaochspråkliga pro-

funk-försvåragångertill mångaomedvetettesforskningen att
dem.för underlättai ställetlivsvillkorbarnstionshindrade att
behovoch ifunktionshinderfysiskaharMänniskor är avsom

beroendeförhållande.maktofia ibefinner sighjälppersonlig ett -
funktions-hurstuderatJacobson 1996AnnikaDet sommenar

hjälp uppleverpersonligbehovmedhindrade stort avpersoner
administ-ochmänniskorlivsvillkor.sina Hon att som germenar

demakt i såhjälp harbehöverdemhjälp attmottosomrerar
denskall hurden hjälpbeslutfattamöjlighethar att ges,somom

Däri-skall hjälpen.och vilkaskalldenskall när som gegesges,
människor.makt-beroendeftirhéllande mellanuppstår ettgenom

blirhjälpbehovmänniskor medleda tillkanDetta storaatt
lederkränkningarhjälp. Sådanamed de fårsambandkränkta i att

negativtpåverkas påoch identitetälvuppfattningderastill ettatt
tillmaktfördelning bidrarojämnadennaJacobsonsätt. attmenar

offerfunktionshinder sig självamedmångaatt somserpersoner
liv. På liknandesinamaktenstånd sättoch överöveratt ta egnaur

3-171623
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verkar många människor det självklart de skallattanse vara
bestämma de hjälp till märmiskor.trots att Jacobsonger vuxna-

detta beror på den bild och de föreställningaratt männi-anser av
skor med funktionshinder varit rådande under flera århund-som
raden. Människor alltid betraktats värdelösa, kraftlösasom som
och klena klarar inte för sig själva. Föreställ-att taav ansvar
ningen deras liv därför måste andra haratt naturligstyras av en
förklaring och historiskt förankrad hos såvälär omgivningen som
hos dem själva.

På plats i kunskapsöversikten redovisas forskning,annan som
personalens förhållningssättrör till rörelsehindrade personers

kroppar och vilka effekter detta får för kroppsuppfattning och
integritet. avsnittetI behandlar några förklaringsmodellersom
framgår exempel på sociokulturella faktorer, denett såattsom
kallade nonnaliteten också gäller kropp och utseende. Personer
med rörelsehinder ryggmärgsskador kan lida de tidigtattav
uppfattar de inte tillräckligt fysiskt tilldragande.äratt Generellt
framgår rörelsehinder tillhör de funktionshinderatt hamnarsom
ganska högt i den så kallade hierarkin.upp

4.3 Kvinnor med fimktionshinder

sinI studie den socialförsäkringsrättsliga utformningenav av
handikappbegreppet och den faktiska tillämpningen de lagarav

reglerar handikappersättningen, har Hetzler 1994 funnitsom att
könsdiskriminering förekommer då forsäkringskasssan tillämpar
reglerna handikappersättning. Hetzler har funnit mänattom
beviljas ersättning i utsträckning och med högre beloppstörre än
kvinnor. Hetzler uppfattar detta systematisk, änsom en om
omedveten, diskriminering på könsmässig grund. Könsdiskrimi-
nering inom socialförsäkringssystemet, Hetzler, reproduce-menar

och återspeglar de makt- och könsskillnader redan finns irar som
samhället.

I kunskapsöversikt rörande kvinnor och handikapp kundeen
Helmius 1993 dra slutsatsen handikappforskning i allmänhetatt
utmärks häpnadsväckande könsblindhet. Forskningen inomav en
detta område tycks vila på antagandet handikappadeatt är en
homogen kategori. Endast undantagsvis har resultaten redovisats i
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historiskahon harkönsblindhetkönsperspektiv. Dennaett menar
funktionshindradeperspektiv harhistorisktSett ettrötter. ur

socialpolitiskaförvarit föremålsällanmycketsituationkvinnors
vänd-teoretiska analyser. Enellerstudierempiriskadiskussioner,

internationellaunder detarbetetrend FN:sdennapunkt i utgör
inter-riktades denuppmärksamhetendåhandikappåret 1981, mot
kun-insamladsystematisktbristen påförekommandenationellt

tillleddevilketsituation,kvinnorsfunktionshindradeskap om
funktionshind-seminariuminternationelltanordnandet ett omav

regi.i FN:sår 1990rade kvinnor
deflestaallrakunskapsöversikt desinvisar iHelmius att av

skrivitsharhandikappochkvinnorpåfinnsstudier temat avsom
flestahandlar dedessa arbetenkvinnor. Utavfunktionshindrade

studierdessafrånarbetsmarknad. Slutsatsen ärochutbildningom
förtryckta.diskriminerade ochhandikappade kvinnorentydig: är
med funk-kvinnorpekar påundersökningarfinns attDet som

iarbetsmarknadenställda på än män mot-tionshinder är sämre
harpåundersökningar pekar mänAndrasituation.svarande att

resultatetsammanvägdakvinnor. Dethemtjänstfålättare än avatt
bemötskvinnorpekar påhandikappochkvinnorforskning attom

detochsamhället,respekt ioch är ettförtroendebristande attmed
Helmiusfunktionshindradochkvinnahandikappdubbelt att vara

etniskochfunktionshindradkvinna,1993. Att annanavvara
handikapp.innebärhärkomst störreännuett

kunnathar1997området se BarroninomforskningNyare
könmedvetenhetochförökat intresse attdet finnsvisa ettatt om

funktionshindradedet gällerrollviktigspelar när personersen
hittills-faktumtill dem. Detattityderochlevnadsvillkor att

forskningkönsperspektivet inegligeratharforskningvarande om
märmi-funktionshindradedelsenligtvisar, Barron,handikapp att

hindrensocialadels devarelser ochkönlösaskor att somses som
resultatinte uppfattasfunktionshindrade ettmöter sompersoner

hindersocialaexempel påkönsroller.sociala Somexisterandeav
kvinnoidentitet,utveckla sinkvinnorför strävar attsomunga

dessaochskönhetsidealen,existerandede attBarronnämner unga
passivarollenpåtvingaskvinnor mottagare.som



68 Bemötandet olika aspekter SOU 1998:16ur

4.4 De professionellas bemötande av

med funktionshinderpersoner

Jacobson 1985, 1996 har i sin Det dolda förtrycket ochrapport i
sin doktorsavhandling frånRöster värld sökt belysa ochen annan
förklara några de organisations- och relationsproblemav som
finns inom boendeservice för rörelsehindrade Vad detärpersoner.
för slags problem människor, bor i och arbetar medsom som
boendeservice upplever viktiga En väsentlig del dessasom av
problem den kan hänförasär till dåligt bemötande.sortenav som
De förväntningar skapades mednär boendeservicesystemetsom
infördes har inte infriats och avgörande hinder för dettaett är per-
sonalens attityder. Funktionshindrade med boendeser-personer
vice upplever deras integritet inte blir tillräckligtatt respekterad,

personalen inte känner förståelseatt för hyresgästemas situation i
tillräcklig utsträckning och hjälpen går på löpandeatt bandsom
dvs., attityder och förhållningssätt frånatt personalen gentemot
hyresgästerna opersonlig karaktär.är Utöver det finns detav
organisatoriska problem leder till hyresgäster ständigtattsom
måste planera sina eventuella hjälpbehov. Deras valmöjligheter är
så obefintliga. Man kangott exempelvis inte välja densom per-
sonal vill få hjälp Antingen fårutav. densom man accepteraman

har blivit utsedd till hjälpa eller bli hjälp.att Detperson som utan
innebär tvingas hjälpatt allata emotman av personer som
kommer, också det i vissa fall strider känslormotom ens egna
och önskningar. Hur personalen exempelvis handskas med och
förhåller sig till den rörelsehindrades kropp spelar roll för hurstor

självkänsla och jaguppfattning utvecklas. Ompersonens man
uppfattar rörelsehindrad fysiskt frånstötande, finnsen person som
det risk hans eller hennes självuppfattningstor att kommeren att
utvecklas i negativ riktning.

Jacobson har belyst personalens arbetssituation och sökt ge
förklaringar till varför visst bemötande uppstår.ett Personalens
problem kan i mångt och mycket betraktas effekter otill-som av
räcklig utbildning och besvärliga arbetsförhållanden. fram-Det
gick de känner sig otillräckligaatt och utnyttjade hyresgäs-av

Dessa problem beror,terna. enligt Jacobson, på bristande utbild-
ning och på arbetsförhållanden, det finns också psykologiskamen
förklaringar till personalens bemötande, Jacobson. Psyko-menar
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för1970Menziesgenomförtsharundersökningar attlogiska
utvecklarochstelnarorganisationsfonnervarförförklara en

organisationskulturerstudier kanEnligt dessakultur.auktoritär
intimapersonalens ångest. Denförsvarsmekanism motenses som

människorfunktionshindrademed svårtkontaktenoch nära
personalen. Dessakänslor hosblandadeochstarkamycketväcker

ochskuldömhetmedlidande ochfrån övervarierarkänslor oro
utformasdenna ångestförsvarmotvilja. Somochtill hat motett

avpersoni-Dettadämpar ångesten.påorganisationen sättett som
grundnödvändighet påframstårförhållningssättñerade som en

förhållandenoch deordningsreglerpraktiska Dearbetets art.av
denskyddkunnaskulle alltså motutvecklar sig ettses somsom

förkla-i frågaTeorinanställda.deväcker hosarbetetångest som
funktionshindermedtillbemötandenegativt som enpersonerrar

den ångestbemästrapersonalenhjälperförsvarsmekanism attsom
demhosväckerfunktionshindrademed demötet personernasom

konstateraforskning kunnat mötetsini attJacobson harsjälva.
påtagligainnebärpersonalochfunktionshindrademellan personer

personalen.förproblempsykologiska
arbetsförhållan-hurundersöktharFleming 1992ochKroese

personalenspåverkarutvecklingsstördaförgruppbostäderiden
arbetefann i sittpersonalentillfredsställelsenattityder. Trots som

också påver-råder ochdenmissnöjeuttryckte de över stress som
identifieradesboende. Stressmomentdetillrelationenkar som

ochpersonalutbildadbrist påkommunikation,tid förbrist påvar
mål, Stressenvårdenspersonal,blandvårdñlosoñer etc.olika om

beståndsdelar.olikauppdelat iarbetetmycketblev större när var
verksamhetensstresskapande,intei sigdelmomentVarje menvar

iarbetettillbidrogochbemanning görorganisation, attresurser
stressigt.myckethelhetsin

ifrånutgårattityderprofessionellas attdeForskningen om
rehabilite-ochbehandlingenförbetydelseattityder harderas

deundersökningfunktionshindrade Iringen omenpersoner.av
harservice Baxtereffekter påderasattityder ochprofessionellas

påpekat världar, därden bästa äri1989 ävenatt omsorgenav
kom-alla behov,de täckersåfinnsochväletablerad attresurser

attityderservicepersonalensmisslyckas är ettservicen att ommer
service.godförhinder en
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Sundin 1980 konstaterar i socialpsykologisk studieen om
förhållanden inom anstalterna för psykiskt funktionshindrade per-

graden kontrollerande/vaktandeatt attityd visarsoner starktav ett
samband med individens position i organisationen. Ju högre
position har inom organisationen desto humanis-en person mer
tisk och

vårdpersonalen den kontrollerande behandlingsattityden.mest
Deras inställning också denär fördomsfulla. Imest stu-en annan
die har Sundin 1980 utförligt beskrivit bemötandet från tvâmer
från varandra helt skilda behandlingsattityder. Dessa attityder,

hon, ligger till grund för behandlingsstrategiema vidmenar olika
psykiatriska sjukhus. Den attityder kallartypen Sundin, iena av
enlighet med den terminologi används amerikanska fors-som av
kare, den kustodiella attityden. De vårdare har kustodiellsom en
attityd patienternagentemot patienterna heltatt äranser annor-
lunda vanliga märmiskor.än De betraktas oberäkneliga ochsom
farliga. Vårdamas inställning vad beträffar resultatet behand-av
lingen karaktäriseras stark pessimism. Den andraav typen av
attityder, kustodialismensutgör motpol, kallar Sundin försom
den humanistiska attityden. Behandlingsmässigt innebär det att
sociala och psykologiska aspekter betonas, medan biologiska
faktorers betydelse forminskas. Attityden kännetecknas troav en
på terapi och möjligheter till resocialisering. Kustodialism och
humanism enligt forskarnautgör två ytterligheter i ochen samma
skala. Personalens attityder kan alltså befinna sig helstvar som
utefter denna skala. Enligt Sundin finns det två helt olika förkla-
ringsmodeller till kustodialism; psykologisk och sociolo-en en
gisk. Enligt den psykologiska modellen kustodialismär aspekten

den auktoritära personligheten. Den sociologiskaav modellen
däremot utgår från personalen lär sig rollatt vid institutionenen

följa redan etableratatt ett kommunikation,genom mönster av
regler och instruktioner.

Askenasy 1974 har i studie undersökt attityderna hos olikaen
personalkategorier inom mentalvården med olika kulturell bak-
grund. Studien visar inte bara folk i allmänhetatt ocksåutan per-
sonalen inom mentalvården i sina attityder uttryck för kultu-ger
rellt betingade värderingar psykiska funktionshinder ochom
psykiatriska patienter. Askenasys studie visar inteatt ens
personalen inom mentalvården fria frånär vanliga
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konsekvenssjukdom. Sompsykiskmissuppfattningar avenom
barabegripasattityder intepersonalenskanAskenasy,det, menar

tillhänsynocksåmåsteyrkesroll, taderasi utantermer manav
bakgrtmd.kulturellapersonalens

sjuksköter-påpekas1990Erikssonstudie attsvenskI aven
karaktä-funktionshindradepsykisktbemötandeskors personerav

ochtvåvägskommunikationenattityd stängerriseras somav en
skill-ökarbemötandesådantenvägskommunikation. Ettetablerar

motstånd ochalltidväckerochoch demvimellannaden aggres-
sjuk-ochhälso-70-talet tillunderanmälningarflestasioner. De

funktionshindradepsykisktfrånansvarsnämndvårdens personer
iharNoffsinger 1979bemötande.felaktigjustberodde på en

brittiskaochamerikanskafastställasöktstudiejämförande att
och defi-funktionshindradetillattitydersjuksköterskors personer

utformningenspelar vidvariablerolikarollniera den avsom
attitydersjuksköterskorsinriktad påStudienattityder.dessa var

tillinteallmänhet,ifunktionshindermedgentemot personer
socialpsykologiskamångaDethandikappgrupper. ärspecifika

kvarstår,attitydernegativauppmärksammatharstudier attsom
funktionshindren.informeradblirdessabärarentrots att omav

undersökt arbetsterapeutersstudiehar i1988Benham en
Undersökningenfunktionshinder.medattityder varmot personer

allmän-ifunktionshinderattityder tillpåredaförutformad att ta
Arbetsterapeutersynnerhet.isyndrommed Downsoch barnhet

terapisammanhang.irollattitydemasfrågorpåsvarade om
funk-tillattityderderasvisardenna attResultaten översynav

troddedeochpositivamycket attatttionshindrade varpersoner
Majoritetenterapisituationen.motverkaskulleattitydernegativa

funktions-medtillinställningpositivansåg även att personeren
arbets-tillantagningforkriteriumingåbordehinder ettsom

attitydarbetsterapeutens ärBenhamterapiutbildningen. attmenar
kommerfunktionshindradför huravgörande faktor personenen

behandling.påatt reagera
arbetsterapiutbild-inomstudenterattitydstudie,I avannanen

huruvidaundersökt,1991harning, Lyons sompersoner
sinaarbetsterapeuter,arbetaeventuellt kommer att genomsom

funk-mednedvärderingentillbidragitvärderingar personerav
dekontrollera,vidarevilletionshinder. Han personer somom

attityder fråni sinaskiljer sigarbetsterapiutbildningtillsöker
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studenter inom företagsekonomi, och arbetsterapistudentemasom
attityder förändras under utbildningens gång. Han fann det inteatt
förelåg någon skillnad i någon dessa frågor. Studenten i före-av
tagsekonomi och studenten på arbetsterapiutbildningen skilde sig
inte i attityder funktionshindradetill inte heller föränd-personer,
rades arbetsterapistudentens attityder under utbildningens gång.
Endast signifikant skillnad fanns, och det mellan studenteren var

hade kontakt med funktionshindrade utanförsom personer
arbetsterapisituationen, och de inte hade det. Antagandet attsom

söker sig till arbetsterapiutbildning skulle hapersoner som mer
positiva attityder har ingen grund i verkligheten. Resultaten visar

de kan bärare negativa attityder förvän-att t.o.m. änvara av mer
Med tanke på vilka konsekvenser de professionellastat. som

attityder med funktionshinder kan ha, föreslårgentemot personer
iLyons likhet med Benham 1988, med negativaatt personer

attityder skall förhindras arbeta med funktionshindradeatt perso-
Lyons påstår det effektiva befrämja positivaatt sättetmest attner.

attityder ökad kontakt med funktionshindradeär Menpersoner.
kontakten i sig, Lyons, leder inte med nödvändighet tillmenar
positiva, icke-klichéartade attityder. viktigEn förutsättning som
måste uppfylld för kontakten skall leda till positiva attity-attvara
der enligt Lyons, den funktionshindradeär, haratt personen en
likvärdig eller högre den icke-funktionshindradeänstatus perso-
nen.

al.Estes 1990 undersökte de effekter läroplanen haret som
på arbetsterapeuters attityder till funktionshindrade Ettpersoner.
antal studenter från första terminen inom arbetsterapiutbildningen
jämfördes med studenter från sista terminen i utbildningen. Dessa
studenters attityder jämfördes sedan med de attityder stu-som
denter från första och sista terminen inom medicinskprogrammet
teknologi hade till med funktionshinder. Undersök-personer
ningen visade studenter från sista terminen inom arbetsterapi-att
utbildningen hade betydligt bättre inställning vad övrigaän treen

studenter hade. Undersökningen visade dessutomgrupper av att
ingen signifikant skillnad förelåg mellan den första och sista ter-
minens studenter inom medicinsk teknologi. Dessaprogrammet
resultat bekräftar, enligt Estes al. läroplanen påverkarattet
studenter i positiv riktning det gäller attityder tillnär personer
med funktionshinder. Ajzens och Fishbeins teori attityder tillatt
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visst objekt konsekvens vissa åsikter detta objekt,ärett en av om
Åsiktemautgjorde den teoretiska grunden för denna studie. kan i

sin härledas från information. Förhållandet mellan attityd ochtur
åsikt förhållande i kontinuerligt och dynamiskt tillstånd,är ett ett
dvs. attitydema förändras information eller åsikter.genom ny nya
Givet arbetsterapeuters och andra professioners attityder tillatt

med funktionshinder påverkbara och dessa attity-är attpersoner
der konsekvens åsikter kan åstadkomma förändringär en av man

påverka utformningen dessa åsikter och attityder viaattgenom av
utbildning. denna undersökning visadeI det sig studenter iatt
slutet arbetsterapiutbildningen hade positiv inställning tillav mer

funktionshindermed andra studenter, i jämfö-än ävenpersoner
relse med studenter från medicinsk teknologi. Estesprogrammet

skillnad frånal. till andra forskare, intedet nöd-äret attmenar,
vändigt införa kriterier angående inställning till medatt personer
funktionshinder för antagningen inom arbetsterapiutbildningen.

