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SVENSKA OCH GREKISKA FÖRÄLDRARS INSTÄLLNING  
TILL BARN MED RÖRELSEHINDER*  

 
Nikolaos Avgeris  

 
 
Forskning om attityder till personer med rörelsehinder förekommer 
mycket sparsamt. Studiens syfte var att studera inställningen till barn 
med rörelsehinder hos föräldrar till barn utan rörelsehinder med särskild 
tonvikt på föräldrars etniska bakgrund. 52 svenskar och 50 greker 
svarade på en enkät, speciellt utvecklad för detta ändamål. Föräldrar 
visade i genomsnitt en positiv inställning till barn med rörelsehinder. 
Föräldrars inställning påverkades av deras utbildning, tendensen att vilja 
beskydda dessa barn, funderingar om barnens roll i samhället och 
funderingar om samlevnadsfrågor med dessa barn. Föräldrar med svensk 
bakgrund visade mindre tendens att vilja beskydda barn med 
rörelsehinder, var mer positiva till dessa barns roll i samhället och till 
tanken att leva med dessa barn samt de visade mer positiv inställning än 
föräldrar med grekisk bakgrund. Vistelsens längd i Sverige påverkade 
inte inställningen hos greker. Resultaten diskuteras inom ramen för 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell med hänsyn till 
kulturella skillnader mellan de två föräldragrupperna.  
 
Nyckelord: barn, rörelsehinder, föräldrar, inställning, etnisk bakgrund  

 
 

I n l e d n i n g  
 
Under två år (1995-1997) undervisade författaren barn med rörelsehinder i en 
grundskola i Thessaloniki, i norra Grekland. Barnen tillhörde en klass som bestod av 
”barn med speciella behov” och klassen var integrerad i en vanlig grundskola där barn 
utan funktionsnedsättningar också gick. Benämningen ”barn med speciella behov” är 
vanlig i grekiska skolor och användes ofta förra decenniet i Grekland för att beskriva de 
barn som hade funktionshinder (Sakadami-Angelopoulou, Tsikoulas, Abatzides & 
Bagiatis, 1994). Den benämningen används idag i Grekland främst i utbildningsmässiga 
sammanhang och riktar sig främst till de barn som behöver särskilt stöd i skolan.  
 
Senare i Sverige (1997-2002) har författaren undervisat i en grekisk friskola i 
Stockholm där också barn med rörelsehinder gick. Dessa barn inkluderades i samma 
klass med övriga barn, var alltså integrerade i en vanlig klass. Man märkte att en faktor 
som visade sig ha verkan på barns vardag var omgivningens inställning till dessa barn.  
 
Kontakt med svenska och grekiska barn med rörelsehinder, diskussioner med kollegor 
(lärare) om dessa barn, diskussioner med svenska och grekiska föräldrar till barn utan  
 
__________________________________________________________________  

*  Ett stort tack till professor Gunilla Preisler för utmärkt handledning.  
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rörelsenedsättningar och funderingar kring faktorer (t.ex. föräldrars inställning) som är 
relaterade med deras vardag, gav upphov till denna uppsats.  
 
En del av omgivningen som barn med rörelsehinder kommer i kontakt med är skol- och 
fritidskamrater. Forskningen har visat att barn påverkas på olika sätt av andra barns syn 
på dem (Rabe & Hill, 1994; Roberts & Smith, 1999). Rosenbaum, Armstrong och King 
(1988) har funnit att det finns några faktorer som avgör vilken inställning barn har till 
barn med rörelsehinder. Dessa faktorer är kön, ålder, föräldrars inställning, att vara 
volontär, närhet med ett barn med rörelsehinder och skolbyggnaden. Rabe och Hill 
(1994) har däremot funnit att barns attityder till barn med funktionshinder uppkommer i 
hög grad genom samspel med andra barn och de menar att det är en mytbild att barn får 
sina attityder från vuxna. Men uppmuntrar föräldrar till barn utan rörelsehinder sina 
barn att samspela med barn med rörelsehinder? Hur ställer sig dessa föräldrar till egna 
barns kontakt och samspel med barn med rörelsehinder? Den och liknade frågor om 
föräldrars inställning till barn med rörelsehinder, försöker undersökningen som ligger 
till grund för detta uppsatsarbete, ta reda på. Vidare jämförs inställning till barn med 
rörelsehinder hos en grupp svenska och en grupp grekiska föräldrar i Stockholm 
eftersom man antar att den senare gruppen har ett annat synsätt till rörelsehinder än den 
första. Syftet med denna jämförelse är att se om och hur etnisk bakgrund kan påverka 
inställning till barn med rörelsehinder.  
 
 
Bakgrund  
 
För att förstå vad ”barn med rörelsehinder” betyder och innebär, behövs det att 
begreppet ”rörelsehinder” analyseras och förtydligas. Det behövs också att skillnaden 
mellan detta begrepp och närstående begrepp som rörelsenedsättningar, rörelsehindrade 
barn, handikapp, osv. förtydligas.  
 
Det förekommer ofta diskussion om begrepp som handikapp, funktionshinder och 
funktionsnedsättning. Det är inte lätt att klargöra vilka människor som varje begrepp 
konkret refererar till eller att definiera vad varje begrepp exakt innebär (Barron, 
Michailakis, & Söder, 2000). Forskare ger olika definitioner för varje begrepp som är 
relaterade till den teoretiska modell man är anhängare av (Grönvik, 2005).  
 
I sitt arbete ”Funktionshinder – ett mångtydigt begrepp” beskriver och sammanfattar 
Lars Grönvik (2005) olika modeller som har utvecklats genom åren och baseras på olika 
teoretiska utgångspunkter för att försöka definiera begreppen funktionshinder, 
handikapp och funktionsnedsättning. Grönviks avskiljanden av olika definitioner kan 
proportionellt appliceras för begreppet ”rörelsehinder” också (tabell 1).  
 
1. Definitioner  
 
Enligt Grönvik (2005) kan man avskilja 4 huvudkategorier av olika definitioner av 
begreppet ”funktionshinder”: a) den medicinska modellen, b) den sociala modellen, c) 
den miljörelativa modellen, d) den administrativa modellen. Som kritik till dessa 
modeller har feministiska och postmoderna bidrag utvecklats.  
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    a. Medicinsk modell. Ett sätt att definiera funktionshinder är att avgränsa dessa 
genom diagnos- eller funktionsbaserade definitioner. Det här är en vanlig 
avgränsningsstrategi och man tar hänsyn till den enskildes nedsättningar i 
funktionsförmåga. Man menar att det finns en viss norm om hur människokroppen ska 
vara och individen vars kropp avviker från denna norm karakteriseras som person med 
funktionshinder. I det sammanhanget betraktas en nedsättning av en kroppslig funktion 
(funktionsnedsättning) som handikapp. Fokusering på individen har kallats som ”den 
medicinska modellen”. Detta sätt att avgränsa gruppen ”funktionshindrade” har 
kritiserats. Kritiken riktas mot att denna typ av avgränsning inte ser till den sociala och 
fysiska kontexten och på detta sätt blir den enskilde bäraren av problemet medan 
omgivningen och dess brister inte finns med.  
 