viktigare, al., utbildningsplanerDet Estesär överattetmenar ses
blivandei syfte påverka arbetsterapeuters attityder i positivatt

riktning.
Många forskare rehabiliteringspersonalens attityderattanser

till med funktionshinder avgörande betydelse förärpersoner av
den behandling och rehabilitering med funk-att som en person

tionshinder får skall bra resultat Chubon Kaplan1982,ettge
al. professionellas1984, Kent 1984. De attityder såäret av en

betydelse det haravgörande med fördoms-att sagts att personer
fulla hindras frånattityder skulle bli rehabiliteringspersonal.att

professionella inom rehabiliteringfinnsDet Ernström 1984 som
har påpekat det den enskildes självkänsla och omgivningensäratt
attityder avgörande för hur med funktionshinderärsom personer
utvecklas i sin rehabilitering. Funktionshindrade personer
behöver mycket starkare självkänsla andra för kompen-än atten

alla de negativa förväntningar de möter.sera
Dequin al. undersökte1988 vilka attityder bibliotekarier,et

verksamma inom universitetsbibliotek, hade till medpersoner
funktionshinder och undersökte vilken relation dessa attityder
hade till kön, ålder, information funktionshinder och funk-om
tionshindrade kontakt med med funktionshinder.samt personer
Hittillsvarande forskning bibliotek har begränsat sig tillom
byggnaders tillgänglighet, medan bibliotekariemas attityder inte



aspekter 16Bemötande olika SOU 1998:74 ur

Resultaten denna studie visarundersökts tidigare.har attav
skiljer sig från dem övrigaattityder intebibliotekariemas som

bland bibliotekariernahar. drygt 50%befolkningen Det är som
inställning till med funktionshinder.har positivsvagt personeren

positivt inställda det inteKvinnor något än män, även omvar mer
säkerställd skillnad. visade sigstatistiskt Yngre personervar en

attityder äldre.ha positiva änmer

funktionshindrade ochAttityder till4.4.1 personer
sexualitet

gällerbemötandeproblematikenområde inomsärskilt svårtEtt
samliv. nyligensexualitet och Ifunktionshindrade enpersoners

vårdJämställd vård Olika påoffentlig utredning,presenterad
handikapporganisa-framhållslika villkor 1996:133,SOU att

vad gällerbemötandet inom sjukvårdenhar uppgivittioner att
tillfredsställande.handikapp intevid sjukdom och Isexualitet är

sexualitet och sexuella problem.kvinnans Isynnerhet gäller detta

frågan hur sexualitetframhålls ocksåutredning att omsamma
både de professionellasbekräftas fråga därochhanteras är en
och den funktionshind-och attitydersexuella erfarenheteregna

sociala förhållan-etniska ochkön, ålder,rade ursprungpersonens
roll.den spelar

symposiumtill resultaten frånrefererarNordqvist 1992 ett
hävdar det viktigtoch sexualitet.funktionshinder Hon ärattom

funktionshinder ochåsiktersinareflektera överatt sexu-egna om
professionellas bemö-åsikter bestämmeralitet eftersom dessa

professionellas negativariktning.tande positiv eller negativ Dei
tillbl.a. i de inte inbjuderområde visar sigattityder på detta att

de undviker detillåtelse talasamtal, de inte ämnet,att om sex,ger
infonna-ochskjuter på någonöver ansvaret annan censurerar

sexualhjälpmedel. Sidselrud 1992 dettionen ärattmenarom
kunskap de attitydema,viktigt med självreflektion och om egna

känslomässig bearbetninginte tillräckligt.det Utanäratt enmen
och naturligt förhållande tillattityder och utan ett tryggtav egna

känslor och erfarenheter blir det svårt kunnasexuella attegna
sexuella uttryckssätt. Sidselrudmångfaldenacceptera av menar

människantradition råder inom sjukvården reducerardenatt som
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till sin diagnos, tradition människan till objekt,gör etten som
hinder.svårt kunna inledaFör samtal sådanautgör ett att ett om

subtila områden sexualitetsåsom måste hela människan ställas i

törhållningssättetsDet roll i bemötandet funk-centrum. egna av
tionshindrade sexualitet betonas också Buttenschönpersoners av
1992. Enligt hans erfarenhet det personalens attityd tillär egen
sexualitet och möjligheter för människorsätter gränsersom anger
med funktionshinder.

Samspelet mellan människor med funktionshinder och det
omgivande samhället, Helmius 1993, präglas attitydermenar av
till såväl handikapp sexualitet. medPersoner skada ellersom en
funktionshinder får föga stöd omgivningen integreraattav sexu-
aliteten i sina liv och löper således risk andra hamna istörre än att

avsexualiserande socialisationsprocess. Forskningen i ämneten
visar det finns brist på adekvat sexualupplysning, ochatt att
funktionshindrade sexualkunskaper andras.är sämre änpersoners

Utgångspunkten för bemötandet vad gäller sexualitet måste
funktionshindrade sexuella varelser precisärattvara personer

andra och har rättigheter detta avseende.ävensom samma
Funktionshinder innebär inte, Aigner 1988 anmärker, attsom

känslomässigt handikappad. samlade erfarenhetenDenärman
och studier visar det de negativa attityderna till sexualitetäratt

förmåganstarkast påverkar adekvat informa-attsom ge
tion/rådgivning sexualitet till med funktionshinderom personer
Nordqvist 1988. Med referens till studier bland medicinska

yrken och paramedicinska yrken konstaterar ochMeyer Meyer
studenter1988 många hade kraftigt negativa attityder tillatt

patienter med fysiska funktionshinder det gällde dessa pati-när
sexualliv. oförståelse ochDenna negativa inställning rikta-enters

des de till medäven mot partnerspersoner som var personer
funktionshinder. 1988 pekarWrenne på de negativa attitydernas
påverkan det gäller utvecklingsstördas sexualitet och sexuellanär
möjligheter. Inställningen hos anhöriga, och omvård-grannar
nadspersonal med få undantag avvaktande eller klartär nega-- -
tiva till olika sexuella uttrycksätt hos med utvecklings-personer
störning.

olika studierI har gjorts personalens attityder tillsom om sex-
uella relationer bland utvecklingsstörda har funnit osäker-man en
het och bristande kunskap vad utmärker braettom som
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Årförhållningssätt i dessa frågor. 1973 genomfördes studieen om
personalens attityder till sexualitet vid svensk institution fören
utvecklingsstörda Calais 1973. Resultaten visar personalenatt
generellt hade positiv attityd till sexuella relationer blandsett en
utvecklingsstörda. visade sig också personalenDet positivatt var
till blanda och kvinnor i boendet. När bak-mänatt t.ex.

tillgrundsvariablerna relaterades dessa frågor kunde tydligtett
blandobserveras. Vissa personalenmönster grupper var mer

positiva andra nämligen: korttidsanställda, högut-män,än yngre,
bildade och de inte tillhörde den vårdande personalen. För attsom
undersöka de positiva attitydema styrdes liberalt synsättettom av
på sexualitet i Sverige och för nå bättre förståelse föratt en per-
sonalens attityder samlades också data från institution i USAen
och institutioner i Holland. Resultaten från jämförandedentre
analysen visade varje institution har sin policy ochatt ettegen
speciellt för varje institution kundeattitydmönster iakttas detnär
gäller personalen för pomograñskt materialhur blandreagerar

hur de i frågor onani ochutvecklingsstörda, samlagreagerar om
och hur institutionen handskas med undvika graviditeter. Olikaatt

framkom också det sterilisering,attitydmönster gällernär
användning preventivmedel och leva i avhållsamhet. Närattav
det gäller inställning till blanda kvinnor och inom institu-mänatt
tionen inställningen positiv negativ, det fannsän menvar mera en
tendens hindra de utvecklingsstörda från kontakt med detnäraatt

med tanke möjliga problem kundekönet påmotsatta som upp-
komma det. kundekonsekvens också konstateraManen avsom

osäkerhet bland personalen den policy råder inomen om som
institutionen frågor.i konkreta Personalen missnöjd medvar
möjligheter utbildning tilltill och diskussioner policy ochom
förändringsarbete. Skillnader mellan de olika institutionerna när
det gäller personalens attityder kan, enligt förklarasCalais, med

hjälp kulturella faktorer faktoreroch utbildning, ålder etc.av som
I undersökning sexuell socialisation, förhållningssätten om

och sexuella erfarenheter bland märmiskor med medfödda ñink-
tionshinder har Lewin 1987 lyft fram det bemötande barn med
funktionshinder får sexuella varelser. Lewin socia-attsom menar
liseringsprocessen aktivt avsexualiserande. inledsProcessenär
redan barnen nyfödda. födsBarn med funktionshindernär är som

funktionshindrade barn, avsexualiserad beteckning,ses som en
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funktionshinder. Påpojke medflicka elleristället för som en
ibarnet kommersocialisationenfortsätterspår närsenaresamma

Eftersom vård-vårdapparaten.habiliterings- ochkontakt med
sexuellasjukvårdsapparat kommerhuvudsaki ärapparaten en

självafokuserar främst påibehov i bakgrunden process somen
utfor-skall i samhällebarnetskadan och hur ärett somanpassas

funktionshinder. leder till barn-människor Dettaför attutanmat
Indi-bekräftas och förstärks.handikappategenskap attets vara

utveck-identitetsutveckling och socio-sexuellasjälvbild,videns

handikappad, vilketbemötassåledesling formas att somav
slutsats hardiffus sexuell identitet. Sammatill ochleder en svag

det hotetdragit honNordqvist 1983också störstanär säger att
uttrycka sigmöjligheterfunktionshindrade attmot personers

ochpersonaleller ñmktionshindret,inte skadansexuellt är utan
Nordqvist,huvudsakligen på,berorfackmän. Detta enmenar

situationer. exempelvisi obehagliga Närrädsla hamnaatt perso-
sexualiteti ålder ställer frågorfunktionshindermed omvuxenner

skju-reaktionen deprofessionella blir oftasamlevnad tilloch att
föder hosbemötandetill varandra. Denöver sortensansvaretter

tviveloch känslaosäkerhetfunktionshindrade en avpersoner en
varelse.värde sexuellöverhuvudtaget har ettatt somman

anhörigaBemötandet4.4.2 av

kring bemötandetforskats särskilt myckethellerhar inteDet av
utredningframgår i nyligen utkommen Bristeranhöriga. iSom en

kan1997:51bemötande äldre SOUfråga aven omomsorg —
anhöriga och personal många gångermellansamspelet vara

de förvänt-generell orsak till dettakrävande.mycket En är att
praktiskasjukvårdens sida anhörigasfinns frånningar omsom

sällankan för höga och intekänslomässigaoch varaengagemang
förståelse och kommunikationled bättremotstridiga. Ett mot en

anhöriga anhöriga måste bemötasprofessionella ochmellan är att
med vid utforrn-och de möjlighetindividuellt, attatt varages

får all denförutsätter i sin deningen insatserna. Det tur attav
för verksamheteninformation krävs känna är öppenatt attsom

samarbete.för

handikapprefor-Socialstyrelsen refererar i sin slutrapport om
utförd NordiskaSocialstyrelsen till studie1997:4 en avmen
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hälsovårdshögskolan i Göteborg familjemas upplevelseom av
bemötande de fått barn med Downs Syndrom. I studiennär ett
framgår svenska föräldrar jämfört med föräldrar i andraatt nor-
diska länder, genomgående missnöjda med bemötandetär mera

samhällets olika instanser. gäller iDet hög grad det förstaav
i samband med barnet fått sin diagnos.mötet Iatt rapportsamma

framgår de familjer med barn funktionshindermedatt av som
varit i kontakt med kommunen och försäkringskassan anser upp
till 50% de bemöts med respekt och förståelse, medan 20%att ca

uttryck för missnöje där de bemötandet karaktäri-ett attger anser
bristande förståelse från tjänstemännens sida miss-serats samtav

troende bristandeoch kunskaper det aktuella funktionshindret.om
det gäller sjukvårdenNär anhöriga i nöjda, detär stort sett men

finns också de det krävs handikappkompetensattsom menar mer
bland sjukvårdspersonal. Kärmetecknande för dåligt bemötande

framhåller anhöriga, känslan alltid ifrågasatt ochär, attav vara
ständigt bevisa behovtvungen att äratt stort.vara ens

Behovet samordning olika stöd till föräldrar harav av som
barn med funktionshinder i nyligen avlämnad utred-tas upp en
ning Stöd föräldraskapet SOU föräldrautbild-1997:161i om
ning. föräldrarMånga upplever brister i detta avseende. Istora
utredningen också utbildning fortbildningoch olikasägs att av
personalgrupper föräldrar till funktionshindrade barnmötersom
bör förbättras, och kunskapen hur förbättras och huratt om man

föräldrarnabemöter i olika situationer ökas.man
Bemötandefrågan det gäller psykiskt funktionshindradenär

och deras anhöriga har tagits Psykiatriutred-personer upp av
ningen. delbetänkandetI på förändringKrav -synpunkter fién
psykiskt störda och anhöriga SOU 1991:78 detsägs att
utgångspunkten för behandlingen måste respektfulltettvara
bemötande skall förgrunden vinna patientens för-utgöra attsom
troende så tillsammans kan försöka lösa de bekymmeratt man
och hinder den enskilde upplever i sin livssituation. Enligt utred-
ningen innebär den praxis råder idag dvs. psykofarmakaattsom -

in för snabbt, för mycket, för länge och till för många intesätts -
vad med respektfullt bemötande. När det gällersom menas
bemötande anhöriga utredningen förhållningssättetattav menar
har präglats avståndstagande och skuldbeläggande. för-Dettaav
hållningssätt har, förutom det lidande det vållar anhöriga,som
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mellanbättre relationförutsättningar förockså undergrävt en
inte föränd-förhållanden kananhöriga.och hans Dessapatienten

attitydförändring.lagstiftning, det krävs ocksåbara engenomras

integreringOm4.5

i slutetnormalisering myntadesochintegreringBegreppen av
bli ledstjärnor,kornbegreppSkandinavien. Dessa1960-talet i att

förbättra för-förprofessionellas arbeteochanhörigasbåde i att
Särskilt integra-funktionshinder.medförhållandena personer

begreppetinnebördenflitigt,användestionsbegreppet avmen
forskarna.tolkades olika av

År skriftSkolöverstyrelsenpublicerade dåvarande1979 en
utvecklingsarbeteochForsknings- integrationmed titeln avom

skriftskolväsendet. dennaallmänna Ielever dethandikappade i
på integra-handikappforskare för sinsvenskaredogör fem syn

skriftentillförfattarnaSöder,tionsfrågoma. Mårten är en avsom
bl.a.talarintegrering. Hanformerdär någrautvecklar omav

Med lokalintegrering.och social integreringfunktionelllokal,
områdefunktionshinder bor imedatt sammapersonermenas

Funktionellskola integreringeller går ieller hus, samma som.
använder sigfunktionshindradeinnebär att av sammapersoner

består iSocialkommunikationer, integreringinköpsställen, etc.
och bemöts påfunktionshindermed accepterasatt personer

enligt dettaBemötande blir alltsåandra. synsättsätt somsamma
socialtfunktionshindradehuruvidaindikation på ärpersoneren

bemötandetdåligadetOfta finnersamhället.integrerade i attman
medtillorsakervärderingarnanegativaoch de är att personer

annorlundaoch andrafunktionshinder stöts ut trotsutsom ser
integrationsförsöken.

värde-delvis beror på våramotståndetHviid 1974 attmenar
mycket integ-förståelse för hurbristandeockså påringar enmen

berikafunktionshindrade kommerrationen att sam-personerav
hället.

diskuterade begreppetIntegrationsutredningenkalladesåDen
Normalise-Integrerad,betänkande Handikappad,i sittingående

för integra-och stannadeUtvärderad SOU 1980:34rad, att



80 Bemötandet olika aspekter SOU 1998: 16ur

tionsbegreppet endast borde användas avseende förhållanden där
ömsesidighet och möjlighet till kommunikation föreligger.

harNumera begrepp integrering och norrnalisering börjatsom
och begrepputmönstras delaktighetersättas och jämlik-av som

het.

det följandeI redovisas några studier undersökt olikasom
inställning till integration med funktions-gruppers av personer

hinder.

4.5.1 attityderBarns

Hill och Rabe 1994 har i studie barns socialisationen av
avseende hur attityder och värderingar andra barn skapas medom
särskilt tonvikt på barn med funktionshinder, kommit med det
överraskande resultatet barns attityder och värderingar i högatt
grad uppkommer samspel med andra bam. Den gängsegenom
uppfattningen har varit barn får sina attityder frånatt vuxna.
Enligt Hill och Rabe har forskningen visat då utvecklings-att
störda barn får leva andra barn i samhället leder detta inteutesom
automatiskt och självklart till de uppfattas naturlig delatt som en
i miljön. harTvärtom det visat sig redan i förskoleåldem bliratt
barn med utvecklingsstörning isolerade från andra barn visarsom

negativ attityd utvecklingsstörda barn. visarDettagentemoten att
den rumsliga integrationen inte nödvändigtvis leder till samvaro
mellan barn med funktionshinder och andra barn. Den för-mest
ödande effekten funktionshindrade barn blir negativtattav
bemötta de utvecklar ochär negativ identitetatt denären svag
ställs utanför socialt med den uppenbara riskenumgänge bliatt
avvikare. Hill och Rabe det finns tillräckligt med stöd iattmenar
forskningen för belägga avvikande beteende hosatt utveck-att
lingsstörda inte har med själva funktionshindret göra,att utan

med upplevelser negativt bemötande. dennaAv iaktta-snarare av
gelse följer bristen på attitydförändring inte primärtatt är ett
informationsproblem fråga ändrautan denytterst atten om
sociala kontexten och de sociala relationer vilka värderingarur
och attityder genereras.