      b. Social modell. Som en kritik mot den medicinska modellen har man fokuserat på 
de brister som finns i miljön kring en person med funktionshinder och hävdat att det var 
dessa brister som utgjorde problemet. Det är den fysiska, sociala och psykiska miljön 
runt personen med funktionshinder som skapar handikapp och det är brister i dessa 
miljöer som måste åtgärdas. I det perspektivet betecknar handikapp personens relation 
till omgivningen. Teorin som härstammar av sådana idéer har kommit att kallas ”den 
sociala modellen”. Enligt denna modell knyts inte ”funktionshindret” till en enskild 
individ. En av nyckelpersonerna bakom skapandet och utvecklandet av denna teori är 
sociologen Mickael Oliver som i sin bok Understanding disability. From theory to 
practice (1996) utvecklar den sociala modellen. I boken försöker Oliver skildra 
skillnaden mellan de egenskaper som kännetecknar den individuella kroppen 
(impairment) å ena sidan och den bristfälliga miljön (disability), å andra sidan. ”Denna 
modell utesluter i och för sig inte att man identifierar personer som har ”handikappats” 
av samhället” (Grönvik, 2005, s. 45). Huvudkritiken mot denna modell är att det är svårt 
att operationaliseras och att modellen innefattar metodologiska brister.  
 
    c. Miljörelativ modell. Enligt denna modell som har kallats ”den miljörelativa 
modellen” är handikapp något som uppstår i mötet mellan en individ och en omgivning. 
Handikapp är alltså ett relativt perspektiv att skilja på egenskaper hos individen och 
egenskaper hos omgivningen. När handikappbegreppet utvecklades i Sverige på 1970-
talet användes inte ofta begreppet funktionshinder. Med tiden började man skilja mellan 
begreppen funktionsnedsättning (individuella egenskaper) och handikapp (resultat av 
individens möte med en otillgänglig omgivning) för att betona omgivningens betydelse.  
 
När det gäller begreppet funktionshinder kan det sägas att det inte har samma betydelse 
som handikapp har i det relativa perspektivet. Funktionshinder används i vissa 
sammanhang som beteckning av en individuell egenskap och i andra som betecknande 
relationen till omgivningen (Grönvik, 2005). En individ kan följaktligen ha en 
funktionsnedsättning (nedsättning av en kroppslig funktion) men denna nedsättning är 
inte detsamma som ett handikapp. Först när en person med funktionsnedsättning möter 
en otillgänglig fysisk eller social miljö då används begreppet handikapp för att beskriva 
detta möte. Det betyder att en individ med funktionsnedsättningar kan vara 
”handikappad” i en miljö men inte i en annan.  
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Tabell 1.  Sammanfattning av olika sätt att definiera funktionshinder (Grönvik, 2005).  
 
 

Definition/dimension  Ontologi  
(vad är funktionshinder?)  
 

Teoretisk definition  Operationell definition  

 
Funktionsförmågebaserad  

 
Individuella avvikelser från en norm 
om kroppsliga funktioner.  

 
Funktionshinder består av individuella begränsningar i 
utförandet av vissa handlingar eller roller på grund av 
kroppsliga avvikelser.  
 

 
Mätning av individers avvikelser från 
normala funktionstillstånd.  

The Social Model  Barriärer skapade av samhället.  Funktionshinder är olika former av hinder och barriärer i 
samhället som innebär att personer med funktionshinder 
inte har samma tillgång till samhällets olika sfärer som 
andra. Funktionshinder förstås genom den materialistiska 
processen vilken medfört att personer med funktionshinder 
exkluderats från samhället.  
 

Mätning av fysiska/materiella och 
sociala brister i ett samhälle.  

Miljörelativ  En interaktion mellan en individ 
med en funktionsnedsättning och ett 
omgivande samhället med vissa 
typer av brister, en interaktion som 
benämns handikapp.  

En person med en funktionsnedsättning försätts i en 
handikappande situation när hon eller han inträder i en 
fysisk eller social miljö som inte är tillgänglig. Handikapp 
är således ett relationistiskt tillstånd som uppkommer 
mellan en person med en funktionsnedsättning och en 
bristande miljö.  
 

Mätning av en specifik situation 
bestående av samspelet mellan individ 
och omgivning. Innebär att både 
individens funktionsnedsättning och 
samhällets bristande tillgänglighet mäts 
vid ett och samma tillfälle.  

Administrativ  En distributiv kategori.  Funktionshinder är en av välfärdsstaten skapad kategori i 
syfte att fördela välfärdsresurser. Kategorin bygger på en 
clearing av en persons funktionsnedsättning och juridiska 
beskrivningar av vem som har rätt till stöd/ersättning.  
 

En eller en kombination av stödformer 
och/eller ersättningar.  

Feministiska bidrag  En könad social konstruktion.   
 

 

Postmoderna bidrag  En diskursiv produkt.   
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World Health Organisation (WHO) har utvecklat en klassifikation som bygger på en 
kombination av de två motstridiga modeller som benämnts ovan, dvs. den medicinska 
och den sociala modellen. Klassifikationen kallas International Classification of 
Functioning, Disability and Health, ICF (World Health Organisation, 2001). “Det  
övergripande målet för klassifikationen är att erbjuda ett samlat och standardiserat språk 
och en struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd” (Socialstyrelsen, 
2003, s. 9). ”För att fånga kombinationen av de olika perspektiven på hur människan 
fungerar har en ”biopsykosocial” inriktning använts. ICF försöker således uppnå en 
syntes av olika perspektiv för att erbjuda en sammanhållen syn på hälsa utifrån ett 
biologiskt, ett individuellt och ett socialt perspektiv” (Socialstyrelsen, 2003, s. 23-24). 
ICF-klassifikationen har kritiserats för att vara tydligt influerad av ett individcentrerat 
och medicinskt tänkande trots att ICF utgår från det miljörelativa handikappbegreppet.  
 
    d. Administrativ modell. Inom välfärdsstaten och dess stödsystem används den s.k. 
administrativa modellen. De grupper av individer som mottar ett visst stöd avgränsas 
som funktionshindrade. Det betyder att antalet personer som har ett funktionshinder är 
fler än de som identifieras i samhällets stödsystem (Barron, Michailakis, & Söder, 
2000). Enligt den administrativa definitionen baserar sig funktionshinder på 
bedömningar av individens funktionsnedsättningar i samband med juridiska 
beskrivningar av vem som är berättigad till ett visst stöd. Kritiken i Sverige mot denna 
definition är att man inte har lyckats avlägsna den medicinska modellen; vem som 
karaktäriseras funktionshindrad avgörs fortfarande av funktionsförmåge- eller 
diagnosbaserade kriterier.  
 
Av ovannämnda försök till att definiera begrepp som handikapp, funktionsnedsättning 
och funktionshinder förstår man att det är svårt att hitta den rätta definitionen. Med 
kännedom för denna definieringssvårighet och problematik, anges nedan en beskrivning 
av begreppet rörelsehinder ur ett miljörelativt perspektiv.  
 
2. Barn med rörelsehinder  
 
Rörelsehinder är en samlingsbeteckning som beskriver avvikelser i rörelsemönstret till 
följd av medfödda skador (t.ex. cerebral pares, ryggmärgsbråck, led- och muskler 
sjukdomar, osv.), eller skador som uppkommer senare i livet och därmed ger upphov för 
vissa svårigheter i vardagen (Skär, 2002). Ett rörelsehinder kan orsakas av en skada 
eller störning på olika ställen i kroppen. Det kan röra sig om en skada på hjärnan, på det 
perifera nervsystemet eller en skada på muskler, leder eller skelett. Vanliga diagnoser 
för barn med rörelsehinder är ADHD/Damp, cerebral pares, flerfunktionshinder, 
kortväxthet, osteogenesis imperfecta, muskelsjukdomar, ryggmärgsbråck m.fl. 
Rörelsehinder kan vara medfödda eller förvärvade. Exempel på medfödda rörelsehinder 
är cerebral pares, kortväxthet, osteogenesis imperfecta etc. Förvärvade rörelsehinder kan 
uppstå till följd av olyckor eller sjukdomar.  
 
Benämningen ”barn med rörelsehinder” kan inte påstås täcka alla barn som förses med 
denna etikett. Termen ger en otillräcklig och delvis missvisande uppfattning om dessa 
barn. Det kan finnas betydande individuella olikheter som kännetecknar dem. Vi rör oss 
här med en mycket heterogen grupp barn, där arten och graden av rörelsehindret medför 
olika konsekvenser och olika behov. Rörelsehindret kan t.ex. variera från ett barn till ett 
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annat – till art och grad – och därutöver kan det finnas barn som förutom rörelsehindret 
även har andra funktionsstörningar. Det betyder att gruppen ”barn med rörelsehinder” 
präglas av heterogenitet därför måste hänsyn tas till individuella olikheter när man 
använder denna etikett (Stukát, 2000).  
 
Det språk man använder har betydelse för att ange hur man uppfattar vad benämningen 
”barn med rörelsehinder” står för. Det finns skillnad mellan att säga ”ett rörelsehindrat 
barn” och ”ett barn med rörelsehinder”. I det förra fallet blir rörelsehindret det centrala 
kännetecknet för barnet, i det senare är det barnet som skjuts fram, även om det har en 
viss egenskap. Det finns skillnad också mellan att säga ”ett barn med rörelsehinder” och 
”ett barn med rörelsenedsättningar”. I det första fallet har barnet vissa integrerade 
hinder i sitt rörelsemönster, i det andra är barnets rörelsemönster i gång men inte i full 
takt pga någon eller några nedsättningar i det mönstret.  
 
I Sverige är handikappbegreppet miljöinriktat och relativt (Morén-Sjöholm, 2000). Det 
innebär att handikapp inte är en egenskap hos ett barn utan beskriver mötet mellan barn 
med rörelsehinder och omgivningen. Det är när ett barn med rörelsehinder befinner sig i 
en miljö som inte är tillgänglig som handikappet uppstår. Handikapp är alltså en brist i 
barnets fysiska, sociala eller/och psykiska miljö. Svårigheter som uppkommer pga 
rörelsehinder som ett barn har kan påverka barnet både psykiskt och socialt men kan 
inte benämnas handikapp.  
 
Svårigheter för barn med rörelsehinder uppkommer inte bara pga själva rörelsehindret; 
svårigheter kan också skapas av samhällets attityder till dessa barn.  
 
3. Attityder till barn med rörelsehinder  
 
Samhällets attityder till barn med rörelsenedsättningar kan spela en viktig roll till dessa 
personers ställning och integration i samhället. Några individers attityder till barn med 
rörelsenedsättningar verkar utöva företrädesvis stor inflytande på dessa barns position i 
samhället. Individer vars attityder framhölls i forskningen om funktionshinder generellt, 
är funktionshindrade barns föräldrar, vänner och kamrater (Guralnick, Connor, & 
Hammond, 1995; Roberts & Smith, 1999; Tamm & Prellwitz, 2001). Attityder hos 
människor som kommer i kontakt med barn med funktionsnedsättningar som läkare, 
socialarbetare, psykologer, lärare, grannar och i stort sett attityder hos allmänheten, har 
betydelse för barns med funktionsnedsättningar situation i samhället (Avramidis & 
Norwich, 2002; Sakadami-Angelopoulou, Tsikoulas, Abatzides & Bagiatis, 1994; 
Rosenbaum, Armstrong & King, 1987).  
 
Attityder är relativt stabila benägenheter att tänka och känna på ett visst sätt gentemot 
vissa företeelser. De kan vara positiva eller negativa, starka eller svaga, fasta eller 
föränderliga. Man föds inte med attityder men utvecklar sådana tidigt i livet. Det är 
hemmiljön och kamratkretsen som påverkar ens tidiga attityder. Attityder till det som är 
annorlunda brukar väcka avståndstagande. I barndomen kan det hända att man lär sig att 
ta avstånd av det som avviker från det vanliga, t.ex. funktionshinder. Dessa attityder 
följer en i vuxenålder och det är inte lätt att ändra dem då (Tamm, 2001).  
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Attityder består av olika komponenter. Traditionellt delar man in dessa komponenter i 
kunskapsmässiga, känslomässiga och handlingsmässiga (Eagly & Shelley, 1998). 
Sambandet mellan de olika komponenterna är inte alltid överensstämmande. Det kan 
hända att man har positiva attityder till personer med funktionshinder så länge man inte 
har kommit i nära kontakt med en sådan person; det kan hända också att man 
ursprungligen har negativa attityder men kan bli god vän med en person med 
funktionshinder. För att kunna fånga attityder till personer med funktionshinder brukar 
man använda olika påståenden som man ombeds ta ställning till. Om man i 
fortsättningen kommer att agera enligt sina attityder är något som forskare inte är 
överens om.  
 
Det finns en omfattande litteratur och forskning om rörelsehinder och dess 
konsekvenser och hur det är att leva med ett rörelsehinder (SOU, 1998:16). Däremot 
förekommer forskning om attityder till personer med rörelsehinder mycket sparsamt. 
Bland de få studier som finns kan urskiljas dem, där forskare har studerat hur olika 
sociala faktorer påverkar livssituationen för personer med rörelsehinder och deras 
familjer. I dessa studier har man studerat hur personer med rörelsehinder själva 
uppfattar omgivningen och de personer som ger hjälp. Eftersom resultaten återspeglar 
människors attityder är det därför viktigt att redovisa den forskningen här.  
 
Karin Paulsson (1995) har studerat hur en grupp neurosedynskadade personer uppfattar 
sin uppväxt med svåra arm och benmissbildningar och de speciella livsvillkor som kom 
att bli följden av deras skador. Nästan alla dessa barn försågs med proteser. Enligt 
Paulsson anledningen till det var kravet på normalitet och viljan att dölja barnens skador 
så mycket som möjligt eftersom man ville skydda dessa barn från samhällets negativa 
attityder. Paulsson menar att det var samhällets djupt rotade och nedvärderande attityder 
till rörelsehinder, vårdpersonalens okunnighet och vanmakt samt föräldrarnas tillit till 
proteser som gjorde att man inte såg barnen och deras verkliga behov för fysisk, 
emotionell, språklig, social och intellektuell utveckling (SOU, 1998:16). Det visade sig 
att proteser gjorde barnens livsvillkor svårare i stället för att underlätta dem (Paulsson, 
1995).  
 
Annika Jacobson (1996) har studerat hur fysiska funktionshindrade personer med stort 
behov av personlig hjälp upplever sina livsvillkor. Hon kom fram till att dessa personer 
ofta befinner sig i ett maktberoendeförhållande med människor som ger och 
administrerar hjälp åt dem. Dessa människor har stor makt över personer med fysiska 
funktionshinder eftersom de bestämmer vilket slags hjälp personer med fysiska 
funktionshinder får, hur och när den skall ges och vilka som skall ge hjälpen. Den 
makten kan leda till att personer med stora hjälpbehov blir kränkta när de får hjälpen 
och detta påverkar negativt deras identitet och självuppfattning. Resultatet är att 
personer med fysiska funktionshinder ser sig själva som offer och okunniga att 
bestämma över sina egna liv. Å andra hand anser människor som ger och administrerar 
hjälp åt personer med funktionshinder att det är självklart att de skall bestämma över 
andras liv. Jacobson förklaring är de djupt rotade negativa attityder till personer med 
funktionshinder under flera århundraden. Sådana attityder var att dessa personer är 
värdelösa, kraftlösa och personer som inte klarar av att ta ansvar för sig själva 
(Gustavsson, 1999). Dessa attityder fanns såväl hos samhället som hos personer med 
funktionshinder själva.  
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Forskning om attityder till olika funktionshinder har funnits i många år (Söder, 2005; 
Holme & Olsson, 2000; Hjelmqvist, Rönnberg & Söder, 1994). En stor del av denna 
forskning visar att många människor tenderar att inte ha positiva inställningar till 
personer med funktionshinder (Gustavsson, 2000). Forskare antar att dessa inställningar 
är huvudsakligen negativa och fördömmande. Söder (1990) föreslår att inställningar till 
personer med funktionsnedsättningar bör tolkas som ambivalenta och motstridiga. Han 
menar att reaktioner mot dessa personer bör interpreteras som ett resultat av oförenliga 
värden. En sådan tolkning kan hjälpa attitydforskning att befrias från fokusering på 
struktur av tänkande och koncentrera sig på struktur av social miljö. Det kan hjälpa 
spåra relationen mellan individuella svar och sociala ideologier.  
 