För kunna undersöka vilka faktoreratt påverkar vän-som
skapsbildningen mellan med paraplegi och deras kam-personer

genomfördes al.Kent 1984rater antal ostruktureradeet ettav
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intervjuer och enkät skickades till 300 individer. Syftet atten var
identifiera vilka känslor barn hyste till med paraplegi. Urpersoner
denna undersökning framkom dimensionertvå tidigarenya som
inte hade framkommit med hjälp traditionella attitydmät-av
ningar. dimensionerDessa känsla obekvämlighet ochvar en av en
känsla nyfikenhet. De data i denna studiepresenteratsav som
stödjer hypotesen mycket de negativa känslor, inklusiveatt av
känslan obekvämlighet, har observerats i interaktionenav som
med med paraplegi kan tillskrivas osäkerhetpersoner en om
lämpliga rollförväntningar.

litteraturöversiktI barns attityder till funktionshindradeen om
kan Morrison Ursprung 1987 konstatera litteratu-attpersoner

dettapå område kan delas i kategorier:två a studierren som
beskriver hur attityder utvecklar sig och b studier föreslårsom
olika åtgärder för förändra attityder. Från litteraturen iatt ämnet
framgår också forskarna negativa attityderär överensatt attom
till med funktionshinder utvecklas redan i bamdomen.personer
Därför forskarehar särskilt undersökt hur barnens attityder for-

och hur de kan förändras. faktumEtt dennagörannatmas som
forskning angelägen de årens försök integreraärtyp attav senare

funktionshindrade barn i vanliga skolor. Genom introduceraatt
olika utbildningsprogram kan förhindra negativatyper attav man
attityder associeras med funktionshinder. utbildningspro-Dessa

grundar sig på antagandet spridning exakt kunskapattgram av
funktionshindren leder till positiva attityder.om mer

Under de decennierna har också den svenska skolansenaste
förändrats i avseenden.många viktig förändringEn frånär steget
undervisning funktionshindrade elever i specialklasser tillav
integrering funktionshindrade elever i vanliga klasser. Dettaav
har bl.a. inneburit funktionshindrade barn i ökadävenatt gravt

Övergångenutsträckning får gå i vanliga klasser. från segregerade
skolformer till integrerade inleddes under 60-talet och har i dag
nått avsevärd omfattning. har framhållitsDet föratt atten genom-
föra integrerad undervisning för funktionshindrade barn krävs:en
1 särskilda ställs till förfogande och atti-2att attresurser en
tydförändring sker det möjligt för den funktionshindradegörsom
eleven fungera i skolsituationen med sitt funktionshinder ochatt
inte funktionshindret. Integrationen i skolan avgörandetrots är ett

i förberedelsen för vuxenliv tillsammans med andrasteg ett
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Stukát HaskellLundström 1979, 1988, SparrowJensen 1970,
Högberg 1996.1989,

undersökt hur positiva attityder ochhar i studie1983Rae en
utvecklingsstörda kan utvecklas hos barnbemötande gentemot

ständigt växande antalinför situationenställs mötaatt ettsom
utveck-kamrater i skolan och hautvecklingsstörda barn attsom

forskningTidigarelingsstörda barn och vuxna som grannar.
negativa attitydergenerellt formarbekräftar barn gentemotatt

åldern mellan fem och år.med funktionshinder i Isexpersoner
effekterna personlig kontakt medstudien undersöktes gravtav

informationeffekterna sakligutvecklingsstörda ochvuxna av om
kontaktenResultaten studien visarutvecklingsstörning. närattav
kan posi-information utvecklingsstörningsakligföregås omav

hos barn utvecklas.tiva attityder
funnitsdet åren haroch Sköld 1995Persson att genomanser

sociala situationen för synskadadeindikationer på denmånga att
de synskadade elevernatillfredsställande. Mångabam inte är av

socialt isolerade.och måste betraktashar inga kamrater som
isolerade och Sköldde socialt PerssonOrsaken till äratt anser

mellanjämbördigt förhållandeutvecklasdet inte ettatt syn-vara,
hjälpberoendeSynskadade eleversoch seende elever.skadade
Sköld gickunderläge. ochi konstant Perssonförsätter dem utett

uppfattningoch frågade derastill föräldrarnamed enkät omen
social integrering. Enkätenkarnratkontakter ochdet gällernär

barnens integrering varkenföräldrarna bedömdevisade attatt var
förutom individuella faktorerFörfattarnaeller dålig.bra attanser
integreringen, integre-synskadade påverkar såhos den ärsom

omgivningens attityder och konkretaberoenderingen också av
faktorer. Integrationsproblemenbemötande strukturellasamt av

håll.integreringen måste angripas från tvâden socialaliksom

attityder och struktur,åtgärda omgivningensmåsteMan men
situationen.synskadade själva måste lära sig hanteraockså att

individualintegrering fungerar mycketFörfattarna framhåller att
synskadade och det personligaolika för olika elever, äratt egen-

det för eleverna.till del hur gårskaper avgörstorsom
har i studie undersökt döva och hör-Lawenius 1997 gravten

hurreaktioner till norrnalhörande elever ochselskadade elevers

självbild.relationer påverkar hörselskadade elevers Hondessa

likgiltiga till med funktionshinderfann eleverna äratt personer
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eftersom, de dessa inte kan påverka sin situation särskilttror att
mycket. det gällde inställning till integreradeNär klasser fram-

gick icke-funktionshindrade elever både för- och nackdelaratt ser
med integrering.

Tvingstedt 1993 har forskat den sociala situationen förom
hörselskadade elever har integrerats i vanliga klasser.som
Resultaten visade hörselskadade elever i vanliga klasseratt var
mindre tillfredsställda med sin sociala situation, och de hadeatt
färre hörande klasskamrater och i synnerhet blandänvänner ton-
åringar. elever och elever inteYngre använde hörapparat ochsom
elever med lindrig hörselskada hade bättre social situation.en en

viktigt till förmån för integration funktionshind-Ett argument av
rade barn i vanliga skolor har just varit dem möjlighetatt attge
utveckla kontakter och sociala relationer. Vad denna undersök-

ning visar ökade möjligheter till kontakt inte automatiskt förär att
med sig sociala relationer. Sociala relationer förutsätter ömsesi-
dighet och delar intressen och utbyter tankar. Konversa-att man
tion del socialt och förmågan till samtalutgör umgängestoren av

avgörande i mellanmänskliga kommunikationer. Interaktionenär
varierar emellertid med åren. Konversation spelar inte så avgö-en
rande roll bland barn den bland tonåringar, därför blirgörsom
interaktionen inte så problematisk bland bam bland ton-som

eftersomåringar. interaktionen och kommunikationenMen inte
enbart sker språkliga uttryck ögonkon-ävenutangenom genom
takt, ansiktsuttryck, finns det, till vissgester etc., gräns,en
möjlighet etablera och bibehålla sociala kontakter bland hör-att
selskadade och hörande. social interaktionHur utvecklar sig
beror, enligt Tvingstedt, på flera faktorer, nämligen attityder, be-

skolpersonalensteenden, inställning och inte minst de hörselska-
dades inställning till sitt funktionshinder ålder ochsamtegen per-
sonlighet.

attityder4.5.2 Lärares

finnsI Sverige decennierstvå samlade erfarenhetänmer av
integrerade klasser. professionellasDe attityder till sådanen
verklighet har inte tidigare undersökts. Haskell och Sparrow
1989 har svensk surveyundersökning velat kartläggagenom en
rektorers, lärares och speciallärares attityder till integrerad under-
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funk-betraktar lärarnas attityderForskarnavisning. gentemot
kritiska faktorn för huruvidabarn dentionshindrade som

konstatera,skall lyckas eller inte. gårintegrationen Det att menar
från de fasta ochskifte i perspektivetochHaskell Sparrow, ett

vid slutet 60-talet tillställningstagandenapolariserade av en mer
integrationsproblem.flexibel inställning till Detpragmatisk och

integrerade klasser ierfarenhetenkonstateragår också attatt av
ochförändring både allmänhetens delett tillSverige har aven

positiv riktning. Resultatenattityder iprofessionellas aven mer
majoriteten lärarna förundersökning visardenna äratt enav

funktionshindrade barn i vanliga klasser. Menintegration av
förutom lärarnas inställning,betonarHaskell och Sparrow, äratt

tekniska,administrativa, pedagogiska,faktorerrad andraen -
undervisningsplaner,föräldrastöd, relevantaspecialiststöd,

uttryckteför integrationen.avgörande Lärarnamindre klasser -
de funktionshindradetill integrationbetänkligheterstarka när

eller personalkapaciteten.behovbarnens översteg resurserna
bättre utbildning,betonade behovetlärarnaMajoriteten avav

skulle kunna arbeta påprofessionellt stöd deinformation och om
i klassen.funktionshindrade elevermedlyckosamt sättett

tillgodoseddadessa behov blivitinteansågLärarna att av myn-
liknande studie ijämförelse med NewViddigheterna. enen

resultatenHaskell och konstaterakunde SparrowSouth Wales att
lärarnasstudien. villi den svenska Detdesamma säga,somvar

samtidigt betonade deintegration positiv,tillinställning menvar
för säkerställaoch tillräckligaadekvatabehovet attresurserav

betonade de behovet studierSlutligenintegrationsprograrnrnet. av
för såväl eleverinnebärvad integrationenför belysaatt som

lärare.
attityder och denståndpunkt deallmänt godtagenDet attär en

bland defunktionshindrade bamlärare harkunskap är mestom
intellektuella och känslo-i barnens sociala,avgörande faktorerna

funktionshind-attityderutveckling.mässiga Lärarnas gentemot
antal studier i samband med integ-undersökts irade bam har ett

har under-vanliga skolklasser. Eskilsson 1988bam iration av
elever med funktionshinder.till integrering Avsökt attityder av

pessimistiska till vilkaframgick lärareundersökningen att var
påverka de icke-funktionshindrade elever-möjligheter de har att

Pessimismenintegrerade elever från Särskolan.attityder tillnas



Bemötandet olika aspekterSOU 1998: 6 85l ur

fördomar utvecklingsstördagrundar sig på de många om personer
Ävensamhälle. de intervjuade lärarnautbredda i vårtär omsom

försöka påverka eleverna intamåsteatt attman envar ense om
funktionshindradeaccepterande hållning sina kam-gentemotmer

förändring skolans sociala klimat ochmenade de attrater, en av
och särskolan därför bör fin-attityder långsamär attprocess,en

alternativ till individualintegrering.kvar ettnas som
enkätundersökning genomfördes våren bland lärare1987En

syftesvenska grundskolor med studeraoch rektorer i att
integration barn med funktionshinder Stukátlärarattityder till av

undersökning förändradBakgrunden till denna1988. attvar en
kunde iakttagas. hade skettintegrationsproblematikenpå Detsyn

tillfrån principiell inställning till integrationövergång enenen
inställning. Resultaten från den aktuella undersök-flexibelmer

den överväldigande majoriteten lärarnaningen visar äratt av
integration elever med funktionshinder iöverens att sam-avom,

efter. enighetenbörhället något Däremotsträvaär varman
hur nöd-mindre det gäller uppfattningenbetydligt när om pass

dessa elever, med lämpligt stöd idet integreravändigt är att nor-
bedömstill integration i normalklassMöjligheternamal klass.

funktionshinder. Situationen bedömsolikaolika för mestvara
Även barn med måttligbarn med rörelsehinder.för syn-gynnsam

placeras i vanlighörselskada flertalet lärare kunnaoch anses av
gäller döva,svårigheterna tycktes detklass, medan större när

utvecklingsstörda bam.blinda och gravt
amerikanska studier bekräftar resultatenfinns mångaDet som

till integration beroendesvenska studier attityderfrån är typatt av
i undersök-funktionshinder. 1996 haroch grad Bennett enav

fastställa, i vilken lärarnas utbildning i special-ning försökt mån
erfarenhet funktionshindrade eleverundervisning och deras av

till integration. Undersökningen skullepåverkar deras inställning
skillnader inställning beroendeockså fastställa det fanns i påom

grad funktionshinder. statistiskt signifikantoch Ingettyp sam-av
band kunde konstateras mellan lång utbildning i specialundervis-

och inställning till integration. finns inte heller någonning Det

signifikant samband mellan tidigare kontakter med funktions-
hindrade och inställning till integration. kon-Däremotpersoner

undersökningen det farms signifikant skillnad iattstaterar en
till integration i vanliga klasser beroende på och gradattityder typ
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handikapp. Inställningen blev mindre positiv till elever medav
funktionshinder.större

Hannah 1988 konstaterar i kunskapsöversikt litteraturen av
angående lärarnas attityder bam med funktionshinder,gentemot

lärarna inte överväldigande positiva i sina attityderäratt gen-
barn med funktionshinder. det kanFastän konstaterastemot en

viss variation, hyser lärarna generellt misstro och har negativasett
känslor dessa barn, och de ovilliga börjaärgentemot att att
undervisa barn med funktionshinder. På grLmdval denna kun-av
skapsöversikt frånoch andra studier funktionshindrade eleverom
Fichten 1988 understryker Hannah, attityder avgörandeäratt av
betydelse for förklara funktionshindrade elevers framgångatt
eller misslyckanden och möjligheterna till integration och delak-
tighet lika villkor, eftersompå attityder leder till beteenden som
hjälper eller hindrar integrationen elever/studenter med funk-av
tionshinder.

Kelly 1994 har undersökt vilka attityder lärare ochsom
har lindrigt och funktionshindradegentemot gravtresurspersoner

det gäller integreringen i vanliga klasser. Resultatennärpersoner
visar båda positiva till integreringenäratt svagt samtgrupperna

stödet för dem med lindriga funktionshinder föratt är större än
dem med funktionshinder. Resurspersonema posi-grava var mer
tiva lärarna det gäller funktionshindrade eleversän när gravt
integration i vanliga klasser.

Desai 1990 har i studie undersökt gnmdskolelärarnasen
attityder till integration funktionshindrade elever i vanligaav
skolor, och sökt finna samband mellan dessa attityder och vissa

bakgrundsvariabler identifiera faktorer lärarnasamt som anser
hinder för effektiv integration. Undersökningensstoravara en

resultat följande: 1 Lärare antingen hade formellvar som en
utbildning i specialundervisning hadeeller någon slags träning i

specialundervisning hade positiva attityder till integration änmer
lärare sådan utbildning eller träning. 2 Lärare hadeutan som
mellan och tio års erfarenhet arbeta med funktionshind-attsex av
rade elever hade de positiva attityderna. Ingen de övrigamest av
bakgrundsvariablerna kön, ålder, utbildningsnivå, skolans stor-——
lek, hade något signifikant samband med attityder. Deetc. -

integrationhindren till effektivstörsta enligt lärarna, denen var,
låga andelen lärare har utbildning i integrationsproblema-av som
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utbildning i specialundervisning, begränsadtik, otillräcklig
skall integreras och förhandskas med eleverskicklighet att som

stödåtgärder. Liknande resultat Dentilite ävenrapporteras av
ökad kunskap i specialundervisning och1991, attmenarsom

funktionshindrade väsentligaarbete med elevererfarenhet ärav
positiva attityder till integreraför åstadkommafaktorer att attmer

elever i vanliga klasser.funktionshindrade
undersökte attityder hos föräldrar till barn medPonzi 1995

till integration i vanliga klasser. frå-funktionshinder Deoch utan
Är föräldrarnas attityder positiva ellerställde ahon var:gor som

skillnad mellan dessa ib Finns det någonnegativa grupper
funktionshindrade barntill integrationderas inställning av

farms totalt positivt attityd tillvisar detResultaten settatt en
signifikant skillnaddet inte fanns någonintegration och att

och undersökteföräldrargruppema. 1994mellan Janssen Kars
har utvecklingsstörda barn på insti-hos föräldrarattitydema som

visade sig skilja beroende på 1 bered-tution. attityderDeras
huruvidavård institutionen, 2villigheten delta iatt som ges av

till institu-delegera till beslutföräldrarna beredda att ansvarvar
institutio-föräldrarna uppfattar den vårdhuruvidationen, 3 som

eller rättighet.tillhandahåller gåva ensom ennen

attityder och bemötandeGrannars4.5.3

bemötandehar forskat i frågan1993Gustavsson om grannars av
översikt existerande forskningutvecklingsstörda I en avpersoner.

hanmed utvecklingsstörning konstaterarattityder till personerom
attityder detomkringboendes negativajust störstaatt anses vara

boendeintegrering. Mycket forskning harförhindret ägnats att
från till fåmotståndetuppskatta hur är attstort grannar en grupp-

utvecklingsstörning i sitt bostadsområde.för medbostad personer
förmellan till uttryckdet 25 35%I USA är protestersom ger

svensk undersökning attitydemabland de omkringboende. En av
gruppbostäder i Sverige visar detill samtliga 13%att av

negativa. detomkringboende Gustavsson ävenär attmenar om
stark, eller direkt fientlighet bland svenskarinte finns öppenen

förståndshandikappfå har till ärettmot att grannar,personer som
gemenskap och integration dem emellan inteförutsättningar för

leder till hypotesen hindrenspeciellt goda. GustavssonDetta att



Bemötande olika88 aspekter SOU 1998:16ur

för kontakter ligger på subtilt plan ñentlighet;ett än öppenmera
det handlar inte bli utvald för och vänskap.att umgängemera om

1985 bådeTara sociala och miljömässiga faktorerattmenar
har haft betydande påverkan det gäller utvecklingsstördanären

möjligheter in i det omgivande samhället.attpersoners passa
Forskningen samhällets attityder till utvecklingsstördaom perso-

problematisk eftersom resultaten motsägelsefulla; iblandär ärner
visar forskning grannskapen har positiv attityd till utveck-att en
lingsstörda och ibland visar den det aspektEnmotsatta.grannar
däremot forskningen positivareär är attsom ense om personer
med utvecklingsstörning bemöts desto lättare går integreringspro-

undersökning skiljerTaras därför mellan accepterandecessen. av
med utvecklingsstörning på basis lika-rättig-personer en av en

hets-ideologi och accepterandet dem Statistiskaav som grannar.
data bekräftar de förväntade resultaten, nämligen inga fördo-att

eller negativa attityder kunde konstateras lika-rättig-påmar en
hetsbasis medan signifikant motvilja ha medmot atten personer
utvecklingsstörning kunde konstateras. förklaringEnsom grannar
till det kan den observation al.Kent 1984 har gjort,etvara som
nämligen attitydstudier har visat endast fåtal människoratt att ett
offentligt uttrycker negativa känslor funktionshindrademot per-

oberoende detta sker enkät eller intervjuer. Intesoner om genom
desto mindre, finns all anledning negativa attityder tillatt tro att
funktionshindrade existerar. sådana attityderMenpersoner
uttrycks inte direkt, eftersom den offentliga uppfattningen är, att
attityder till med funktionshinder skall positivapersoner vara
eller åtminstone neutrala.

Lawenius beskriver1989 den förändring skett de senastesom
åren20 med avseende på integrering och norrnalisering. hörDet

inte till ovanligheten träffa utvecklingsstördaattnumera personer
offentligapå platser, i affärer, och Tidigarerestauranger teatrar.

hade allmänheten enbart i begränsad omfattning träffat på den här
funktionshindrade förändring,Dennagruppen av personer. menar

Lawenius, kan innebära människor flyttar från vårdhematt utsom
blir bemötta fördomarmed och avståndstagande, det kanmen
också innebära de bemöts förutsättningslöst,att utanmer
förutfattade meningar och fördomar. Grunden till denna för-
ändring kan finna i de åsikter och attityder gentemotman nya
funktionshindrade fått fotfäste under denna tid.personer som
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Lawenius pekar på förändring i människosynen följde eftersom
andra världskriget, FN:s arbete och den rättighetsfcirklaring som
kom 1972 utvecklingsstörda där begreppet normali-om personer
sering lade grunden för leva så långträtten möjligt under för-att
hållanden inte skiljer sig från hur andra lever. Laweniussom

graden integration står iatt förhållande till bådeettmenar av
attitydförändringar och till tekniskt-organisatoriska lösningar.
Därför har integrationsprocessen varit lättast genomföra blandatt

har fysiska funktionshinder exempelvis rull-personer som
stolsanvändare och svårare för med utvecklingsstör-personer
ning. Beträffande den pågår alltjämt arbetet medsenare gruppen

skapa möjligheter för dem tillatt boende och meningsfullteget
arbete.