Oförenliga värden hos människor påverkar deras attityder till personer med 
funktionsnedsättningar (Söder, 1990). Oförenliga värden kan lätt uppkomma när 
människor invandrar från sitt hemland till ett annat land och/eller om människor bor i 
ett samhälle i snabb förändring (Özmen, 1996). I de två typfallen passar in de två 
grupper som undersöks i detta arbete: Grekiska föräldrar i Sverige har invandrar till och 
bor i ett samhälle som förändras snabbt; i samma samhälle bor svenska föräldrar. Stor 
roll för grekernas i Sverige inställning till barn med rörelsehinder spelar dessa barns 
situation, bemötande och acceptans i Grekland eftersom där bodde dessa greker innan 
de kom till Sverige.  
 
4. Barn med rörelsehinder i Grekland  
 
Allmänt i Grekland blir barn med rörelsehinder lättare accepterade av samhället än barn 
med andra funktionshinder som t.ex. utvecklingsstörning. Barn med rörelsehinder har 
mindre tillgång till hjälpmedel än i Sverige eftersom de är dyra och köpet av hjälpmedel 
finansieras bara till en del av sociala myndigheter. Familjer som har barn med 
rörelsehinder måste ha råd för att få det bra och för att kunna köpa hjälpmedel. Därför 
ser man inte så ofta hjälpmedel i Grekland som i Sverige. I Grekland finns det också 
färre anpassade allmänna platser, bussar, hus, trottoarer, osv. för personer med 
rörelsehinder än i Sverige (Lindberg & Brodin, 1990).  
 
Barn med rörelsehinder går vanligtvis i särklasser som tillhör vanliga skolor eller i 
särskolor. I båda fallen går där barn med andra funktionshinder också. Det finns också 
specialskolor för barn med olika funktionshinder men främst i storstäderna. Det är inte 
så vanligt i Grekland att barn med rörelsehinder är integrerade i vanliga klasser i vanliga 
skolor (inklusiva klasser) trots att handikappforskningen i Grekland har visat att 
attityder till inklusion är i huvudsak positiva (Sakadami-Angelopoulou, Tsikoulas, 
Abatzides & Bagiatis, 1994; Tafa & Manolitsis, 2003; Papadopoulou, Kokaridas, 
Papanikolaou & Patsiaouras, 2004).  
 
Grekiska föräldrar till barn utan rörelsehinder har positiva attityder till inklusiva 
program i skolor där barn med rörelsehinder och barn med andra funktionshinder deltar 
(Tafa & Manolitsis, 2003). Panteliadou och Lampropoulou (1997) har funnit att 
grundskollärare och speciallärare har allmänt neutrala attityder till integrering av barn 
med funktionshinder i vanlig skola men grundskollärare har mer positiva attityder än 
speciallärare. De yngre och mindre erfarna lärare har mer positiva attityder till 
integrering än de äldre och mer erfarna lärare. En annan forskning (Sakadami-
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Angelopoulou, Tsikoulas, Abatzides & Bagiatis, 1994) har visat att olika grupper som 
elever, studenter, lärare och föräldrar till barn med funktionshinder har bristfälliga 
kunskaper om olika funktionshinder.  Elever, studenter och lärare accepterar till en del 
”mainstreaming” (integrering av barn med funktionshinder i vanliga klasser) och de 
visar intresse att samarbeta eller arbeta med barn med funktionshinder.  Andra forskare 
har undersökt idrottslärares attityder till inklusiva program (Papadopoulou, Kokaridas, 
Papanikolaou & Patsiaouras, 2004). De har funnit att idrottslärare har också positiva 
attityder till sådana program men de betonar att det finns brist på information om dessa 
program, brist på lämpliga läromedel och brist på tekniskt stöd i form av tekniska medel 
och annan utrustning.  
 
Ansvarig myndighet för utbildning av barn med funktionsnedsättningar i Grekland är 
utbildningsdepartementet. Officiell politik är att staten ska erbjuda samma möjligheter 
till lärande och utveckling till dessa barn som till andra barn och utbildningen ska 
baseras på kännedom om och fullständig respekt för rättigheter för barn med 
funktionshinder. Inom ramen för detta mål har olika inklusiva program utvecklats. En 
hel del kritik har riktats mot dessa program och generellt mot utbildning av barn med 
rörelsehinder i Grekland. Sammanfattningsvis kan det sägas att det är mer vanligt att 
barn med rörelsehinder anpassas till skolan, istället för att skolan anpassas till barnen. 
Vlachou-Balafouti (1999) hävdar att det är det grekiska utbildningssystemet som har 
särskilda behov och inte barn med funktionsnedsättningar. Hon menar att i praktiken 
blir alla officiella manifest omöjliga att applicera på grund av ordinarie skolsystemets 
bristfälligheter.  
 
Brister finns också i grekiska samhällets kunskaper om barn med rörelsehinder trots att 
mycket information har spridits via media om dessa barn under de senaste åren. 
Bristande kunskaper ger plats för fördomar och motverkar positiva attityder till barn 
med rörelsehinder. Sammanfattningsvis kan man konstatera att i Grekland pågår 
successivt förändringar av attityder till barn med rörelsehinder men det tar lång tid att 
påverka inrotade uppfattningar. Hur man i Grekland officiellt uppfattar och bemöter 
dessa barn kan utläsas bl.a. från grekisk lagstiftning om barn med rörelsehinder.  
 
5. Grekisk lagstiftning om barn med rörelsehinder  
 
I grekisk lagstiftning talade man tidigare om personer med speciella behov men nu 
börjar man tala om personer med funktionsnedsättningar som i Sverige. Genom 
grekiska lagar som berör utbildningen av barn med funktionsnedsättningar avspeglas 
tydligt hur grekiska samhällets inställning mot sådana barn och särskilt mot barn med 
rörelsenedsättningar har förändrats under de senaste decennierna. Det är huvudsakligen 
4 lagar som tidsmässigt återspeglar den inställningsförändringen: lag 1143/1981, 
förordning 603/1982, lag 1566/1985 och lag 2817/2000.  
 
Lag 1143/1981 handlade om struktur och organisering av särskolan och gymnasium för 
”avvikande” personer i Grekland. Lagens titel är: ”Om speciell utbildning, speciell 
professionell utbildning, sysselsättning och social omsorg av personer som avviker av 
det normala samt andra utbildningsförordningar” (min översättning från grekiska). 
Titeln visar att i början av 80-talet avgränsades personer med funktionsnedsättningar 
genom en funktionsförmågebaserad definition där funktionshinder ansågs vara 



 

 

11 

individuella avvikelser från en norm om kroppsliga funktioner. I lagens text beskrivs 
barn med rörelsehinder som barn som avviker från det normala rörelsemönstret.  
 