Omstruktureringen psykiatrin började för några årav som
sedan ställer emellertid krav, inte bara på samhället istora organi-
satoriskt och ekonomiskt avseende, också på medborgarna iutan
allmänhet med avseende på attityder och bemötande i den dagliga
kontakten. delEn studier har genomförts både i Sverige och
internationellt för hur långt vi har kommit iatt öppenhet ochse
tolerans psykiskt funktionshindrademot och resultatenpersoner
visar den övervägande majoriteten har negativatt inställningen
till denna grupp.

Lilja 1991 liknande slutsatser,rapporterar nämligen attom
avvecklingen institutionerna inte har lett till kontakt medstörreav

och andra. Risker för utstötning, trakasserier, konfliktergrannar
och konfrontation vad kan förväntas utifrånär erfarenhetersom
från tidigare utflyttningar. Konflikter med omgivningen, negativa
attityder med utvecklingsstörninggentemot ochpersoner perso-
nalen kontentan erfarenheternaär vid avvecklingen vård-av av
hemmen för utvecklingsstörda. I studie från åren annan samma

Palmblad och Cullberg 1993 konstaterar forskarnaav att
avvecklingen har upphov till starka konfliktergett med grarmar.
Det inte bara utlokaliseringenär psykiatrisk verksamhetav som
har lett till spänningar och konflikteröppna med grannar,
liknande grannrelationer har enligt forskarna utlösts då byggtman
gruppbostäder för med utvecklingsstörning. fysiskaDenpersoner
närheten till frambringar utlokaliseringentrots försysternnya
uteslutning. Det finns enligt deras resultat ingenting pekarsom

tilltagande tolerans och ökadmot beredskap begåv-en att ta emot
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ökadegemenskapen.sociala Denningshandikappade i den när-
situationresultera isyfte ochmotverka sittiställetkanheten en

intensifie-handlingar iställetdiskriminerandeochfördomardär
för-leder tillutvecklingsstördamedboAtt personergranneras.

nöd-inteblandvärderingarochattityderändring mengrarmar,av
Cull-ochPalmbladsådana, enligttolerantavändigtvis till mer

berg.
ifram till1996kommer Hammerannorlunda slutsatsEn som

medattityder tillförsöktundersökning mätaatt personeren
i grarmskapet. Hammerintegreratsutvecklingsstörning som

närhetenbodde idehosattitydemaundersökte avpersoner som
bor i områ-människorvisarResultatengruppboende. attett som

bor, harutvecklingsstörningmedocksåden där merpersoner
intedär deti områdenbormänniskorattityderpositiva än som

visadeinteraktionenochnärhetengruppboende. Bådefinns, t.ex.
Författarens slut-attityder.påverkarfaktorerviktigasig somvara

männi-effekter påpositivaavinstitutionaliseringen harär attsats
attityder.skors

funnitKanadahushåll i523har i attHall 1992 survey aven
flyttatillinställningpositivtrendenövergripande attden är en

samhället.i Personerinstitutionerfrånpatienterpsykiatriska ut
variabeln åldermedanpositiva,utbildningmed högre mestvar

iinställningen. Dettapåverkavisade sig är över-inteinkomstoch
attity-nämligenandra påpekat,med vad mångaensstämmelse att

kunskaperdepåverkasfunktionshindermedtillder avpersoner
har,utbildninghögreharfunktionshinder. Dehar somomman

formamöjlighetervisar,resultatvad dessaenligt att mer nyan-en
därförsigutbildning. Dethar lägredeattitydserad terän som

utbildningmellansambandpositivtvisstsigrimligt vänta ettatt
funktionshindrade.tillattityderoch

attityderArbetsgivares4.5.4

möj-aspekter blirviktigastelivetsarbetetkultur därI är avenen
och delak-jämlikhetindikator påviktiganställningtilllighet en

attityderarbetsgivarnasjustinriktade påstudiertighet. Många är
lågfaktumfunktionshinder.med Dettill är attett enpersoner

förvärvsarbetande. Enligtfunktionshindradeandel ärpersonerav
rättig-mänskligaförklaring deAllmännaiartikel 23 FN:s om
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heterna 1948 har till arbete. Arbete ochrätt produktivitetenvar
högt värderat i dagensär samhälle. Till detta kommer att ett

arbete för de flestaallra liktydigt med ekonomisktär obero--— -
ende. följerDärav arbetslöshet skapar skuldkänslaatt ochen en
känsla mindervärdighet.av

Det många har uppmärksammatär funktionshindradeattsom
tillhör olika etniska minoriteter dubbelt för-ärpersoner som

tryckta; dels på grund sitt funktionshinder och dels på grundav av
sin etniska härkomst. harDet också konstaterats dennaatt grupp
har problem befolkningen istörre övrigtän komma in iatt
arbetsmarknaden. Asbury al. 1994 har i studie funnitet atten
förekomsten funktionshinder bland minoriteter mycketärav
högre för befolkningen i övrigt.än Dessutom det 50% demär av

har arbete har inkomster lägre existensminimum.änsom som
Asbury al. pekar på variabler relaterade till arbets-et tre ärsom
situationen: har positiv inställning till arbete,att attpersonen en
han/hon har positiv inställning till rehabilitering samt atten per-

har stark självkänsla. Personer har positivsonen en som en
inställning till rehabilitering har oftare anställning eller är mer
aktiva i söka arbete. Forskarna kan däremot inte särskiljaatt vad

Ärorsak och verkan i detta samband.är det själva faktumetsom
anställd leder till positivaatt är attityder till arbeteman som mer

och starkare självkänsla, eller det deras positiva attityderären
och starka självkänsla gjort de lyckats bättre på arbets-attsom
marknaden kanDetta inte fastställas med utgångspunkt från
denna studie.

Lyth 1973 gjorde tidig studie arbetsgivamas attityderen om
till anställa med funktionshinder.att Han ställde följandepersoner
fråga till intervjupersonerna: Hade företaget någon policy detnär
gäller anställning med funktionshinder vanli-Detav personer

bedömningen sker från fallgaste till fall.svaret att Nästvar van-
ligast företaget använder sig kvoteringatt led-svar var av som
stjärna i sin handikappolicy. tredjeDet frekventamest svaret var

de anställer med funktionshinderatt humanitära skäl.personer av
fjärdeDet de anställa funktionshindradeatt vägrar attvar perso-
överhuvudtaget. femteDet vanligaste de för-svaretner attvar

sökte anställa funktionshindrade erfarenhetenpersoner, men var
inte positiv.
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försöktundersökningi1985 harSmedlerAronsson en
funktionshindradetillattityderarbetsledaresstatligakartlägga

jämförelse medockså gjortmed dettasambandoch i enpersoner
Resultatetområde.inomundersökningaramerikanska samma

attitydpositivarbetsledama harsvenskadepekar på svagtatt en
amerikanskadepositivfunktionshinder,med äntill merpersoner

sinosäkerhet ideuppvisadesamtidigtarbetsledarna, enmen
gälldedå detfunktionshindrade när-hållning gentemot personer

pånegativtosäkerhet inverkarsådanEnpersonligt sarnröre.mare
arbets-in påkommamöjligheterfunktionshindrade attpersoners

fördomarbetingadkanhållningenosäkramarknaden. Den avvara
uppgifternaklararfunktionshinder sämre,har ettatt somenom

sjukfrånvaroninstallerats,hjälpmedelnödvändigasedan attäven
mindrefunktionshindermed ärellerhögkan att personervara

benägenhetenkanAllmänt attresursrika säga attmanpersoner.
hän-Ekonomiskaliten.funktionshindradeanställa ärpersoner

funk-räddroll.viktig Mantycks spela är attsynstaganden en
andra,effektivamindre äntionshindrade är menarpersoner

tilltveksamSmedler. Mestoch ärAronsson gruppenman
starkthandikappgrupperandra mötersjuka,psykiskt ävenmen
ocksåkomliknande slutsatserTillarbetsgivarhåll.frånmotstånd
funk-attityder tillarbetsgivarnasstudiei1985Söder omen

visserligenarbetsgivarevisadeStudientionshindrade attpersoner.
funktions-medtillattitydfördomsfulldirektharinte personeren

medproblemuppståkommerdetde atthinder, atttror attattmen
mindreblirvarför deanställda,funktionshindradeha personer
arbets-funktionshindermedbenägna accepteraatt sompersoner

kraft.
atti-arbetsgivarnasunderstryker1986Apostaloch attPerry

arbetslivet. Trotsinomdiskrimineringtillorsakviktigtyder är en
arbetstagarefunktionshindradeförbelägg preste-finnsdet attatt

med andra arbetstagare,jämförelsebättre ibra ellerlikaminstrar
anställatvekararbetsgivarefortfarande mångadet attär per-som

Lindberg 1995ochAbrahamssonfunktionshinder.medsoner
funktionshindradehindret fördet främstaockså att perso-menar

Arbetsgivarnasjust attityder.ligger ifå arbetemöjligheter attners
enligtannorlundadetinställning utgör,nedvärderande ärmot som

frånhindrar demeffektivttröskeldoldaden högaforskarna, som
för-byggd påSjälva tröskelnarbetsmarknaden. ärträda in påatt
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domar till följd dåliga kunskaper, osäkerhet inför människorav
annorlunda och därför känns främmande.är Det ärsom en av

orsakerna både forskare och med funktionshindersom personer
själva anför för förklara andelen med funktions-att att personer
hinder förvärvsarbetar mycket lägre vad gällerär föränsom som
befolkningen i övrigt, i tider högkonjunktur. finnsäven Detav
också forskare attityder till med funk-attsom menar personer
tionshinder arbetskraft ambivalenta och alltså varierarär frånsom
situation till situation se Söder 1990.

Levy al. 1993 har i undersökning velat fastställa vilkaet en
de avgörande faktorerna formar arbetsgivares attityder tillär som

med funktionshinder. Undersökningens målgrupppersoner var
ansvariga för nyanställningar inom antal företag.ettpersoner

Undersökningen visar de har positiv inställning tillatt ävenen
med funktionshinder. bedömdeDe funktions-attpersoner grava

hindrade pålitliga, produktiva och kapabla umgåsattpersoner var
och samarbeta med andra, i synnerhet de fick det stöd denär som
behövde. Attityderna positiva inom företag. Detstoravar mer var
ingen skillnad i uppfattning mellan rekryteringschefer i de företag

konkurrensutsatta och i de inte det.är Kvinnor ochärsom som
med högre utbildning positiva till anställaär attpersoner mer per-

med funktionshinder. Levy al. hänvisar till fleraetsoner rappor-
alla pekar i riktning, nämligen allmänhetens,ter attsom samma

arbetsgivamas och de professionellas attityder bland de vikti-är
sociala variabler kan underlätta eller förhindra ñmk-gaste som

tionshindrade delaktighet i samhället se ävenpersoners
Stensman Trevelyan1985, 1991.

örhållandevisF ringa forskning har bedrivits möjligheterom
till arbete för med utvecklingsstörning. Enpersoner gemensam
utgångspunkt för forskning inom detta område arbetsgivar-är att

vilja anställa med funktionshinder beroratt påytterstnas personer
attitydförändring hos arbetsgivare, arbetskamrater och folk ien

allmänhet. Harrison och Tomes 1990 har undersökt attityderna
arbetsgivare har till anställa med utvecklings-attsom personer

störning. Resultaten visar utvecklingsstörning sällanatt termen är
tolkad bland arbetsgivare.rätt Den däremot alltid relaterad tillär

bestämda föreställningar. Exempelvis förväntas medpersoner
utvecklingsstörning bättre andra fyrapå områden.prestera än Ut-
vecklingsstörda ansågs tillfredsställda med sittpersoner vara mer
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lojalitethårdare visaäkta, arbeta änstörrearbete, samtmervara
produk-det gällermindre braansågs deandra. närDäremot vara

sig.lärarisk, och förmågaochövervakningtivitetsfönnåga, att
positivtföretagmindreocksåvisarResultaten att var mer

frånresultatenpunkt stårjust dennaföretag. Påinställda störreän
forsk-till tidigarei kontrastundersökningochHarrison Tomes

nämligenvisarforskningområdet.det Annan attinomning
medsambandökar ifunktionshindradeacceptansen personerav

negativagällerdetal. 1992. Närstorlek se Levyföretagets et
forskningenvisarförmågorutvecklingsstördasföreställningar om

arbetsgivare: dehoslikformighetråder trordet däremot storatt en
lär sig långsammare,utvecklingsstörning ärmedatt personer

i behovoch ständigtflexiblamindre över-produktiva,mindre av
erfarenhetarbetsgivarevisade ocksåStudienvakning. utanatt av

denegativafunktionshindrade änanställaatt merpersoner var
ochövervakninggällerdetsynnerheterfarenhet, isådan närmed

arbetskamrater.fråninställningpositiv
attityderchefersverkställandeundersökte1992al.Levy et

funktionshindermedförmöjlighetergällerdetnär gravapersoner
attityderpositivatyder påResultatensysselsättning. attfinnaatt

skillnadersignifikantafunktionshindradeanställa personer.
hafthadechefermellanal.,enligt Levypåvisas,kunde et som
intedefunktionshinder, ochmedanställdaerfarenhet somav

Även avgörande faktorDoyle 1997haft det.hade att enmenar
funktionshindermedarbetslösa ärantalettill det stora personer

Diskrimi-klichéartade uppfattningar.ochattityderarbetsgivamas
grundoftast påmänniskor skerfunktionshindradenering avav

för-beteendenochattityderimanifesterasfördomar. Dessa som
ska-självaöverbetonarelationensocialaden attvränger genom

klichéar-upprätthåller denfunktionshindret. Fördomenellerdan
funktionshinder.medbildenstigmatiserandeochtade personerav

funktionshindret ochaspekternanegativadeöverbetonarDen av
funktions-denandra aspekterunderskattarellerexkluderar av

funktionshindradepåverkarFördomamahindrade per-personen.
fördo-arbete.delaktighet och Denfulltill störstachansersoners

för, detfunktionshinder blirmed är attutsattapersonermen som
betyderfunktionshinder. Dethaoförmåga attbetyder ettatt man

överstigerarbeten oftapå mångakrävsdetockså antar att som
förmåga.funktionshindrade personers
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5 Orsaker till negativa attityder och
dåligt bemötande

5.1 Ursprunget till negativa attityder och
dåligt bemötande medav personer
funktionshinder

Den för allanämnaren studier attityder tillgemensamma om
funktionshindrade de söker belysa detär att möjligapersoner

eller de avgörande faktorerna tillursprunget negativa attityder.
Med andra ord, de försöker på det svårlöstaatt ettge svar pro-
blemet "varför bemötande funktionshindradeom ärav personer

eller fördolt negativt".öppet
Attitydbarriärer osynliga ochär uppmärksammas inte på

fysiska hinder. Ickesätt desto mindre kan de för-samma som
hindra delaktighet lika effektivt de högsta trösklar. Negativtsom
bemötande kan i princip ha två grundläggande orsaker; antingen

det formella regelverketär inte bra eller också tjänstemän-är
nens/kollegans/allmänhetens informella agerande och sätt att rea-

inte bra. Med det formella regelverket de olika värde-gera menas
ringar kan finnas i form premisser bakom olika förord-som av
ningar, skrivna eller oskrivna myndigheter, före-normer som- -

eller andra organisationer tillämpartag och på ellerett annatsom
påverkar funktionshindradesätt möjligheter. Manpersoners

skulle kunna kalla denna form bemötande för det kollektivaav
eller det officiella bemötandet. Med informellt bemötande menas
de individuella beteenden med funktionshindersom personer
konfronteras med dagligen.

I Socialstyrelsens slutrapport handikappreformenom
Socialstyrelsen 1997:4 betonas informations- och kunskaps-att
behovet inom kommuner och landsting det gällerär kän-stort när
nedom vilka värderingar och förhållningssätt ligger tillom som
grund för Lagen stöd och service till vissa funktionshindradeom
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för-del ikunskapLSS. Denna ettär processen omenpersoner,
påverkarfunktionshindermedtillbemötandeändrat sompersoner

skall fåfunktionshindermedreformen. Förutfallet att personerav
avgörande. Enligtattityderomgivningensinflytande ärstörre

funktionshindermedfemtedeldetärrapporten personeraven
positivalltid hafthandläggare inteolikamedi mötet ensom

funktionshinderbådebristande kunskaperupplevelse. Utöver om
upplevel-den negativatjänstemännen,regelverk hosoch uppges

bemötande.byråkratisktochintegritetskränkningbestå isen
etiskjuridisk ochbådebemötande harFrågan enenom

och denlagstiftningendelenjuridiskakaraktär. Den styrs av
värderingar.mognad och Sammantagetkunskap, utgöretiska av

funktionshindrade Manbemötandefördet grunden personer.av
i grundenuppfatta bemötande1979kan också Jönsson somsom

generell nivå kansolidaritet. Påmänskligfråga en meraomen
funktionshindradebemötandefrågormångasäga att avomman

harmänniskouppfattning. detMenpågrundar sig ännupersoner
leder tilldetmänniskosynvilkenmycketskrivits ärinte somom

bemötande.negativtrespektivepositivt
utformningensocialförsäkringsrättsligastudie densinI avav

bemö-braHetzler 1994definierarhandikappersättningen ett
de svårastepekar påmedborgarrättsfråga. Hontande attsom en

förmåns-olikaoffentliga sektornsdenkontakter medhindren i
doldsådanExempel pådolda strukturer.iliggersystem en

funk-medbemötandetjänstemännensstruktur är personerav
förföreställningarradled finnsdettationshinder. I tassomen

attity-beteenden ochtjänstemännensoreflekteratochgivna styr
der.

professio-förändringar i dekanal. 1995KordoutisEnligt et
med funk-attityderi allmänhetensnellas eller gentemot personer

föranvändsteoretiskaförstås inomtionshinder ram somsamma
teoretiskadennaminoritetsgrupper. Iattityderförstå gentemotatt

atti-segregerandeattityder ochklichéartadebegreppär somram
Kordou-enligtKlichéartade attitydervärdefulla.särskilttyder är,

förenkladeochövergeneraliseraderesultattis, grovtett upp-av
för minoritetsgruppen;kärmetecknandevadfattningar ärsomom

värderingarförväntningar ochuttrycker prioriattityderdessa a
i den speci-på tillhörighetgrundar sigmedlemmardess somom

dengrundad informationempirisktfika än omsnararegruppen,
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individuella medlemmen. Klichéartade attityder kan delas i tre
olika attityder: 1 Kategoriseringsattityder ledergrupper av som
till varje individ i minoritetsgrupp tillskrivs homogena ochatt en
oföränderliga egenskaper. Följaktligen kan varje medlem inom
minoritetsgruppen exempelvis med hörselskadapersoner upp-
fattas deprimerade eller olyckliga oberoende individuellasom av
variationer. Som konsekvens dessa kategoriserings- ochen av
grupperingsattityder ignoreras de individuella egenskaperna bland
medlemmarna i minoritetsgruppen. Förväntningen bådestyrsom
perception och beteende med funktionshinderär att en person
bara kan utföra begränsat antal handlingar och inta begrän-ett ett

antal roller; denna förväntning kan begränsa funktionshind-sat
rade möjligheter till arbete eller möjligheterna till attpersoners
utveckla sina förmågor. 2 Avpersonaliseringsattityder resul-är

uppfattningen medlemmarna i minoritetsgrupper sak-tatet attav
kognitiva, känslomässiga eller moraliska egenskaper ärnar som

kännetecknande för med inre liv, känslor, önskningar,en person
personlighetsdrag, personliga förmågor 3 Nedsättandeetc. atti-
tyder kommer från nedvärdering medlemmarna ipriorien a av
minoritetsgrupper.

Segregerande attityder inrymmer sådana åsikter, attityder och
beteenden vilka medlemmarna i minoritetsgrupp förvi-genom en

till miljö avskild från samhället. Segrege-separat restensas en av
rande attityder kan delas i två 1 Avvisande och kustodiellatyper:
avgränsande attityder. attityderDessa går på minori-ut att en

skall leva avskild från samhället och leva undertetsgrupp över-
vakning, eftersom avviker från allmänt godtagbara soci-personen
ala på icke önskvärt och skapar rädsla.sätt 2ärettnormer som
Attityder välvillig attityderDessa gårsegregation. påut attav
medlemmarna i minoritetsgrupp skall för deras egeten segregeras
bästa. Attityder välvillig segregation relaterade till ned-ärav
sättande attityder Tsiantis 1995, Kordoutis 1995.

Personer med fimktionshinder nedvärderas i samhället. Ned-
värderingen uttrycks i negativa attityder. Personer med ñink-
tionshinder framställs ofta underlägsna, inkompetenta ochsom
inkapabla utföra normala sociala funktioner. Karaktärenatt av
dessa negativa attityder varierar väsentligt. Många studier har
upprepade gånger påvisat människor med funktionshinder oftaatt
diskrimineras det gäller arbete, utbildning, bostadsförhållan-när

4-171623
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rättigheter, transportmöjligheter, kulturella och fri-civiladen,
Chubon 1982 har försökt identifiera detidsaktiviteter. att

attityder ofta tillskrivsvanligaste negativa medsom personer
funktionshindradefunktionshinder och dessa är: ärpersoner

beroende, bittra, inkompetenta, lättupprörda, asexuella,sjuka,
Förekomstenolycksfåglar och icke-produktiva. negativa atti-av

förklaring till den diskriminering förekommertyder utgör somen
konstaterat detsamhälle. Andersson 1983 har blandi vårt att
funktionshindradefinns stark förväntanvanligt folk att perso-en

eller de färdigheter de förloratoch sakna de sinnenskall sörjaner
sig den har funktions-haft. förväntareller aldrig De att ettsom

visa han/hon känner sig olycklig,skall visa sinhinder attsorg,
och älplös.deprimerad

älvuppfyllande profetia här svår undkomma,Tanken på är att
felaktig föreställning situa-i börjandvs. tendensen att om enen

beteende hos individer, vilket dention skapar görnytt attett
föreställningen blir verklig.felaktiga Dennaursprungligen ten-

rasfördomar, fullt tillämbarsamband mediakttagits idens, ärsom
funktionshinder. Föreställningar skill-medföräven ompersoner

sitthandlingsförmäga, beredvillighetintelligens,nader i att styra
beteende både dem bärareleda till visstliv kan äretteget av som

dem definieras pårollförväntningar ochdessa ettav som varaav
felaktiga föreställ-den ursprungligengivet På så kansättsätt.

i objektiv, mening.bli i subjektiv, Petersonningen omsann
självuppfyllande profetia drab-mekanismen1996 att ommenar

tillhör för för-människorbar alla de är utsattsom en grupp som
det skillnadde redan bam lär sigdomar ärattattgenom som

lärdom förmedlas omgiv-mellan dem och andra, som genomen
förstärker identitetenbemötande skapar ochningens utan-avsom

hural. har på pekat påförskap. 1993Eayrs sättet samma
har funktionshinder får effektennågonstämplingen ettsom avav

älvuppfyllande profetia.en
framhåller det attitydema tillHännestrand 1995 äratt perso-

funktionshinder driver dem handikapproller,med motsomner
beroende. Därför det desto viktigaredvs. passivitet och är attmot

aktiva och initiativen.funktionshindrade Menär tarpersoner
konfronterasattityder oerhört svåra påverka. interaktionIär att

funktionshinder negativa förvänt-med med en mur avpersoner
och andra vanföreställningar har utvecklatsningar, fördomar som
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under tid och därför sig djupt i det sociala medvetandet.lång rotat
socialHännestrand urskiljer två interaktion; den interak-typer av

med de integrerade och den uppstår medtion uppstårsom som
avståndstagama. integrerade har betydelse för funktions-De stor

möjligheter på villkor delta ihindrade attpersoners samma sam-
däremot försvårar delaktighethället. Avståndstagarna och jämlik-

förutsätterhet i samhället de otillräcklighet hos demattgenom
har funktionshinder, och de vidtar sådana åtgärder deett attsom

påtvingar den funktionshindradedärmed passivise-personen en
funktionshindraderande roll. frånta möjlig-Genom att personer

bekräftas förväntningarheten initiativ negativa deatt ta attom
inte kan.

omgivande samhället på många olikaDet utgör sätt, t.ex.
dåligt bemötande, hinder för med funktions-ettgenom personer

livet.hinder i deras aktivt delta i det sociala Dettasträvan göratt
det lättare, eller tvingar, många dra sig tillbaka och blirentav att
"handikappade". Vilka de sociala konsekvenserna sådantär ettav
tillbakadragande fråga utforskad Russelseär är sparsamten som
1989.

Några förklaringsmodeller5.2

enda modell inte kan förklaraLivneh 1988 attmenar en
attityder funktionshindradetill negativa tillursprunget personer.

in i varandra, och kan inte inordnas i ochOlika orsaker griper en
modell. Olika förklaringar behöver emellertid inte uteslutasamma

Studier försöker besvara frågan orsaker tillvarandra. som om
delas in i olika beroendenegativa attityder kan på detyper var

finns förklaringar,lokaliserar orsakerna. socio-kulturellaDet psy-
kodynarniska förklaringar, historiska förklaringar, demografiska
förklaringar, förklaringar grundar sig personlighet.på Livnehsom
har klassificerat olika orsaker till negativa attityder och urskiljer
då olika förklaringsmodeller:sex

Socio-kulturella och psykologiska förklaringar.1 Enligt
dessa står orsakerna till negativa attityder finna i sociala ochatt
kulturella och traditioner å sidan och till psykologiskanormer ena
erfarenheter den andra. Exempelå på socio-kulturella faktorer är

fysisksamhällets betoning på integritet, "den perfekta kroppen",
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utseendet och hälsan. Andra socio-kulturella faktorer den viktär
tillskrivs personliga prestationer, produktivitet,som personens

förmåga karriär inom arbetslivet. denna förklaringsmo-Igöraatt
dell också socio-kulturella tillskriver öppetryms normer som -
eller förtäckt nedvärdering eller degradering hat.o.m. att ettav-
funktionshinder. Psykologiska förklaringar förlägger orsakerna
till negativa attityder på personlig nivå. vanligast före-Deen mer
kommande orsakerna de inbegriper förväntningar påär attsom en

med funktionshinder bör sörja och känna sig bedrövadperson
han eller hon saknar kroppsfimktion elleröver att en en

kroppsdel. mängdEn icke-relaterade negativa egenskaperav
associeras med och generaliseras utifrån enda fysiskt ellerett
mentalt karaktäristika Livneh 1988.

förklaringsmodellDenna kan finna mycket stöd i olika slags
forskning. Sociokulturell påverkan betydelsefull faktorär atten
räkna med i mellanmänskligt samspel. Värderingar kan komma
fram i sådana uttalanden "det inte normalt", "detär är pato-som
logiskt" eller "det omänskligt" Hviid för beskriva1974är att ett
beteende icke-funktionshindrade uppfattas avvikandesom av som
från vad bör förväntas människagängse normer om som av en
eller hur börhon Utifrån dessa exempelvisär män-ut.se normer
niskor med fysiska funktionshinder avvikande Hviid 1974.
Enligt al. förmedlas begreppKent 1984 fysisk,et yttresom
charm redan i mycket tidig ålder och alla lär sig värderaatt per-

denna dimension. medPersoner ryggmärgsskadorsoner genom
kan konsekvens detta underskatta sig själva och tro attsom en av
alla andra också underskattar dem. Resultatet kan bli att rygg-
märgsskadade drar sig undan socialt Christman al.umgänge. et
1991 har funnit det i allra flesta fallde inom de fyra förstaäratt
minuterna i anställningsintervju omdömet denen som om pre-
sumtive arbetstagaren fälls. innebär beslutetDet iatt stort sett
grundar sig på egenskaper utseende och kroppsspråk.t.ex.som

försätter fysiskaDetta med funktionshinder i underlägepersoner
under intervjun. Christman al. de flesta människorattet menar
värderar andra utifrån utseendet på mycket tidigt stadium.ett
Många med fysiska funktionshinder avviker från vadpersoner

attraktivt vilket leder till spänd interaktion, forrnandetsom anses
negativa attityder och diskriminering.av
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Ambivalenstesen central i socio-kulturella och psykologiskaär
förklaringsmodeller eftersom ambivalenstesen betonar både soci-
ala och psykologiska faktorers betydelse. Individer med fi.mk-
tionshinder betraktas på framkallar ambivalentasättett som
känslor medlidande och sympati, också aversion ochav men av

blir försökeravsmak. Följden undvika funk-mötaatt attman
tionshindrade för inte uppleva dessa ambivalentaattpersoner
känslor.

Aflektiv-kognitiva förklaringar. förklaringar sträcker2 Dessa
från emotionella reaktionersig längs axel ångest, skuld i denen

änden till intellektuella reaktioner brist självinsikt, oför-påena
tolerera dubbeltydighet i den andra änden.mågan Orsakernaatt

till negativa attityder nalkas dem från affektivtnär ettman per-
funktionshindradespektiv inkluderar motvilja på grundmot av

kroppsliga missbildningar eller mentala och känslomässiga för-

beteende, rörelsehinderhållanden påverkar eller tal. Ensom ens
de orsaker till negativa attityder oftast hänvisas till, ärsomav

hotet kroppsliga självbild i kontakt mednär ärmot ens egen man
funktionshindrad dvs. rädslan liknande skullenågotatten person,

kunna hända själv Livneh 1988.en
3 Förklaringar medvetna-omedvetna attityder. Exempelom

på medvetet grundade, bestämmande faktorer till negativa attity-
kopplingen mellan personligt ellerder sådanaär som ser mora-

funktionshinder, förliskt och orsaken till rädslanansvar
"besmittelse" interaktion. Omedvetna förklaringar inrym-genom

erfarenheter kan associeras till tidig barndom, liksommer som
framställer funktionshinder straff förerfarenheter ettsom som

begångna synder, kastrationsångest, separationsångest, rädsla för
Med andra ord, orsakerna till negativa attityder enligtdöden, etc.

förklaringsmodellen medvetna-omedvetna attityder sträckerom
icke-funktionshindradesig från de den helt med-ärsom personen

till de helt omedveten Livneh 1988.ärveten om som man om
Förflutna erfarenheter-nutida förklaringar.4 Densituation

fjärde förklaringsmodellen ställer faktorer härrör från tidigasom
erfarenheter i barndom och uppfostran faktorer för-ärmot som
ankrade i nutida erfarenheter Livneh 1988.

till5 Från härstammande faktorer.internt Dennaexternt
förklaringsmodell söker fånga vilken inverkan ålder,kön, socio-
ekonomisk ställning, utbildning har på attityder tillm.m. personer
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med funktionshinder och kontrasterar dessa med faktorer som
framkalla negativa attityder hos icke-funktionshindradesägs som

exempelvis ha blivit överbeskyddad, osäker eller till-att att vara
bakadragen. Livneh 1988.

6 Teoretiskt grundade empiriska studier. Orsaker bakom-
negativa attityder kan ingå i helt teoretiskt ellerett resonemang

resultatet empiriskt studium vissavgränsatettvara av av en
population. Majoriteten förklaringar ingår i teorier, tillstörreav
dessa hör förklaringar tidiga bamdomserfarenheter, utveck-om
ling psykodynamiska mekanismer, Livneh l98 8.etc.av

Antropologiska förklaringar5.3 till attityder
och bemötande

Sambandet mellan socio-kulturella variabler och den status som
med funktionshinder har i olika kulturer föga utfors-ärpersoner

kat. finns bara fåtal studierDet undersöker attityder tillett som
funktionshindermed i tvär-kulturellt perspektiv. Enettpersoner

bok oftast refereras till i detta Hanks Hanksämne ärsom
1948 arbete. Makarna Hanks har undersökt den status som per-

med fysiska funktionshinder har i olika icke-västerländskasoner
samhällen. denna studie formulerades vissaI hypoteser angående
vilka samhällen uppvisar de bästa förutsättningarna försom
integration. förutsättningarDessa hög produktivitet i förhål-är:
lande befolkningentill och relativt jämlik fördelningen av resur-

liten konkurrens kriterierna för framgångnå ärsamt att attserna,
relaterade till individens fönnâga.

Calais 1962 refererar till ovannämnda antropologiska arbete

angående skillnader i hos funktionshindradestatus personer
mellan olika eller samhällen. Antropologiska data visargrupper

det finns statusvariationer för fysiskt funktionshindrade iatt stora
olika kulturer. Attityder med funktionshindergentemot personer
står i relation till deras På grundval och rollför-status. statusav
väntningar kan fem olika kategorier urskilj as.

l Enligt hinduismenParia. individs nutida resul-är statusen
hans handlingar i tidigare inkamationer. Följaktligen hartat av

funktionshindrade sig själva skylla, och de kan inteattpersoner
förvänta sig varken medlidande eller sympati från troende hin-
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duer. Funktionshindrade låg i klassindelatärstatus ettpersoners
samhälle det indiska. sluten social skiktning,Genomsom en

de livbaserad på kastsystem, lever isolerat från den övrigaett
föds in i kast bestämmer derasbefolkningen. Individerna en som

prestige, arbetsuppgift, boende och sociala relatio-position och

ner.
kulturer betraktas med funktionshinder2 vissaI personer som

börda och får därigenom mycket lågekonomisk status.enen
kulturer där funktionshindrade positionde3 I personers

karaktäriseras tolerant utnyttjande bestäms integrationen ochav
deltagandet individens förmåga. Resultatet blir funk-attav egen

inomtionshindrade utnyttjas lågstatusarbeten.personer
deltagande. Offentligt deltagande i4 mångaBegränsat är

finns föravseenden starkt begränsat, och det klart uttalade gränser
handikappade handlingsfrihet.fysiskt personers

Laissez-faire. med funktionshinder behåller sin5 Personer

familj inte kan bidra i arbetet.position inom även personenen, om
forskning Triandis har försökt förklara olika1990Nyare

inställning till funktionshinder med hjälp dimensio-kulturers av
Triandis i individualis-individualism-kollektivism. attmenarnen

människor toleranta avvikande, medan itiska kulturer är motmer
stigmatiseringen och skammenkollektivistiska kulturer är star-

alla dem avviker från denkare Imot nonnen.som gemensamma
social huvudsakligenindividualistiska kulturer kontrollutövas

i de kollektivistiska skam.skuld,genom men genom
fundamental förändring iLongmore 1987 män-att enmenar

funktionshinder i de västerländska samhäl-niskors attityder till
under 1800-talet i och med uppkomsten medi-lena skedde av

funktionshinder intecinska förklaringar innebar att ettsom var
övernaturligaoföränderligt tillstånd förorsakat krafter. Menav

positiv.denna förändring inte enbart Vetenskapliga framstegvar
innebar också ökad paternalism, kustodiell inställning, straff i

behandling,samband med psykiatrisk diskriminerande lagstift-
ning oftast rättfärdigades med socialdarwinism. En avgö-som
rande förändring, segregering och fördomar funktions-emot mot
hindrade inträffade under l960-talet med mänskliga-personer,
rättigheter-rörelsen bl.a. ifrågasatte den medicinska model-som
len.
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attitydemaAtt till med funktionshinder så oftapersoner
karaktäriseras medlidande beror på handikapp i regelattav
kopplas till sjukdomsbegreppet Johansson 1972. Det ärmenar
välgörenheten har medverkat till skapa "sjukdomsroll"attsom en

i sin sig uttryck i tacksamhet, passivitet och underläg-tur tarsom
position. Johansson det attityder välgören-ärattsen menar som

hetsmentalitet och medlidande har lett till funktionshind-attsom
rade lever isolerat liv. Välgörenhet har innebördettpersoner en
eftersom välgörarens beteende förmedlar attityd till denen som
har funktionshinder. negativDet attityd fonnedlas.ärett en som
Isoleringen således effekt människans förhållningssätt tillär en av

med funktionshinder och inte själva funktionshindret.personer av
Furnham drar1995 den helt slutsatsen angåendemotsatta sam-
bandet mellan välgörenhet och attityder till med funk-personer
tionshinder. Furnham har undersökt vilka de psykologiska fakto-

påverkar attityd och beredvillighetär attrerna som en persons
donera till välgörenhetsorganisationer. finns,Detpengar menar
Furnham, i två de välgörenhetsor-stort sett tror attgrupper, som
ganisationer kan lindra lidande och minska det relativa underläge

vissa befinner sig, medan andra detta ärtror att sta-som grupper
roll. Furnhams slutsats det finns samband mellantens är att ett en

positiv inställning till välgörenhet till och tillutsatta grupper
funktionshindrade eftersom båda i grund och bottenpersoner
gäller inställning till de i situation. Furnhamärsom en ogynnsam

människor positiva till välgörenhet också haratt ärmenar som en
positiv inställning till med funktionshinder.personer

Härmestrand 1994, 1995 har funnit sambandomväntatt ett
existerar mellan välgörenhet grund for finansiering ledar-som av
hundsverksamheten och andelen förvärvsarbetande bland syn-
skadade länder där verksamhetenI finansieradärpersoner. genom
välgörenhet andelen förvärvsarbetande synskadade mycketär
lägre i de länder där verksamheten offentligt finansierad.än är
Det förklarar sambandet enligt Hännestrand, välgören-är, attsom
het stigmatiserar de synskadade, de framstår hjälpbehövandesom
och beroende andras hjälp, attityd inverkar på derasav en som
möjligheter få arbete. länderI saknar socialt trygghets-att ettsom

präglas attitydema till funktionshindradesystem personer av om-
händertagande och allmosor.
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Westbrook al. 1993 har studera attityderet att gente-genom
funktionshinder hos sjukvårdspersonal med olika etnisk bak-mot

grund försökt visa skillnader bland olika kulturer det gällernär
inställningen till funktionshinder. Urvalspopulationen bestod av
sjukvårdspersonal i Australien med olika etnisk bakgrund
kinesisk, italiensk, tysk, arabisk, engelsk. tillfrågadesDe sinom
inställning till olika20 funktionshinder. signifikantatyper av
skillnader kunde konstateras för 19 dem. Generellt settav upp-
visade med tysk och engelsk bakgrund den mestpersoner accep-
terande inställningen. grundvalPå denna och liknande studierav