I förordningen 603/1982 om särskolas organisering och sätt att fungera, i artikel 1 står 
det: ”Som skolor för speciell utbildning betraktas … speciella skolor för kroppsligt 
handikappade barn. Dessa skolor tar emot elever som har rörelsehinder i sådan grad som 
inte tillåter dem att följa ordinarie skolans läroplaner” (översättning från grekiska). Igen 
ses barn med rörelsehinder som handikappade barn enligt den s.k. medicinska modellen 
(se ovan).  
 
Tre år senare trädde lagen 1566/1985 i kraft som handlade om struktur och organisering 
av grundskolan och gymnasium i Grekland. Lagen innehöll en del paragrafer som 
handlade om personer med funktionsnedsättningar och ersatte lagen 1143/1981. Dessa 
paragrafer av lagen 1566/1985 gällde (med några små ändringar) fram till år 2000. Där 
pratar man om ”barn med speciella behov” och den benämningen dominerar sedan dess 
i Grekland. Man började då inse att samhället har ett ansvar för att underlätta skolgång 
för barn med funktionshinder genom speciella läroplaner. Vidare börjar man urskilja 
och specificera olika slag av insatser för att bemöta särskilda behov som varje kategori 
av barn med funktionshinder har. En av dessa kategorier är ”barn med rörelsespeciella 
behov” (lag 1566/1985).  
 
År 2000 utgavs lagen 2817/2000 om utbildningen av barn med speciella behov. I denna 
lag, paragraf 1, talar man bl.a. om ”barn med särskilda kroppsliga tillstånd” och bland 
dessa barn inkluderas ”barn med ortopediska nedsättningar”. Man kom då till insikt om 
att rörelsenedsättningar är en viss egenskap som ett barn har, istället för en avvikelse 
från en viss norm om hur människokroppen ska vara.  
 
Av ovanstående lagar framgår att barn med rörelsehinder ses i huvudsak separerad från 
omgivningen runt omkring dem. På dessa lagar lägger man inte så stor vikt i mötet 
mellan barn med rörelsehinder och omgivningen, ett möte som kan vara avgörande för 
uppkomsten av handikapp.  
 
6. Svensk handikappolitik, lagstiftning och syn på barn med rörelsehinder  
 
Mötet mellan personer med funktionsnedsättningar och omgivningen värderas högt i 
svenska handikappolitiken: ”En funktionsnedsättning blir ett handikapp först när 
individen möter brister i en miljö eller verksamhet. När bristerna åtgärdas och 
tillgängligheten ökar kan handikappet minska eller försvinna” (Socialdepartementet, 
2000, s. 4). I Sverige utgår handikappolitiken från principen att alla människor har lika 
värde. Rätten till respekt för människovärdet är ovillkorlig och bör inte förändras av ett 
funktionshinder, dess grad eller art. ”En person med funktionshinder ska inte betraktas 
som ”ett föremål för särskilda åtgärder” utan ska ses som en medborgare med lika rätt 
och lika möjligheter att bestämma över sitt liv och få sina önskningar respekterade” 
(Socialdepartementet, 2000, s. 6). Både lag om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) från 1993 och den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, 
som antogs av riksdagen 2000, slår fast målen för politiken: Full delaktighet och 
jämlikhet i levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar.  
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I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (2000) prioriterades, enligt 
(dåvarande socialminister) Lars Enqvist, tre arbetsområden: ”att se till att 
handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligare 
samhälle och att förbättra bemötandet” (Socialdepartementet, 2000, sid. 3). Handlings-
planen sträcker sig fram till år 2010. Målet är att t ex ”enkelt åtgärdade hinder mot 
tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga bör vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser” (Regeringens proposition, 
1999/2000:79, sid. 39).  
 
Svensk lagstiftning om personer med funktionshinder har funnits sedan länge. Redan på 
sextiotalet lagstiftade riksdagen om dessa personers tillgänglighet till offentliga platser. 
På 1982 kom hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I lagen finns bestämmelser om 
landstingets ansvar att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård med vikt 
på personer med funktionshinder. År 1993 kom lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) som tillförsäkrade personers med stora funktionshinder rätt till 
stöd och service av samhället. År 2001 kom socialtjänstlagen (SOL) vars övergripande 
mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vissa delar i SOL riktar sig särskilt 
till personer med funktionsnedsättningar. Flera andra lagar som t.ex. skollagen (1985), 
lagen om bostadsanpassning (1992), lagen om assistansersättning (LASS, 1993), lagen 
om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder (1999), m.fl. 
tillförsäkrade personers med funktionshinder rättigheter och plats i samhället. Noggrann 
avläsning av lagarnas texter kan belysa svenska samhällets syn på handikapp genom 
åren.  
 
De senaste åren har skett en stor förändring på hur svenska samhället ser på och förstår 
handikapp. Tidigare har handikapp setts som ett individuellt fenomen men nu ses 
handikapp i huvudsak som ett uttryck för diskriminering och social förtryck (Tideman, 
2000). Inger Bernehäll Claesson (2004) skriver i sin avhandling, s. 25: ”Idag har 
bemötande och attityder lika väl som fysisk utformning av miljön stor betydelse för att 
personer med funktionshinder ska få möjlighet att leva på samma villkor som andra. 
Genom att sprida kunskap i samhället om funktionshinder och samspelet med miljön 
kan det leda till att minimera de situationer som är handikappande för den enskilda 
personen”.  
 
Den svenska jämlikhetssynen på personer med funktionshinder har främst utvecklats 
och framställts de senaste åren. Det var inte så länge sedan barn med rörelsehinder i 
Sverige bodde på vårdhem, internatskolor och sjukhus och de var omhändertagna av 
personal dygnet runt. När institutionerna började stängas för några årtionden sedan 
började samhället sakta bygga upp stöd och service för att föräldrarna skulle klara det 
som samhället tidigare haft ansvar för. Den förändringen innebär att barn med 
rörelsehinder ska växa upp och bo i sitt föräldrahem, familjehem eller i boende med 
särskild service för barn och ungdomar (Mbuyamba, 2005).  
 
För barn med rörelsehinder är målet att skapa ett samhälle där dessa barn har samma 
möjligheter som andra barn. Handikappolitiken i det området är inriktad på att barn med 
funktionshinder och deras familjer ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. ”Båda 
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föräldrarna ska kunna ha kvar sitt förvärvsarbete, ha samma möjligheter som andra att 
ha kvar sina vänner och kunna odla sina intressen utanför hemmet” (Mbuyamba, 2005).  
 
Av ovanstående framgår att syn på barn med rörelsehinder och mötet mellan dessa barn 
och omgivningen är avgörande för dessa barns levnadsvillkor i det svenska samhället.  
 
7. Syn på rörelsehinder ur ett kulturperspektiv – exemplet av grekiska föräldrar i 
Stockholm  
 
En fördjupad förståelse av mötet mellan barn med rörelsehinder och omgivningen kan 
erbjudas ur ett kulturperspektiv. Detta möte kan ur ett sådant perspektiv ses som en 
interaktiv process där samhället inte är något stående i ett externt förhållande till barnet 
men något som samspelar med barnet (Morén-Sjöholm, 2000). Det samspelet påverkas 
bl.a. av vuxnas attityder till barn med rörelsehinder (Stukát, 2000). Vuxnas attityder är 
kulturinfluerade och kulturbärande, avspeglar alltså deras sätt att tänka, reagera och bete 
sig i vissa sammanhang pga. de vuxnas kulturella bakgrund (Özmen, 1996). Vuxna som 
tillhör olika kulturer i olika samhällen har olika attityder till barn med rörelsehinder. 
Hur ser dessa attityder ut när vuxna som tillhör olika kulturer lever i samma samhälle?  
 
När vuxna som tillhör en viss kultur invandrar till ett annat land kommer de i kontakt 
med inställningar mot personer med funktionshinder som majoritetens folkgrupp i det 
nya landet har. Detta hände också med greker som kom till Sverige under senaste 
decennierna.  
 
Greker som kom till Sverige tog med sig sin kultur och samtidigt försökte de anpassa 
sig till Sveriges seder och bruk. För de flesta var meningen att de bara skulle stanna 
några år för att sedan återvända till Grekland men många stannade kvar här. Många har 
fortfarande drömmen att återvända till Grekland och överför den drömmen till sina barn. 
De har andra värderingar och normer än svenska föräldrar och bedömer personer med 
funktionshinder utifrån dessa (Lindberg & Brodin, 1990).  
 
Det finns två faktorer som måste tas hänsyn till när det gäller greker som under de 
senaste decennierna har invandrat till Sverige och deras attityder till personer med 
funktionshinder:  
 
a. Grekiska och svenska kulturen förändras kontinuerligt. Det tillhör varje nationell 
kulturs natur att förändras. Åke Daun, professor emeritus i etnologi, skriver: ”Alla 
nationella kulturer förändras ofrånkomligen. De förändras både på grund av samhällets 
egen inneboende dynamik och till följd av påverkan utifrån. Den största 
förändringskraften i vår tid är antagligen globaliseringen, inom vilken internationell 
migration utgör en del” (Daun, 2004, s.13).  
 
b. Det finns även kulturella skillnader när det gäller attityder till funktionshinder greker 
emellan beroende på när de kom till Sverige men mest beroende på om de kommer från 
stora städer i Grekland eller om de kommer från byar och om de är högutbildade eller 
lågutbildade.  
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I stora städer i Grekland liksom i Sverige är med tiden ”förmågan att arbeta och leva 
självständigt, att kunna fatta egna beslut och ta initiativ, viktiga egenskaper hos en 
person för att klara sig” (Almqvist & Broberg, 2000, s. 122). Det betyder att i Greklands 
stora städer vänder sig individen vid behov både till de sociala myndigheterna (som i 
Sverige) men också till sin familj. Om en person har rörelsehinder (som är mer synliga 
än andra funktionshinder) förväntar storstadsmänniskan att personen bör söka hjälp 
både hos organiserade samhällets myndigheter men också hos sin familj. Dessutom har 
en statlig institution, skolan, ansvaret att hjälpa barn och bland dessa, barn med 
rörelsehinder, att utvecklas till självständiga och ansvarsmedvetna samhällsmedborgare.  
 
I små samhällen och byar finns fortfarande starka band mellan varje person och 
hans/hennes familj. Familjen har stor betydelse och är en symbol för trygghet. 
Släktingar räknas in i den utvidgande familjen som självklarhet (Özmen, 1996). När 
man behöver hjälp vänder man sig först till sin utvidgade familj och inte till de sociala 
myndigheterna som man gör i Sverige därför att greker på landet tror inte på statens 
eller samhällets hjälp utan söker hjälp inom sin familj. Att få ett barn med rörelsehinder 
ansågs tidigare i små grekiska samhällen vara ett straff av Gud och en skam för familjen 
men det sker en attitydförändring på detta till en riktning där rörelsehinder alltmer anses 
bero på medicinska skäl. Bara för några år sedan trodde man på några håll i landet att 
det kunde vara det s.k. onda ögat som hade förorsakat allt uselt och däribland 
rörelsehinder hos ett barn.  
 
En annan faktor som kan spela roll för greker i Sverige, beträffande attityder till barn 
med rörelsehinder, är religionen. För de flesta greker som bor i Sverige är det viktigt att 
kunna utöva sin religion även i detta land. Trots att religionens styrka har luckrats upp 
tillhör de flesta den grekiska ortodoxa tron och går regelbundet i kyrkan (Lindberg & 
Brodin, 1990). Grekiska kyrkan framhåller att ”personer med funktionshinder bör ses 
som förebilder vad gäller tron på Gud och livet. De behöver inte medlidande, de 
behöver kärlek och äkta intresse. De behöver vårt hjärta och vår inlevelse samt att vi 
bemöter de som likvärda och ansvarsmedvetna samhällsmedborgare. De bör delta i 
samhället på lika villkor med andra människor och bör ha tillgång till alla platser där 
övriga människor går” (Paraskevaides, 1999), (min översättning från grekiska).  
 
Religionen är en del av hemlandets traditioner som greker i Sverige vill behålla och föra 
vidare till sina barn. Grekiska föräldrar (mest de som tillhör första invandrings-
generation på 60- och 70-talet) är mycket måna om att barnen skall vara stolta över att 
vara greker. De försöker uppfostra barnen utifrån hemlandets traditioner, värderingar 
och normer. Mål med uppfostran är barnets och familjens bästa. Vidare eftersträvar 
föräldrar att barn anpassas till det svenska samhället och samtidigt behåller en grekisk 
nationell identitet.  
 
 
Teoretisk bakgrund  
 
Den faktor som undersöks i föreliggande arbete är inställningen till barn med 
rörelsehinder som föräldrar till barn utan rörelsehinder har. Arbetets teoretiska 
utgångspunkt är Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 
1979). Modellen belyser hur viktiga och avgörande förhållanden i miljön påverkar 
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barnets utveckling (Skär, 2002). Ett sådant förhållande är relationen mellan barn utan 
och barn med rörelsehinder. Denna relation påverkas av inställningen som föräldrar till 
barn utan rörelsehinder har till barn med rörelsehinder (Rosenbaum, Armstrong & King, 
1988). Med hjälp av Bronfenbrenners övergripande teori kan föräldrars inställning 
förstås, analyseras och förklaras genom att ses som en viktig del av den miljö som 
omgärdar och samspelar med barn med rörelsehinder.  
 
    Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell  
 
Mötet mellan barn med rörelsehinder och omgivningen kan vara avgörande för 
framkomsten av handikapp. Det mötet äger rum kontinuerligt under barns uppväxt och 
påverkar barnets utveckling (Morén-Sjöholm, 2000). Barns omgivning är bl. a. den 
fysiska, den sociala och den psykiska miljön.  
 
Miljöinflytanden på barns utveckling har studeras utförligt av flera forskare genom 
åren. Urie Bronfenbrenner har skrivit boken ”The Ecology of Human Development” 
(1979) som sammanfattar mångåriga studier i det området med utgångspunkt i en 
ekologisk systemteori (Karmefjord, 2004). Bronfenbrenners teori kallas för 
utvecklingsekologisk modell och kan beskrivas som ett systemteoretiskt perspektiv med 
ett interaktionistiskt synsätt som ger förståelse för hur viktiga och avgörande 
förhållanden i miljön påverkar barnets utveckling (Skär, 2002). ”I denna teori betraktas 
utvecklingen i relation till det sociala och kulturella sammanhang i vilket människan 
ingår och där egenskaper hos både individen och omgivningen samspelar” (Karmefjord, 
2004, s. 13). I det sociala och kulturella sammanhanget ingår andra barn såsom vänner 
och kamrater samt dessa barns föräldrar.  
 
Bronfenbrenner beskriver individens utveckling som ”Development in context” 
(Bronfenbrenner, 1979).  Det betyder att utvecklingen påverkas av barnets närmiljö, 
fjärrmiljö och samhället. De olika miljöer och samhället som övergripande miljö 
analyseras i systemtermer där Bronfenbrenner pratar om mikro-, meso-, exo- och 
makrosystem. Bronfenbrenner menar att de avlägsna miljöer som samhället och staten 
innehåller faktorer och förhållanden som kan få återverkan ner på den verklighet barnet 
möter i sin närmiljö och på detta sätt påverka barnets utveckling (Skär, 2002).   
 