Westbrook al. det finns tillräckligt med belägg förattet attmenar
hävda attityder till funktionshindrade blivit mindreatt personer
negativa i utvecklade länder, diskrimineringen och denattmen
negativa inställningen till med funktionshinder förblivitpersoner
oförändrad i många utvecklingsländer. finns emellertidDet andra
forskare bestrider attityderna till medtesen attsom personer
funktionshinder har blivit bättre i det moderna samhället. Oliver
1990, exempelvis, kapitalismens uppkomst har inne-attmenar
burit hårdare attityder, eftersom kapitalismen starkt betonar vär-
den individualism, prestation och oberoende.som

Språkets5.4 betydelse
ord vi använder har inverkanDe på människor medstor om

funktionshinder upplever de innefattas respektiveatt utestängs
den sociala gemenskapen. Ordvalet vad den talandeutsägerur

den han talar ordDe används i samband medanser om om. som
olika funktionshinder både speglar och påverkar våra attityder.
Språket spelar viktig roll både i skapa och återskapaatten nega-
tiva attityder. Härmestrand 1995 observerar begreppetatt
"handikappad" i allmänt språkbruk används stämpel medsom en

hjälp människor defmitionsmässigt placerar medvars personer
funktionshinder i underordnad position.en

I undersökning vilka effekter terminologin kan ha påen om
den allmärma uppfattningen och på de attityder formas tillsom

med utvecklingsstörning påpekar al.Eayrs 1993 attetpersoner
stämplingen någon handikappad har effekten själv-av som av en
uppfyllande profetia. stämplaAtt någon handikappad innebärsom
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omgivningen börjar visst enligtmänniskor i på sättatt ettagera
tillskrivs tillroller och förväntningargängse som personer exem-
detta förstärks förvänt-utvecklingsstörning och påpel med sätt

exempelvis "obildbar"ningar i frarntiden. någonAtt säga äratt
fråga möjlighet till utbildning vil-leder till i inteatt personen ges

kunskapsluckor och stämpeln "obildbar"ket leder till attstora
med andra ord viktiga instrument ibekräftas. Benämningar är

den sociala verkligheten, eftersom språk detkonstruktionen ärav
formas.vilket medvetandet taktinstrument I samma somgenom

också medvetandet de soci-terminologin förändras, förändras om
ekonomiska möjligheterna för den detala, politiska och grupp

gäller.
därför sedan målmedvetetHandikapprörelsen har 70-talet

terminologin. "Rörelsehindrad" icke-arbetat förändrapå är ettatt
istället för det gamla "vanför"stigmatiserande begrepp, som var

Liljedahlanvändes fram till mitten 60-talet.det begrepp avsom
olika funk-undersökt de begrepp1993 har använtssom om

Förändringar i terminologi honi Sverige.tionshinder enser som
för undervisapedagogik utveckladeseffekt den attsomav nya

funktionshinder. Beteckningar "idiot",med sompersoner
kopplade"invalid", "vanför""sinneslö", "lytt", "abnorm", etc. var

oför-bristande arbetsförmåga eller tilltill individsantingen en
Förhammarsig undervisning setillgodogöramågan ävenatt

hänfördes döva barn alltifrån 1800-Enligt 19971991. Pärsson
till kategorinliksom andra handikappade barn,talets del,senare

de "defekta". Undervisning, i deneller också kallades"abnorma"
ochkallades "abnormundervisning",sådan existerade,mån en

"abnorrnskolor" medan speciallärare kalladeskalladesskolorna

begreppetdröjde ända fram till 1954 innan"abnormlärare". Det
bör detmed specialskola.abnorrnskola Det attnoterasersattes

innan begreppet "sinnesslö" utmönstradesdröjde ända till 1992 ur
"allvarlig psykisklagstiftningen. "Sinnesslö" ersattes termenav

straffrättenanpassning terminologin inomstörning" som en av
1990/91 psykiatrisk tvångsvård, m.m..prop. :58 om

Örlegård har undersökt attityder i äldre pedagogiska1995
vilkaoch i offentliga utredningar studerahandböcker attgenom

användes med hörselskada.ord och begrepp som om personer
tecken-farm med tiden har attityderna till dövaHon att personer,

gäller speciellt förspråk och dövundervisningen förändrats. Detta
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de länder där teckenspråket har officiellt språk förstatus som
döva. har lett tillDet attitydförändring dövaen om personers
möjligheter utbilda sig och delta på villkor iatt att samma sam-

Örlegårdhället. drar slutsatsen attityderna i samhället föränd-att
i samband med ökad kunskap och funktions-attras genom ge

hindrade rättigheter andra.personer samma som
Blomqvist 1990 spårar handikappbegreppet till att vara sam-

tida med välfärdsstatens uppkomst och dess utvecklingattmenar
hänger med funktionshindrade förändradesamman personers
ställning i produktionen. Lieberg 1986 har funnit bör-att man
jade använda begreppet i officiella svenska sammanhang på
1950-talet i samband med utredning hjälpbehovet hos vissaen av
eftersatta i samhället. Som resultat detta arbeteettgrupper av
kom begreppet "handikappad" begreppet "vanför" ochersättaatt
"invalid" inom socialförsäkringssystemet. detI samhälletagrara
fanns det inte, enligt Blomqvist, benämning fören gemensam
olika med funktionshinder. arbetsför-Begreppsparetgrupper
mögen/arbetsoförmögen tillräckligt för särskilja deattvar som

berättigade till fattigvård. Under industrialiseringen användesvar
begreppet "lyfta" för sammanfatta olika inte hadeatt grupper som

självklart förhållande till Iönearbete. Begreppetett
"handikappade" användes allmänt under 1950-talet. Begrep-mer

innebar dels generalisering olika med funktions-pet en grupper-
hinder omfattas begrepp och dels förståelseav samma en ny av-
handikappets karaktär. Sedan 1980-talet har det både i Sverige
och internationellt pågått diskussion utveckla begreppatten om

klargör handikapp uppstår i relation mellan medattsom personer
funktionshinder och samhället. Därmed har betoningen förskjutits
från individualistisk medicinsk förståelse handikapp tillen av en
förståelse handikapp medborgarrättsfråga.av som en

Atkinson 1996 diskuterar i de förändringar i språkuppsatsen
och terminologi skett de årtiondena i Storbritanniensenastesom
angående funktionshinder och i synnerhet utvecklingsstörning.
Atkinson vill dettapå belysa hur blir till stigma ochsätt termer
förolämpningar i Vardagsspråket. fråga honDen ställer är om nya

kan leda till förändringar i attityder. konstaterarHontermer att
många och fördomar fortfarande lever kvar, de språkligamyter
förändringarna till Språkliga förändringar har inte lett tilltrots.
förändringar i attityder, vilket innebär förändringar i termino-att
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attitydföränd-åstadkommatillräckliga förlogi inte störreattär
förutfattade meningarvilar påfördomarberor påringar. Detta att

ofta interotade. Människordessa djuptoch och ärärmyter ens
Atkinson.dessa attityder,de bäraremedvetna äratt menaravom

kandefinitioner debehöverFunktionshindrade människor som
för icke-hinderstigmatiserande. Ettoch inte äracceptera som

välgörenhetsorganisa-mångaterminologistigmatiserande är att
sitt väl-förutsättning förattityderdessa gamlationer just har som

Atkinson.görenhetsarbete, menar

ochfunktionshindermedPersoner5.5

massmedia

medforskat hurhar iNegrine 1992Cumberbatch och personer
ställdesfrågori brittisk TV. Defunktionshinder framställs som
männi-funktionshindradefunktionshinder ochbeskrivsHurvar:

dempåverkarbeskrivningar och hur TVformas dessaskor Hur
undersöktes hurupplagd i två delar. FörstUndersökningen var

devilkauppträdde i TV,funktionshindradeofta programpersoner
forskarnaDärefter harpresenterades.dei och hurmedverkade

funktionshind-har tillolikaattityderundersökt de gruppersom
meddiskuteraTV-producenter,intervjuarade attgenompersoner

familjer,derasfunktionshindradeolika personer,avgrupper
surveyundersökningmindreoch göraatt engenomresurspersoner

reak-dessautvärderathar alltsåallmänheten.bland De gruppers
finnsskildras.funktionshinder Detmedtill hurtioner personer
framforskningsprojekt kommitdettaresultatflera intressanta som

hurför informerainte arbetaförtill. kritiserasTV attatt per-om
Funktionshindradefunktionshinder lever.med personersoner

med verkligheten.inteframställs på överensstämmersättett som
eller socialmedicinskgällerdefinitionenDispyten enomom

riktas ocksåanvändas. Kritikdefinition skall mot att personer
framställs påunderrepresenterade ochfunktionshindermed ettär

ochnedlåtande, överlägsetmanipulativt ellerantingensätt ärsom
kanCumberbatch och Negrine,sin helhet,beskyddande. I menar

funktionshindrade iframställningensäga att personeravman
bliarbetar i måsteinadekvat och de TVbrittisk TV är att mersom

funktions-människor framställs. Mångadessalyhörda för hur
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det direkt olämpligt definierahindrade äratt attpersoner menar
icke-funktionshindrade anled-det många denpå sätt gör, avsom

del det handikapp funktionshindradeningen att en av som
blijust konsekvens så definierade.upplever är attaven

funktionshindrad i oftast negativinnebärRollen TVsom en
forskarna. Människor med funktionshinderbeskrivning enligt

del i vardagslivet. roller funktions-framställs inte Desom en som
alltid i relation till funktionshin-hindrade får står deraspersoner

med funktionshinder framställsder. Således, etten person som
eller barmhärtighet, bliobjekt for medlidande objektett attsom

alla eller tragisk figurförvånad attöver uppmuntra somoss en
funktionshindret.beroende på Det ganska osannoliktär att

framställs individ, råkar hahan/hon ettsom en person, en som
funktionshinder. avgörande punkt ofta betonas.Detta är en som

framställer funktionshindretTV-programmen änsnarare personen
ellerha funktionshinder, annorlunda uttryckt, TV-råkar ettsom

hans/hennes funktionshinder. Förhål-tittare personen genomser
funktionshindret förrelaterade till användslanden är attsom

väcka löje, etc.
Framställningen funktionshindrade i TV-filmerav personer

Cumberbatch Negrine kärmetecknasoch stereotyper.avmenar
Funktionshindrade framställs kriminella eller sompersoner som

patetiska. framställningen medmaktlösa och När av personer
funktionshinder jämförs med andra, det iögonfallande funk-är att

lägre mindretionshindrade har Det ärstatus.en sanno-personer
rollen professionella eller tjänstemän ochlikt de haratt av mer

framställsde arbetslösa. lågstatusmän-sannolikt Deäratt som
blir lägre grund deras funktions-niskor, påännustatus aven som

funktionshindrade skiljerAttitydema gestalterhinder. gentemot
markant från andra gestalter. mycketsig också Det merär sanno-

med funktionshinder väcker sympati, medlid-likt att personer
rädsla eller beskyddande attityd till skillnad frånande, sorg, en

oftastandra gestalter, väcker respekt eller behag. Dessutom,som
den låga finns i gestalta funktionshindradestatus attsom personer

lägre icke-funktionshindradesblir attityder och bete-ännu genom
ende. det gäller attityder till olika innebörder handikappNär av
framkom det i diskussionen med funktionshindrade attpersoner
defmitionsñågan mycket viktigt. flesta människor i dagDevar

handikapp medicinsk kategori, fast fler blir ochser som en mer
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medvetna den sociala dimensionen i definitionen han-mer om av
dikapp denna dimension inte fåttäven har den sprid-ännuom

funktionshinderning med skulle önska. Blandpersonersom
uppfattasfunktionshindrade det självklarhet attpersoner som en

handikapp socialt konstruerad kategori. finnsDetär t.o.m.en en
funktionshindrade vill funktionshindergrupp personer som se
politisk kategori. Förståelsen för funktionshindersom en som en

politisk kategori förenar funktionshindrade människor med kvin-
homosexuella och för olika minoriteterrepresentanternor, som

känner sig förfördelade i det brittiska samhället och stridersom
sociala rättigheter.för sina politiska och Människor med funk-

tionshinder önskar bli behandlade i de olika TV-programmenatt
människor i första hand och bara i andra hand männi-som som

funktionshinder. innebär förskor har Detta TV-produ-ettsom
del de inte skall använda funktionshindrade männi-attcentemas

sentimentalt för andra gestalterskor på innebördensättett att ge
överlägsenhet.av

naturligtvis välkommet funktionshindrade karaktärerDet är att
eftersom delmed i filmer de samhället. Detas representerar en av

dragen och personlighet hos karaktärerna ochklichéartade typ av
blirde enformiga situationer de involverade i förtjänar docksom

utgångspunkt har Klobas analyseratkritik. Med det 1988som
och kritiserat mängd filmer har sig funktions-använtsom aven
hindrade karaktärer. det existerarHon att ett enormtmenar gap

funktionshindrade skådespelare och andra. blir intemellan Gapet
de krav handikapprörelsen kämpar förmindre med tanke på som

definitioner och lagstiftning, öka tillgängligheten iändra attatt-
offentliga byggnader och hur med funktionshinderpersoner-
framställs massmedia. Klobas mellan det verk-i att gapetmenar
liga livets och filmdukens funktionshinder kan överbryggas

handikapp mänsklig rättighetsfråga och inteattgenom se som en
personligt problem. Förändringar på den politiska ochettsom

sociala haft föga effekthar på hur funktionshindradearenan
karaktärer framställs i filmer. Fortfarande framställs funktions-
hinder personligt problem måste övervinna.ettsom som man
Funktionshindrade karaktärer endimensionella och funktions-är
hinder framställs inte integrerad del i det verkliga livet.som en
Även det finns fåtal filmer drar uppmärksamheten tillettom som
verkligheten och till de verkliga problem funktionshindradesom
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dagligen så finns det filmermängd för-möter,personer en som
budskapet det verkligamedlar problemet emotionellt: funk-äratt

tionshindrade måste sitt funktionshinder ochaccepterapersoner
övervinna svårigheter. Handikappfrågan tycks förvisad tillvara
historier hur skall "övervinna" och "besegra" funktions-om man
hindret och hur en-på-miljonen har lyckats "bota" sitt funktions-
hinder.

slående drag i filmer där funktionshindradeEtt karaktä-annat
förekommer, Klobas, den förbluffande gradenärrer menar av

Tal och liknarupprepning. varandra så mycket attscener
utgången i historien kan gissas från allra första början. Människor

funktionshinder definierasmed huvudsakligen inom förramen
karaktärstyper. antingen besegrade,två De människorär arga som

behöver hjälp eller så de envisa betraktar funktions-är typer som
hindret utmaning och funktionshindret kämpartrotssom en som
för besegra alla svårigheter. det första fallet avböjIatt er personen
hjälp grundpå egensinnighet, medan i det andra avböjerav per-

hjälp på grund karaktärsstyrka. i personlig-Nyansernasonen av
förhetsdrag givna, finns inte funktionshind-närtassom annars

rade skildras. Funktionshindrade karaktärer framställspersoner
antingen eller bättre genomsnittet.sämre änsom

kan litteraturen förutsättas förmedla vissa atti-På sättsamma
tyder funktionshinder. undersökning hur samhälletsIom en om
attityder, och diskriminering avspeglas barnböckeristereotyper
har Slapin 1987 analyserat barnböcker och diskuterat vilken25

attityd förmedlas föreslår frågorvissaHansom genom sagoma.
förläsaren kan ställa utvärdera barnböcker aspektenattsom ur

negativ inställning till fimktionshinder. Exempel på sådana frågor
beskrivs funktionshindrade karaktärer annorlunda icke-är: än

funktionshindrade, beskrivs de endimensionella karaktärersom
eller komplexa personligheter Beskrivs de passiva,som som
beroende, och/eller asexuella eller integrerade, kompetenta,som
oberoende människor Väcker eller medlidande ellersagan sorg

den upphov till genuin medkänslager en
Åskådare kan inte identifiera sig med funktions-medpersoner

hinder såsom de framställs, sig med den ständigt deprime-vare
rade eller med den heroiska alltid Dettypen typen som segrar.
element oftast förekommer i historier med funktionshindradesom

nedvärdering. funktionshinderPersoner med fram-ärpersoner
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ställs sådana hatar sig själva och sina begränsningar, desom som
använder ofta fattigt språk och deras motbjudande.ett äryttre
Slutligen har Klobas funnit filmer använder föråldrad, fel-att en
aktig och kränkande terminologi i samband med funktionshinder.

5.6 Demografiska faktorer

likhetI med andra forskare pekar McDaniel’s 1976 på forsk-att
ning inom området belägger attityder själva tillstån-att gentemot
det funktionshindrad negativa attityderatt är än motvara mer
funktionshindrade människor, sådana attityder intesamt att är en-
dimensionella. McDaniel framhåller attityder varierar i för-att
hållande till antal faktorer. Några dessa demografiska.ett ärav
Forskning visar attityder varierar beroende på tidigare kontaktatt
med funktionshindrade ålder, utbildning, kön, etc.personer,

När det gäller utbildningens roll har vissa studier rapporterat
attityder blir positiva bland med högre utbildningatt mer personer
med lägre. Sambandet mellan människors socio-ekonomiskaän

och attityder till funktionshindrade intestatus är ännupersoner
kartlagt. Forskningen inom detta område förekommer i liten

utsträckning. På förhåller det sig med forskning kringsättsamma
sambandet mellan religion och attityder till med funk-personer
tionshinder. det gäller ålderNär och dess betydelse for attityder
till funktionshindrade finns det studier, enligt McDaniel,personer

pekar på det finns inget eller enbart samband.att ett svagtsom
Huruvida icke-funktionshjndrade eller icke-flmktions-män

hindrade kvinnor positiva funktionshindradeär gentemotmer
fråga ofta ställts Harmah flesta1988. Deärpersoner en som

studier kvinnorvisar har positiva attityderatt än män gente-mer
människor med funktionshinder. förklaring oftastDenmot som

kvinnor i allmänhet inriktade på relationer ochär att ärges mer
känslor det finns ocksåMen studier visar det inteän män. attsom
finns några signifikanta skillnader mellan och kvinnor. Eftermän

forskningsfáltetöversikt Harmahs slutsats attityderären av om
till funktionshindrade i relation till kön, det förärattpersoner
tidigt associera kvinnor till positiva attityder eller tillatt mer

beredvillighet interagera med med funktions-större att personer
hinder Yuker 1976 skillnader mellanän män. närattmenar
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i attityder till med funktionshinderkönen uppstår måstepersoner
hänföras till andra variabler kön, infor-orsakerna exempelvisän

mation eller kontakt.