I Bronfenbrenners systemperspektiv uppfattas individens miljö som ett antal 
sammanhängande strukturer (Bernehäll Claesson, 2004). Varje struktur eller nivå består 
av olika delar (enheter) och ryms in i en annan större nivå ungefär som ryska dockor av 
varierande storlek (figur 1). Såväl mellan varje strukturs enheter såsom mellan olika 
strukturer finns det ömsesidig påverkan som kan variera i styrka beroende på enhetens 
eller strukturens karaktär.  
 
    a. Mikrosystem  
 
Den minsta av de sammanhängande strukturer som barnets miljö består av, är barnets 
närmiljö. Närmiljön består av själva barnet och sin familj. När barnet växer upp ingår 
det successivt i flera närmiljöer utanför familjen såsom förskola, skola, kamratkrets etc. 
Barnets ålder avgör vilka närmiljöer det ingår i. Mellan människor och fysiska objekt 
runt omkring barnet utvecklas olika relationer som bildar ett nätverk. Barnet påverkar 
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detta nätverk och påverkas av detta. Detta system kallar Bronfenbrenner för 
mikrosystem.  
 
Barnet kan samtidigt ingå i olika mikrosystem där de viktigaste elementen är roller, 
relationer och aktiviteter som barnet engagerar sig i (Bronfenbrenner, 1979). Roller och 
relationer sker i sociala sammanhang medan aktiviteter kan utföras av barnet i ensamhet 
(Skär, 2002). Den minsta enheten är relationen mellan två personer, den s.k. dyaden, 
t.ex. far-barn-relationen, mor-barn-relationen. Större enheter är triader t.ex. far-mor-
barn relation osv. Barnets relation till sin mor påverkas indirekt av barnets relation till 
sin far, alltså en dyad påverkas av andra dyader. Anledning till det är att relationer 
mellan två personer påverkar deras relationer till den tredje personen och detta bidrar till 
barnets utveckling. Dessa relationer bidrar till skapandet av olika attityder hos barnet 
och sina närstående personer. Dessa attityder påverkar i sin tur relationernas kvalité och 
styrka och det hela påverkar barnets utveckling.  
 
    b. Mesosystem  
 
Barnets utveckling är beroende inte bara av de olika närmiljöerna var för sig utan även 
av aktiviteter och relationer som utvecklas mellan dessa närmiljöer (Bronfenbrenner, 
1979). Relationer mellan olika mikrosystem där barnet ingår som t.ex. familj, skola, 
kamratkrets, etc. kan vara viktiga för barnets utveckling och benämns som mesosystem. 
Ett mesosystem kan beskrivas som ett system av mikrosystem och bildas varje gång ett 
barn förflyttar sig till nya miljöer (Skär, 2002). Bronfenbrenner menar t.ex. att ett barns 
möjlighet att bli accepterad av skolkamrater i en ny skola beror på lärarnas attityder till 
barnet, kontakten mellan hem och skola, hur den kontakten ser ut etc. Det som 
genomsyrar ett mesosystem är att barnet är medlem i alla mikrosystem som ingår i 
mesosystemet och därför har händelser i ett mikrosystem betydelse för vad som sker i 
andra mikrosystem. Om några lärare har negativa attityder till barn med rörelsehinder 
kan detta påverka några elever åt det hållet och därigenom undanröja acceptans och 
försvåra status i skolan för barn med rörelsehinder samt framkalla hinder i deras 
känslomässiga utveckling.  
 
    c. Exosystem  
 
Barns utveckling kan påverkas indirekt av miljöer, förhållanden, faktorer och händelser 
utanför de närmiljöer där barnet är aktivt och agerar. Sådana komponenter är t.ex. 
massmedia, lagar, utbildning, välfärd, föräldrars yrken och arbetsförhållanden etc. 
Dessa komponenter bildar ett nytt system som Bronfenbrenner benämner exosystem. 
Till exosystemet hör också formella eller informella samhällsinstitutioner som direkt 
eller indirekt påverkar barnets närmiljö. Kommunalstyrelser, skolstyrelser och andra 
offentliga organ fattar beslut som påverkar barnnärmiljö och därigenom barnens vardag 
(Skär, 2002).  
 
    d. Makrosystem  
 
Makrosystem är system avlägsna från barnets närmiljö som trots allt påverkar barnets 
utveckling. I makrosystembegreppet inkluderas system som samhället, staten, kulturella 
skillnader, traditioner, ekonomiska, ideologiska eller politiska förhållanden och 
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värderingar etc. (Bernehäll Claesson, 2004). När det gäller barn med rörelsehinder kan 
allmänna värderingar eller kulturella skillnader påverka barnens situation och ställning i 
samhället och därigenom barnens utveckling. Politiska beslut som är centralt fattade kan 
medföra negativa eller positiva konsekvenser för familjen och barnet med rörelsehinder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (1979).  
 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att i Bronfenbrenners teori ses barnets utveckling som 
resultat av samspelet mellan barnet och den omringande miljön (Skär, 2002). Miljö 
betyder inte bara barnets närmiljö men avlägsna miljöer också liksom strukturer på 
samhällsnivå. Samspelet sker i olika system och barnet ses som en del av dessa system. 
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 t.ex.  
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Förhållanden, attityder och faktorer utanför de närmiljöer där barnet är aktivt kan ge 
indirekta konsekvenser för barnets utveckling.  
 
 
Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med föreliggande studie var att studera attityder till barn med rörelsehinder hos 
föräldrar till barn utan rörelsehinder och vilka bakgrundsfaktorer som kan tänkas spela 
en viktig roll. Syftet var vidare att studera hur etnisk bakgrund påverkar inställningen 
till den aktuella barngruppen genom att jämföra attityden hos en grupp föräldrar med 
grekisk bakgrund med en grupp föräldrar med svensk bakgrund. Vidare var syftet att 
undersöka om inställningen till barn med rörelsehinder hos föräldrar med grekisk 
bakgrund påverkades beroende på längden av deras vistelse i Sverige.  
 
De frågor som ställdes var följande:  
 
Hur påverkas föräldrars inställning till barn med rörelsehinder av det faktum att deras 
egna barn inte har rörelsehinder?  
 
Vilka bakgrundsfaktorer bidrar till föräldrars attityder till barn med rörelsehinder?  
 
Vilken roll spelar etnisk bakgrund?  
 
Påverkas inställningen till barn med rörelsehinder hos föräldrar med grekisk bakgrund 
beroende på vistelsens längd i Sverige?  
 

M e t o d  
Undersökningsdeltagare  
 
Föräldrar till barn utan rörelsehinder som hade grekisk eller svensk bakgrund var 
studiens målgrupp. Majoriteten av föräldrar med grekisk bakgrund som bodde i 
Stockholmslän hade, vid tidpunkten för studiens genomförande, barn som var elever på 
grekiska lördagsskolan på Södermalm (Grekiska kulturavdelningen i Stockholm, 2002). 
Skolan är frivillig och följer grekiska läroplaner. Slumpmässigt valdes 60 av dessa 
föräldrar ut och de fick en enkät att fylla i (se Material). Slumpmässigt valdes lika 
många föräldrar med svensk bakgrund ut från Stockholmslän. Det var alltså föräldrar 
som bevistade en Folktandvårdsklinika i samband med deras barns besök hos tandläkare 
för tandregleringsbehandling.  
 