Ångest och rädsla5.7

intresserat sig för attityder till funktionshindradeMånga som per-
förhållandet till del fråga för-har beskrivit storsom en omsoner

rädsla. rädsla för det okända, rädslanekelse och Det är en en som
flesta människor inte har någon kunskap och därmed ingende om

märmiskor, plötsligtberedskap hantera. Många möteratt som en
med funktionshinder, med olust ochettperson .reagerar

avståndstagande. Andersson har i sin förklara1990 strävan att
det negativa bemötande människor gjort följande iakt-möter

rädslan för olikhetentagelse, nämligen singömmeratt mot-egen
egentligen fruktar vid med funktionshind-mångaDet mötetsats.

också drabbas. nämligen iakt-rade de kan harDetär attpersoner
med funktionshindertagits människor möternäratt en person

reak-olust och avståndstagande.de med Dessaspontantreagerar
funktionshinder kan tolkas, enligt Andersson,tioner inför som en
rädslan för det okända och det annorlunda.funktion ärsomav

ishbein och Azj folk utvecklar attityder1980F att aven menar
skäl: attityder underlättar förståelse världenfyra a runtom-av

förenklar intryck b attityderkring de organiserar ochattgenom
anpassningen till komplex värld deunderlättar styratten genom

maximerar belöning från omgivningenreaktioner på sättett som
skyddar självkänslan det möjligt förc attityder göraattgenom
undvika obehagliga sanningar sig själva d atti-attpersoner om

för folk uttrycka sina grundläggande värde-tyder möjliggör att
Fishbein och Ajzen urskiljer också fyra olika funktionerringar.

attityder uppfyller och de viktiga lära kännaär attmenarsom som
skall ändra attityder. attityder syftar tillpå Dessa lär:om man

och minimera straff, attitydermaximera belöningar 2att egna
skänker tillfredsställelse de mednär överensstämmer personens

värderingar, 3 attityder hjälper klargöra sinattenegna person
världsbild och attityder skyddar från4 attegen personen

grundläggande ocherkänna sanningar sig själv världen utan-om
för. framhåller attityderJohansson 1972 på utgörsätt attsamma
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stöd och inger känsla trygghet. människor införDå ställsett en av
situationer helt främmande och inför vilka de inte harärsom
hunnit utveckla några attityder blir de osäkra och rädda.

Westbrook al. skriver1993 de djupliggandeatt mestet orsa-
kerna till diskriminering människor med funktionshinder gårmot

finna känslor och värderingari både svåråtkomliga ochatt ärsom
svåra förändra. Bland de vanliga känslor icke-funk-att mest som
tionshindrade upplever i med funktionshindrademötet ärpersoner

existentiell ångest och skam. deFörutom reaktionernaen egna
i sig obehagliga innebär ofta med dessaär mötetsom grupper av

funktionshindermed också konflikt ideologiskpåpersoner en en
nivå, dennämligen mellan de reaktionerna och de samhälle-egna
liga värderingar uttrycker allas värde och rättighetersom

ÅngestenAronsson Smedler 1985. med funk-mötetsom en
tionshindrad upphov till, blir mycket svårare bäraattperson ger

den i strid med hur enligt existerandestår socialaom man normer
borde undvika den ångest dessa leder tillFör mötenattreagera.

oftast avstånd från den funktionshindradetar man personen som
utlöst dessa känslor och tillskriver honom/henne negativa person-
liga egenskaper. kan ocksåMan så överhuvudta-attreagera man

funktionshindradeundviker med för slippamötenget attpersoner
uppleva ovannämnda konflikt. Båda förhållningssätten enligtär,

Smedler uttryck för, och befäster negativaAronsson 1985,
attityder.
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på kontextens betydelse för hur vistudier visarfinnsDet som
harfunktionshinder. Wright 1988meduppfattar en person

försökt människorsenkelt experiment mätaattettgenom
"blindhet" jämfört med "blinda männi-reaktioner till begreppet

funk-funktionshinder" jämfört med "fysisktoch "fysisktskor",
visade tillståndetmänniskor". Studientionshindrade att som

negativtvärderades mycketsådant, blindhet, änt.ex. mer om man
innehåller människorsig formuleringarskulle använda somav

föga förvånansvärt. Wrightvilket kanskemed detta tillstånd, är
uppfattarskillnaden mellan hurfördomar förklararatt manmenar

tillståndet dvs.blinda människor. detblindhet och När är -
inget sammanhangexisterarblindhet mäts nyanseratsomsom-

föreställningar förknippadenegativabetydelse.dess De ärsom
begreppet blindhetreaktionerna.begreppet blindhet Ommed styr

med begreppet persontillsammansförekommer ettgersom
mildra denkommer detta begrepppositivt sammanhang, att

socialt liv, arbete,meduppfattningen.negativa En ett ettperson
funktionshinder.tilldetta vis inte reducerbar Ettfamilj påäretc

negativa attityder ochkan begränsapositivt sammanhang omvänt,
fördomareller befästa existerandesamband kan ökanegativtett

kan begränsa spridningenattityder. positiv kontextoch Om aven
negativ kontext ökarkan vi förmodaattityder,negativa att en

ocksåattityder. betydelse harnegativa Kontextensspridningen av
interaktion och samarbetestudier visarbekräftats ävenattav som

fördomsfulla attityder till blipåverkar attextremt merpersoners
positiva.
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Information, interaktion,6.1 gemensamt
mål

Forskning rörande attitydförändring kan delas i två Ityper.upp
handlarden det åstadkomma attitydförändringtypen attomena

ökad interaktion med funktionshindrade i dengenom personer,
andra söker uppnå attitydförändring ökad infor-attman genom
mation. dessa strategier har kunnat påvisaIngen nämnvärdav en
och varaktig attitydförändring, enligt SmedlerAronsson

1985. däremot kombinerat dessa strategier har resul-När man
attitydförändringpekat på i positiv riktning. Studier hartatet en

också visat ökad information och kunskap effekter påatt ettger
intellektuellt plan, nämligen med kunskapattmera en person om

funktionshinder/funktionshindrades livsvillkor inte uttryck förger
till funktionshindradefördomar eller negativa attityder personer

länge diskussionen sig på teoretiskt plan.så Prövostenenrör ett
verklig attitydförändring har åstadkommits själva inter-ärom en

aktionen med funktionshindrade därförDet olikaärpersoner. som
leder till ökad personlig kontaktåtgärder mellansom personer

funktionshinder funktionshindermed och såärutanpersoner
betydelsefulla för eliminera fördomar och negativa värderingaratt
och känslor.

och Apostal kan tekniker för förändraEnligt 1986Perry att
attityder funktionshindrade delas i två katego-gentemot personer
rier: de går på öka kontakten och interaktionen meda attutsom
funktionshindrade och b de går på attutpersoner, som ge mer
information funktionshinder.med och ApostalPerrypersonerom

det finns antal studier analyserarsäger att ett stortatt trots som
arbetsgivarnas attityder till funktionshindrade så finnspersoner,
det bara fåtal studier syftar till förändra arbetsgivarnasett attsom
attityder. flesta studier inom detta område riktadeDe är mot
studenter eller lärare. och Apostal har i sin studie försöktPerry att
tillämpa dessa teknikerna för attitydförändring på inompersoner
näringslivet. Resultaten visade sig positiva. Olikavara program

utformades för stimulera kognitiva, känslomässiga ochattsom
beteendeförändringar nådde bästa resultat de kombineradenär
kunskapsinsatser med ökad kontakt med funktionshindrade per-
soner.
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attitydförändringsyftet med måsteMonbeck 1973 attmenar
med funktionshindervilketdet påförbättra sättatt personervara

bör ligga iHuvudvikten i dennabehandlas.framställs och strävan
funktionshindrade människor intefaktumtydliggöra det ärattatt

komma ihåg,märmiskor. Vi måstevarandra andralika änmer
dålig infonna-negativa attityder orsakasMonbeck, att avmenar

ogrundade rädslor.föreställningar och Hansfalskation, anta-
informerade kommer rädslorfolk blirgande rätt attär näratt

vilket i sin kom-attityder bli ohållbara,negativaskingras och tur
med funktionshinder kommerleda till attattatt personermer

jämlikar.behandlasochbetraktas som
mellanjämförande studie 1975har gjortal. 1991Rees et en

med utvecklings-attityder tilldet gälleroch 1988 när personer
utbild-förändringar i lagstiftning,visarResultatenstörning. att

all-medvetenhet blandintegration och ökadökadningsmetoder,
utvecklings-till medtill attitydemahar lettmänheten att personer

avgörandepositiv riktning.utvecklats i Denstörning har mest
medveten-al. ökadförändring Reesi dennafaktorn etanser vara

antal studierhar20 årenbland allmänheten. Dehet ettsenaste
medoch föreställningarangående attityderutförts personerom

al., delaskan, enligtoch dessa studier Reesutvecklingsstörning et
inställningallmänhetensvisardei kategorier: lin två attsom

utvecklingsstörning ochmedmedökad kontaktberor på personer
Resultat-kunskapens roll.informationens ochde betonar2 som

motsägelsefulla.minst Reesstudierfrån båda är sagttyper aven
sker grundvalkontakten inte påså längeal. attet av enmenar

kontakten medingenstans.aktivitet leder den Detmeningsfull är
ledermedarbetarei egenskapfunktionshindrade somavpersoner

resultaten.varaktigatill de mest
kontakt harinformation kontragäller effekternadetNär ettav

undersökteBerrololika 1984studier gjorts påantal grupper.
informationenbart kontaktinformation,vilka effekter enbart samt

sjukgymnast-hade på studenter inommed kontaktkombinationi
förrekommendationerGenerellt deutbildning. ärsett som ges

slag: informationattityder lförbättra att presenteratreatt omav
människorförafunktionshinder/funktionshindrade, 2 att samman

kombina-funktionshinder, använda sig3med och attutan av en
visarstrategiema. detovarmämnda Förtion de två mestaav

i kombination medBerrol, informationforskningen, enligt att
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kontakt de bästa effekterna. Enbart information eller kontaktger
förändrar inte attityder på signifikant sätt.ett

informationAtt människor med funktionshinder kange om
enligt Fichten 1988 framstå ineffektivt medel förett attsom
ändra på attityder. Effekter kontakt mellan funk-medav personer
tionshinder och andra varierar. Några studier har funnit kon-att
takt får vissa positiva effekter det gäller attityder och bete-när
ende, medan andra har funnit försämring, åter andra har funniten

det inte finns någon helst relation mellan variablernaatt som
kontakt och inställning till funktionshindrade Fichtenspersoner.
slutsats kontakt sådan inte verkar starkt medelär att ettsom vara
för minska fördomar och diskriminering.att

Johnson Johnson 1984 likaledes interaktionenattmenar
med funktionshindrade nödvändig, inte till-ärpersoner en men
räcklig, förutsättning för eliminera negativa attityder. Det iatt är
och interaktionen ursprunglig stigmatiseringgenom som en
kommer förstärkas eller elimineras positiva attityder,att genom

Ökadenligt Johnson Johnson. kunskap leder alltså inte nöd-

vändigtvis och automatiskt till attitydförändring. Effektenen av
information kan avklinga snabbt den inte åtföljs ökadom av en
kontakt med funktionshindrade personer.

Hillis har informationsinsatser1986 och ökadgenom genom
interaktion försökt modifiera barns attityder till funktionshindrade
barn i positiv riktning. Inforrnationsinsatsema bestod vi-en av
deopresentationer och upplysning skulle öka kunskapensom om
funktionshindrade bam. Interaktionsinsatsen innebar barn medatt
funktionshinder arbetade tillsammans med andra barn i ett pro-
jekt. Olika skalor föranvändes effekterna infonna-mätaatt av
tionsinsatsen och interaktionen. kvantitativaDen analysen visade

ingendera hade någon statistisk signifikant effekt på attity-att
dema. Medan kvalitativ analys visade barnen reageradeatten
positivt specifikapå egenskaper hos de funktionshindrade barnen.

Sandling 1989 har i studie undersökt i vilken omfattningen
gnmdskolelevers attityder till utvecklingsstörda elever kan för-
ändras i positiv riktning. Resultatet från studien pekar på deatt
kan förändras med måttliga informations- och sarnverkans-även
insatser. informationGenom och möjlighet till ömsesidig påver-
kan minskar främlingsskapet tydligt och positiv på eleveren syn
med funktionshinder skapas. Aune 1992 har i sin översikt om
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högskolestuderandes karriärmöjligheter och arbete däremot
fram till det krävs icke-funktionshindrade ochkommit attatt

träffas frivilligt för tillsammansfunktionshindrade attpersoner
mål för nå ändring attityderarbeta något attmot gemensamt en av

bemötande.och

undersökning vilka attityder bib-Dequins al. 1988I et om
funk-inom universitetsbibliotek har tillliotekarier verksamma

tidigarebekräftar denna studie vadtionshindrade personer, ,som
betydelse, nämligen information iinformationenshar attsagts om

detomedelbart leder till attitydförändring.sig inte på Närsättett
funktionshinder slutsatsenkontakt medgäller utan varpersoner

iblandledde ibland till positiva attityder,entydig. Kontakteninte
ibland ledde den inte till resultatnegativa sådana och någratill

effekten kontaktenDequin al. draralls. Slutsatsen är attet avsom
kontakt.beror på typen av

människor påverkas de kunskaperAttityder till andra av som
goda kunskaper följer oftastdem. Medhar nyan-en meromman

männi-attityder utvecklas ocksåserad attityd. Positiva gentemot
negativatillfredsställa behov och önskningar, ochskor kansom

för nåtill hinderattityder utvecklas attpersoner som anses vara
talrika exempel informationdet finns också påmålen. Men att

de attityderkunskaper inte medoch goda överensstämmer som
information i sig sällanföljerindividen utvecklat. Härav äratt

och 1980till attityd. Enligt Stutzdirekt orsak Kempeen
attityderofta för utvecklaanvänds informationen är över-att som

exis-existerande attityder. Attityderensstämrnande med tidigare
medvarandra hänger ihopisolerade frånsällan utanterar var-
likartadeDärför tenderar haandra och bildar attsystem. personer

han/hon hör ihop.människor Menattityder mot genomsom anser
ifråga urskilja vissaoch kunskap kaninformation personen

objektet.utveckla specifika attityder till just detaspekter och

specifika attityd kan, enligt och Stutz,KempeDenna vara av en
intensitet den kan förändra helasådan styrka och systematt av

människor objekt.attityder har utvecklats till eller Den spe-som
cifika attityden till människor med funktionshinder ingår sanno-

generell attityd människorlikt delattityd i tillen mer somsom en
olika minoriteter, de avviker från dettillhör som som anses vara

"nonnalt".
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Smedler drar i studie 1985 slutsatsen det oerhörtäratten
svårt åstadkomma attitydförändring. det krävs infor-Föratt mer
mation, ökad personlig kontakt möjlighet bearbeta desamt att

attitydema. Pelkonen 1992 pekar på viktig aspekt iegna en
bemötandeproblematiken, nämligen eftersom attity-att ens egna
der del själv blir det svårt på objektivtutgör ytterst att etten av en
och neutralt granska dem.sätt

Vilka konsekvenserna blir kontakter med funktionshindradeav
människor beror, enligt Yuker faktorer:1988, på den funk-tre
tionshindrade särdrag, icke-fimktionshindrades särdragpersonens
och på hur interaktionen utvecklas. finnsDet vissa villkor som
måste uppfyllda från den funktionshindrade sidavara personens
för kontakten skall i positivt bemötande. Vederbö-att utmynna ett
rande skall l känna samtalsämnet kring vilket interaktionen ut-
vecklas 2 socialt kompetent och kapabel kommuniceraattvara
och försonad3 med sitt funktionshinder och villig dis-attvara
kutera det. Demograñska variabler och själva funktionshindret
framstår mycket betydelsefulla i den inledande fasen in-som av
teraktionen; under långvarig kontakt däremot be-ären som en-
tydelsefull faktor för attitydförändring mister de sin vikt. Atti--
tyder hinder för positivt bemötande l uppfatt-utgör är:ettsom
ningen funktionshindret den väsentliga egenskapenäratt mest
hos fråga,i funktionshindrade2 människoratt ärpersonen
olika, inkompetenta, underlägsna, och/eller har negativa karak-

tärsdrag och människor i allmänhet3 inte förmåratt möta per-
funktionshindermed och deras problem. villkorDesoner som

måste uppfyllda för interaktionen skall iutvecklas positivattvara
riktning 1 samarbete och reciprocitet, 2 skallär: mötet vara
givande för båda 3 skall resultera i lärmötetparter, att personer
känna varandra, 4 det skall finnas kontinuitet i relationen.en

6.2 Utbildning och arbete medpersoner
funktionshinder

Studier har gång på gång visat funktionshindradeatt personer
fattigare, har kortare utbildning, färre arbetsfárdig-ärsom grupp

heter och högre andel arbetslöshet se Helander 1993. Senareav
tids forskning har visat de ekonomiska förhållandena haratt en
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positiv eller negativ påverkan på attityder till med funk-personer
tionshinder. Forskningsresultat pekar på de potentiellt negativa
effekter nedskärningar i de sociala har på all-som programmen
mänhetens attityder till med funktionshinderpersoner
Abrahamsson och Lindberg 1995. inte haAtt skälig levnads-en
standard, inte ha arbete, inverkar negativt på allmän-att ett etc.,
hetens attityder till funktionshindrade Något ondpersoner. av en
cirkel uppstår därmed: den negativa attityden i skolan, i grann-
skapet, på arbetsmarknaden innebär socialt utanförskapettosv.
och leder till ekonomiskt ställning vilket ytterligareutgören svag
grund för negativa attityder.

Flera forskare har, enligt Fichten 1988, detargumenterat att
bästa öka förståelsen, minska fördomar, öka väl-sättet att att att
beñnnandet och underlätta interaktionen mellan medatt personer
funktionshinder och andra medborgare, de utbild-är att ge senare
ning, information och kontakt på jämlik basis med männi-nära en
skor med funktionshinder. funktionshindradEn med ut-person
bildning har i sin möjligheter både tillvara sinastörretur att ta

intressen, tala för sig, bli respekterad och inte väcka detegna
medlidande han/hon ofta blir för.utsattsom

Strategin ändra attityder lika möjligheter tillatt attgenom ge
utbildning för med funktionshinder har i olikaprövatspersoner
sammanhang entell kanJ 1977. Man också det så, det finnsattse

ömsesidigt förhållande mellan attityder och utbildning, nämli-ett
attitydförändring hos icke-funktionshindrade, historisktattgen

har lagt grunden till olika utbildningsinsatser för funktions-sett,
hindrade tiden Pärsson sin avhandling1997. Ipersoner genom

utbildningDövas Sverige visar1889-1971 hurPärsson påi rätt
till utbildning för döva stegvis fick fotfäste förändring igenom en
den allmänna opinionen. Genom använda de förändrande atti-att
tydema utgångspunkt forskare Nordström,som menar
Labrégére kan dela in utvecklingen i olika stadier,att treman
nämligen likgiltighet och segregation, medlidande och humanitet

självtillit och social integration. Labrégére har i sin studiesamt
specialundervisningens utveckling i Sverige och i andraom

länder visat samhällets attityder utvecklingen funk-att styrt av
tionshindrade utbildning och följaktligen varit avgö-personers
rande för möjligheter till integration i samhället. delarPärsson
denna uppfattning förändring i angående dövasatt synsätteten
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sig undervisning har legat till grund förmöjlighet tillgodogöraatt
faktiska i utbildningssystemet. tider då den all-förändringar I

inställningen döva inte kunde tillgodogöra sigmänna attvar
erbjudits sådan.undervisning, har de inte heller någon På samma

ställning arbetsmarknaden varit relaterad tillhar dövas påsätt
allmänna uppfattningar dövas kapacitet.om

Betydelsen funktionshindrade6.3 av

inställning tillpersoners egen
funktionshinder

folk i allmänhet tycks männi-Weinberg 1988 iakttar attatt tro
fruktansvärd tragedifunktionshinder har drabbatsskor med enav

folksmissöde. hur väloch alltid bittra sitt Men stämmerär över
funktions-verklighet meduppfattning med denöverens personer

funktionshinderverkligen medhinder lever i Har personer
de verkligen ständigt bittradrabbats så tragedi och ärstorav en

kunskapsöversiktWeinberg har gjortfunktionshindretöver en
fysiska funk-undersöker hur människor medstudieröver som

fysisktoch hur det hationshinder uppfattar sina liv är att ett
fanns inga skillnaderfunktionshinder. Enligt dessa studier det

till-och andra det gällermellan funktionshindrade närpersoner
enda skillnadenfredsställelse, frustration eller glädje. Den som

Männi-livssvårigheter.dessa studier pekar värderingenärut av
ochfunktionshinder bedömde deras liv svårareskor med att var

fortsätta så. Slutsatsendet sannolikt kommer attatt att avvara
fysiska funktionshinderdessa studier antagandet ärär att att

för-otillfredsställelse grtmdlöst. Iställetdirekt relaterade till är
funktionshinderhåller människor meddet sig så många ettatt

funktionshindret, mångafinner tillfredsställelse äventrots om
människor inte det.tror

refererar studier i vilka har frågatWeinberg till man personer
med sin skadamed funktionshinder de skulle välja bliattom av

kirurgiskt ingrepp ifall det fanns möjlighet till det. Dessagenom
studier i bland dem svarade deresulterar slutsatsen attatt som
inte skulle med sin skada de tillfredsvälja bliatt av var som var

viktig faktor i deras hypotetiskamed sin personliga identitet. En
rädslan de därmed intebeslut kirurgiskt ingreppemot ett attvar
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längre skulle Genom ändra kroppen deattvara samma person. var
rädda för detta skulle ändra derasäven nuvarande identitet,att
något de på intet ville. Weinberg sammanfattar detsätt ärattsom
lämpligast funktionshindret svårighet ställeratt se som en som
begränsningar och problem på andra aspektersättsamma som

Livet har kamp försätter gränser. och ochett moment av var en,
funktionshindrade kamp inte annorlunda de and-är änpersoners

finnsDet många sin situation ochsätt sig tillattras. se anpassa
den.

Betydelsen funktionshindrade förhållnings-egetav personers
påpekas Pärsson 1997sätt medattav som menar personer

funktionshinder till viss del själva bidrar till människoratten
undviker dem de uppvisar känsla underlägsenhetattgenom en av
och dåligt självförtroende. förväntadeDet negativa bemötandet
bidrar till alltför lätt drar sig undan för slippa upplevaatt attman
det negativa bemötandet. Vad ovanstående forskningsom
bekräftar oberoende politiska och ekonomiskaär beslutatt av
kring handikappfrågor det och attityder och faktiskaär vars ens
bemötande i det dagliga i hög grad kommerumgänget attsom
prägla funktionshindrade självuppfattning ochpersoners vara
utslagsgivande for deras möjligheter leva i delaktighet ochatt
jämlikhet med alla andra. iDet det dagliga samspeletär som
funktionshindrades liv fonnas. undvika ellerFör attpersoners
förebygga stigmatisering det viktigt det dagligaär umgängetatt
med funktionshindrade positiv attitydpersoner genomsyras av en
Lawenius 1989.
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Slutord7

medföreställningarmärmiskor sinaVarifrån får personerom
antagandenVilka dederas behovfunktionshinder och är somom

s.k.föreställningardessa Detgrund förtillligger
år harunder mångafått dominera"eländesperspektivet" som

funk-medföreställningarnaroll förspelat stor personeromen
medofta förknippatsmycketFunktionshinder hartionshinder.

Medi-ensamhethjälplöshet,beroende,följdernegativa etc.som
betydelse. Mensammanhangnaturligtvis i dettahar storenerna

olika slagområdet, litteraturarbeten påvetenskapligaockså av
medkontaktersjälvamärmiskorerfarenheteroch de gör genom

avsaknadenellerftmktionshinder,någothar avpersoner som
genomgångminst minvisar inteviktig roll.spelar Detkontakt, en

bemötande.ochattityderforskning omav
handlings-ioch förordningar,i lagarofficiellt hållFrån t.ex.-
belystshandikappfrågomaharoch handikapprograrnplaner ur-

fast.delaktighet lagtsjämlikhet ochoch målenaspekterolika om
forsknings-antalvi harfaktumkvarstår detSamtidigt stortettatt

mellan funk-diskrepansfinnsdettyder påresultat att ensom
sinbl.a harförväntningar,rättmätigationshindrade sompersoners
deverklighetregler, och denochi lagarvadgrund i sägssom

sjukvård,myndigheter,kontakt medide kommermöter när
forskningsresultatenMed tanke på vadskola, barnomsorg, etc.

tillbli utvaldintegration, intebristandepekar på att gemen-om
funk-attitydernegativafördomar ochkvardröjandeskap, ärom

förståe-dåligt bemötandeklagomåltionshindrade ompersoners
liga.

attityder tillundersöktforskareårtionden harfleraI personer
forskningsre-olikagenomgångfunktionshinder.med Denna av

slutsatsåren.från de 20-25 Denomfattar litteratursultat senaste
stöd för,kunskapsöversiktenocksåochjag själv drar, ärgersom

föränd-fråga märmiskosyn;grundenbemötandet i attäratt omen
och dessatidenkan konstaterasbemötandetringar i attgenom
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sammanfaller med andra förändringar i samhället föränd-t.ex.
ringar i språk, utbildningssystem, samhällsekonomin, lagstiftning,

kravet på lika behandling och icke-diskriminerandeetc., samt att
bemötande led i de sociala rättighetemas expansion tillutgör ett

omfatta fler Fortfarande kan ändå detatt säga attgrupper. man
dominerande perspektivet i forskningen de professionellasär per-
spektiv och inom detta dominerar det medicinska perspektivet.
Trots lika-rättighets-tänkande har fått starkt fotfästeatt ett ett
inom handikapprörelsen det decenniet har forskningensenaste

följtinte med. finns emellertidNumera inte fokusering påsamma
institutioner förr. Ett positivt i utvecklingenannat steg utgörsom
det ständigt växande antalet forskare inom handikappforskningen

själva har funktionshinder. forskareDessa anlägger ofta ettsom
radikalt perspektiv på sin forskning.

kan bara spekuleraMan varför handikappforskningen inteom
hunnit längre. skäl till det kan forskningenEtt inom han-attvara
dikapp förhållandei till forskning fortfarande mycketärannan
begränsad. Handikappforskningen lågprioriterat område.utgör ett
Kunskapsöversikten kan kanske skapa den uppfattningen detatt
finns mycket skrivet inom Faktum dock detär änmet. är attsom
fortfarande område sin vikt mycket outforskat.är ärett trotssom

finns forskningDet mycket lite vilket bemötandet.ex. om per-
med funktionshinder får i kontakter med myndigheter,soner

skola och sjukvård i dagens Sverige. Vilket bemötande får föräld-
till barn funktionshindermed och föräldrar själva har ettrar som

funktionshinder förhåller detHur sig i praktiken med funktions-

familjhindrade bilda Vilken betydelse har denrätt attpersoners
kulturella bakgrunden för bemötandet skolsituationen förHur är
elever med funktionshinder och i vilken utsträckning får dessa
elever utbildning likvärdig med andra elever förhåller detHuren
sig bildenmed tecknas med funktionshinder isom av personer
svenska massmedia och svenska filmer Förekommer barn med
funktionshinder i svenska barnböcker Finns det något samband
mellan socio-ekonomisk och attityder till funktionshind-status
rade Listan kanpersoner längre.göras

har forskareI USA gjort attitydstudier flera olika personal-av
kategorier kommer i kontakt med funktionshindradesom perso-

och i samband därmed försöker de formulera rekommenda-ner
tioner hur attitydförändring skall kunna Liknandeuppnås.om
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Arbets-svenska samhället.behövas i detskulle kanskestudier
för sådanaprioriterat områdemarknaden måste ettt.ex. somses

eller yrkesutövarefunktionshindrad arbetskamratstudier. En är
föravskaffa fördomar och verkaeffektivade sätten attett mestav

in iDärefter kanskeförhållande.normaliserat är stegetett grann-
omkring frågan funktions-behöver inteskapet lättare; mötasman

arbete,omkringhinder/icke-funktionshinder, ett gemensamtutan
intressen.studiebakgrund eller gemensammagemensamen

igenom visarforskning jag gåttdel denEn attstor personerav
attityder.negativa Dessaoftafunktionshindermed möts av

utfor-kulturellthistoriskt ochmänniskangrundläggs hos genom
bamdomsrädslor ochsocialisationsprocess,värderingar,made

före-funktionshindrade Detkontakt medavsaknad personer.av
med hörselskadorattitydemafaller gentemot personersom om

positiva.derelativtinte kaneller människor är mestsettsesom
psykiskt funktions-utvecklingsstörning ellertillattityderMedan

och ångest.sårbarhet Enväcker känslorhinder ofta gemensamav
personalens värde-bemötandeall forskningslutsats i är attom

bemötandet.roll förspelar avgörandeerfarenheterochringar en
ibemötandefor bragrundläggande villkor ärEtt attett personen

eller hanhela hondenuppmärksammasfråga personsom
aspektenbartFunktionshindret är av personen.en

finnsstudier deti mångaslående dragDet att ettär ett enga-
lika-rättighets-resone-kalla detprincipiell nivåpågemang en -

funk-medinställning tillpåstådd positiveller personerenmang
arbetsgivare,i livmotståndtionshinder egetattett somensmen-

Forskarevederbörande.medträda in i relationerläraregrarme,
medförklarar detordalag, dei olikadetta fenomenbenämner

definns diskrepans,samhälletdet i självahänvisning till att en
faktorer.starka omedvetnaråder, tillrefererar till de somnormer

ställerundersökningarkomplex,situationenpekar påDe är attatt
händer och detdock litetkvarstårfel, Faktumfrågorna attattosv.

osynlig barriärmotstånd;finnsNågonstansgår långsamt. ett en
negativa attityder.av

värderingarstarkabestår i de mycketdenna barriärdelEn av
funktionshinderharsamhälle.präglar vårt Den passarsomsom

både fel och Detsådant kanbilden.inte in i Ett rätt.synsätt vara
ständigt läggermänniskorprojektionfel därför den görär att som

ocksåfunktionshinder.har Detför denbördanpå ärettsten som
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det många gånger svårt ha funktionshinder,rätt; är inteatt ett men
så mycket beroende funktionshindretpå i sig på grundsom av
andras föreställningar och bemötande.

detNär gäller avståndet mellan uppnå de eftersträvansvärdaatt
målen i det livet finns vardagsverklighet automatisktegna en som
reglerar och justerar trycket från massmedia, den ekonomiska
verkligheten, de kulturella Verkligheten inteärnormerna osv.
svartvit; kan bra leva till alla dessa ideal.utan attman vara upp
Denna korrigering eller justering sker däremot i ringa eller liten
utsträckning det gäller på harnär funk-ettsynen personer som
tionshinder. Människors föreställningar funktionshindradeom

förmåga på arbetsmarknaden behöver aldrig korri-t.ex.personers
eftersom de förra så sällan kommer i kontakt med degeras senare.

Pâ motsvarande finns det alldeles för få tillfällen tillsätt möten
mellan människor kan minska mellan idealetmöten gapetsom-
hur bör vara och fördomen hur har ettman en person som
funktionshinder är.

Det problemet det så sällan finns bakomärstora att en person
fördomen. Fördomen kategori, den grundar sig i flyktigrör en en
iakttagelse på artikel i tidning kopplingen mellangatan, en en
brott och psykiska funktionshinder exempelvis, fantasien pro-
jicerad på kategori blunda och tänka inte kunna se,atten en
film och så vidare. Därför måste det skapas förutsättningar för

med funktionshinder komma in arbetskamrater,attpersoner som
skolelever, yrkesutövare, Först då kansom som som grarmar.

verkligheten korrigera de i förväg formade föreställningarna, de
grundlösa och klichéartade uppfattningama.

Avslutningsvis Vad då bemötande Hetzlersär ett gott syn--
kommer själva kämpunkten mycket bemötandesätt nära; ett gott

medborgarrättsfråga. Personer med funktionshinder fårär inteen
längre förvägras bli fullvärdiga medborgare medrätten att samma
rättigheter och skyldigheter andra medborgare. förutsätt-Ensom
ning för detta emellertid samhället konsekvensernaär att tar av
detta och vidtar åtgärder kompenserar funktionshind-synsätt som
ret.
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Databaser, källor och referenser

Litteraturstudiens syfte sammanfatta tidigare forskningattvar
attityder till med funktionshinder,rörande och därvidattpersoner

speciellt uppmärksamma områden intresse för utredningenav om
bemötande med funktionshinder. Inledningsvis före-av personer

systematisk litteratursökning omfattande åren 1980-1997.togs en
arbetet med sammanställa denna bibliografi eftersträvadesI att att

inkludera de aktuella publikationerna inom området. Demest
flesta böcker och artiklar ingår i bibliografin publiceradeärsom
under de fem åren. beaktaEn situa-strävansenaste attannan var
tionen i Skandinavien några andra socio-ekonomisktsamt
och/eller kulturellt jämförbara länder Förenta Staterna,

Holland, Kanada m.fl.Storbritannien, publika-Merparten av
tionerna visade sig amerikanska. samlade materialetDetvara
bedömdes kunskap intresse för svenska förhållandenändå avge

för ñmktionshinder.och just bemötande medav personer

Nedan börjar jag med redovisa de svenska och internationellaatt
databaser övriga källor har inventerats för hittasamt attsom
material till kunskapsöversikten. referenserna endast deI anges
publikationer jag har i denna kunskapsöversikt.använtsom

källorDatabaser och

Artikelsök svenska dagstidningar30 och svenska tidskrifter500
och årsböcker sökbara; sökning genomfördes mellan årenär
1979-1997.
DISA Uppsala Universitetsbiblioteks katalogdatabas.egen
HandiCat databasen från Handikappinstitutets infotek.

5-171623
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fördatasystem de svenska forskningsbiblio-LIBRIS gemensamt
teken; 70-tal universitets-/högskole- och specialbibliotekett
registrerar sitt litteraturbestånd i LIBRIS.

SPRI-LINE.

Följ ande utländska baser inventerades:
Political Sciences Disk bibliografisk databas täckerABC on som

tidskriftslitteraturen inom statsvetenskap, rättsvetenskap, socio-

ekonomi; indexerar internationella tidskrifterlogi och den 300 på
originalspråk.

bas täcker forskning inom sjukvård, sjukgymnas-CINAHL som
arbetsterapi.tik,

Datoriserad katalog för danska bibliotek.
Abstracts bibliografiska referenser och abstracts tillDissertation

doktorsavhandlingar; sökning gjordes mellan åren 1982-1997.
träffar erhölls med sökords-kombinationen disability andMest

attitude. avhandlingar skrivna inom ämnesområdetDessa var
psykologi eller pedagogik och behandlade oftast frågor rörande

utbildningens roll för integrationen funktionshindrade barn iav
sökning gjordes med ordet återfannsskolan. treatmentNär av-

handlingar medicinsk eller psykologisk behandling.om
tidskrifter, böcker, avhand-indexerar 750ERIC rapporter,ca

området pedagogik.lingar och kongressmaterial inom
Index humaniora och samhällsvetenskap;Periodical Contents

sökning gjordes mellan åren 1980-1996.
PsycLIT/PsycFIRST psykologi och närliggande områden; data-

tidskrifter.basen indexerar 1.450
Index samhälls- och beteendeveten-Social CitationSciences

medskaplig databas; sökning gjordes från år 1991 till och år

1996.
referenserSociological Abstracts innehåller och abstracts till

sociologisk litteratur.
policy-International Database artiklar inom publicThe PAIS

tidskrifter genomsöks regelbundet inomomrâdet; 1 600närmare
samhällsvetenskap, tillområdet ekonomi och mellan 000 8 0007

publikationer från internationella organisationerböcker, samt
regeringsdokument indexeras varje år.

tillhandahåller informationUnCover 5 500 000över änmer
från tillartiklar, 1989 veckans på 16 000översenaste nummer

tidskrifter.
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Dessutom inventerades antal andra källor:ett
Forskning handikapp vid Uppsala Universitet för åren 1989om
och 1990/1991.
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: a Sökning i
HSFR:s databas från b1986; Manuell genomgång de katalo-av

med förteckning de projekt stödsöver HSFR underger som av
budgetåret 1985/86 och framåt.

Handikappforskning pågår: Inventeringen tidningenav
"Handikappforskning pågår" for åren 1992-1997.
Nordiska Nämnden för Handikappfrågor: Inventering projekt-av
kataloger utgivna NNH. Registrering Nordiska projektav av
inom handikappområdet för åren: 1984, 1986, 1988, 1990.
Riksbankens Jubileumsfond: 1994-1996 årsredovisning. En
inventering beviljade anslag Riksbankens Jubileumsfondav av
RJ inom handikappforskningsområdet visade inget projektatt

bemötandet funktionshindrade på något deom av personer av
områden beskrivs i kommittédirektiv har finansierats RJ.som av
The Roeher Institute Information Service: Inventering av en
kommenterad bibliografi integrerad utbildning.om
Socialvetenskapliga forskningsrådet: Inventering forsknings-av
Översikter utgivna Socialvetenskapliga forskningsrådet SFR;av
a Svensk forskning handikapp. En översikt med social- ochom
beteendevetenskapliga perspektiv. 1994 Hjelmquist,E.av
Rönnberg, Söder; bM. Funktionshindrades villkor arbetslivet.i

översiktEn forskning och utvecklingsarbete. 1996 G.över av
Backenroth-Ohsako, Hjelmquist,E. J Rönnberg, Wadensjö.E.
Inventering projektkataloger utgivna SFR. Forskningaav av om
Handikapp 1990/91-1994/95; b Socialvetenskaplig forskning
1995/96 Supplement.
Svensk forskning handikapp:om
Etablerade handikappforskare med överblick avhandlingaröver
och strategiska artiklar publicerats inom området har rådfrå-som
gats.
Örebro läns landsting: Inventeringen rapportserien "Människa,av

ÖrebroHandikapp, Livsvillkor" från forskningskonferenser i läns
landstings regi för åren 1991, 1993, 1995, 1997.
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