Enkäten delades ut i februari-mars 2002. Föräldrarna fick en enkät att fylla i. Av 120 
utvalda föräldrar besvarade 111 personer enkäten. Det externa bortfallet var således 
7,5% (9 personer). Av de 111 personer som besvarade enkäten, togs svaren från 9 
personer ej med i analysen (4 enkäterna var ofullständigt ifyllda, 5 personer visade sig 
inte ha svensk eller grekisk bakgrund). Det interna bortfallet var 8,1%  och det totala 
bortfallet 15%.  
 
_______________________________________________________  

a Tandregleringskliniken vid Danderyds sjukhus i Stockholm.  
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Av de 102 personer som besvarade enkäten hade 52 personer svenskt ursprung (28 
kvinnor, 24 män) medan 50 personer hade grekiskt ursprung (17 kvinnor, 33 män). 
Medelåldern för svenskar var 47 år (SD=8.06) med en spridning på 30-67 år. 
Medelåldern för greker var 41 år (SD=6.63) med en spridning på 31-63 år. Totalt var 
andelen kvinnor 44% och andelen män 56%.  
 
Antalet egna barn för svenskar fördelades enligt följande: 6 personer (11,5%) hade ett 
eget barn, 26 personer (50%) hade två egna barn och 20 personer (38,5%) hade tre eller 
flera egna barn. Antalet egna barn för greker fördelades enligt följande: 4 personer (8%) 
hade ett eget barn, 34 personer (68%) hade två egna barn, 12 personer (24%) hade tre 
eller flera egna barn.  
 
Material  
 
En enkät konstruerades av författaren för att samla in data om föräldrars inställning till 
barn med rörelsehinder. Enkäten framarbetades bl.a. genom en pilotstudie på 7 föräldrar 
till barn utan rörelsehinder (4 med svensk och 3 med grekisk bakgrund). Avsikten med 
enkäten var att samla reaktioner från föräldrar (vars barn inte hade rörelsehinder) på en 
variation av vardagliga situationer där de fick bemöta, känna eller fundera om barn med 
rörelsehinder.  
 
Demografiska variabler. Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor om ålder, kön, 
utbildning, inkomst, civilstånd, antal barn, eget/egna barns ålder och etnisk bakgrund. 
Bland de demografiska variablerna ingick (för föräldrar med grekisk bakgrund) en fråga 
om vilket år man kom till Sverige.  
  
Fasta svarsalternativ användes för kön, utbildning, inkomst, civilstånd, antal barn och 
etnisk bakgrund. Vid civilstånd och etnisk bakgrund fanns även en möjlighet för 
deltagaren att själv fylla i under ”annat” för att fånga upp sådant som författaren 
eventuellt inte själv tänkt på som svarskategori.  
 
Utbildning hade alternativen grundskola (1), gymnasium (2) och högskola/universitets-
utbildning (3). För att kunna hantera utbildning som en variabel i de statistiska 
analyserna dikotomiserades den (1=grundskola, 2=gymnasium eller högskola/ 
universitetsutbildning).  
 
Inkomst (personens årliga brutto inkomst) hade alternativen 0-150000 kr (1), 150001-
300000 kr (2) och över 300000 kr (3). För att kunna hantera inkomst som en variabel i 
de statistiska analyserna dikotomiserades den (1=0-300000 kr, 2=över 300000 kr).  
 
Civilstånd hade alternativen ensamstående (1), gift/sambo (2) och annat (3). För att 
kunna hantera civilstånd som en variabel i de statistiska analyserna dikotomiserades det 
(1= ensamstående/annat, 2=gift/sambo).  
 
Året då föräldrarna med grekisk bakgrund invandrade till Sverige subtraherades med år 
2002 (då enkäten besvarades) och en ny demografisk variabel med namn ”Vistelse i 
Sverige” skapades (värdena var 0-50 år). För att kunna hantera vistelse som en variabel 
i de statistiska analyserna omvandlades den till en ny variabel, vistelse 2. Tanken var att 



 

 

20 

placera föräldrar med grekisk bakgrund i tre grupper: de som hade kommit nyligen till 
Sverige (0-5 år), grupp A; de som hade varit här några år (6-15 år), grupp B; och de som 
hade varit länge i landet (16-50 år), grupp C.  
 
Latenta variabler. Förutom frågor om bakgrundsvariabler, innehöll enkäten 36 
påståenden grupperade i 5 skalor (se Appendix). Item-påståenden som hade konstruerats 
var avsedda att fånga och beskriva 5 olika dimensioner (latenta variabler) hos föräldrar:  
 

1. intresset om att veta mer om barn med rörelsehinder,  
2. tendensen att vilja beskydda barn med rörelsehinder,  
3. funderingar om vilken roll barn med rörelsehinder har i samhället,  
4. funderingar om att leva med barn med rörelsehinder,  
5. inställning till barn med rörelsehinder.  

 
Variablerna 1, 2, 3 och 4 ansågs vara oberoende och variabeln 5 (inställning) ansågs 
vara beroende av de andra fyra variablerna.  
 
Intresse om att veta mer om barn med rörelsehinder (Kod i enkät: Inf)b mättes med fyra 
påståenden t ex ”Jag är intresserad av att veta mer om barn med rörelsehinder”.  
 
Tendens att vilja beskydda barn med rörelsehinder – Överbeskydd (Övb) mättes med 
fem påståenden t ex ”Barn med rörelsehinder löper stor risk att skadas i trafiken”.  
 
Funderingar om vilken roll barn med rörelsehinder har i samhället (Roll) mättes med 
tio påståenden t ex ”Jag har inget emot att mina barn umgås med rörelsehindrade barn”.  
 
Funderingar om att leva med barn med rörelsehinder (Lev) mättes med åtta påståenden 
t ex ”Det är en belastning för föräldrar att ha rörelsehindrade barn”.  
 
Inställning till barn med rörelsehinder (Inst) mättes med nio påståenden t ex ”Jag blir 
upprörd när jag hör om kränkningar av rörelsehindrade barns rättigheter”.  
 
En femgradig Likert skala användes för att poängsätta frågorna. Svaret anger på en 
skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt) hur väl påståendet stämmer 
överens med den egna uppfattningen. Ett antal frågor/påståenden var omvända vilket 
innebar att svarsalternativen poängsatts i motsatt ordning.  
 
Utifrån de teoretiska grunder som beskrevs i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 
modell (Bronfenbrenner, 1979) och för att kunna etablera enkätens validitet ställdes 
följande hypoteser om förväntade medelvärden och gruppskillnader bland 
undersökningsdeltagarna:  
 
Den första hypotesen var att: föräldrar till barn utan rörelsehinder visar en positiv 
inställning till barn med rörelsehinder oavsett etnisk bakgrund.  
 
_________________________________________________________  

b På de enkäter som delades till deltagare var inga koder skrivna.  



 

 

21 

Den andra hypotesen var: föräldrar med grekisk bakgrund visar mer intresse för 
information om barn med rörelsehinder än föräldrar med svensk bakgrund.  
 
Den tredje hypotesen var: föräldrar med grekiskt ursprung visar en större tendens att 
vilja beskydda barn med rörelsehinder än föräldrar med svenskt ursprung.  
 
Den fjärde hypotesen var: föräldrar med svensk bakgrund är mer positiva till den roll 
barn med rörelsehinder har i samhället jämfört med föräldrar med grekisk bakgrund.  
 
Den femte hypotesen var: föräldrar med svenskt ursprung är mer positiva till 
samlevnadsfrågor med barn med rörelsehinder än föräldrar med grekiskt ursprung.  
 
Den sjätte hypotesen (huvudhypotesen) var: föräldrar med svensk bakgrund visar en mer 
positiv inställning till barn med rörelsehinder än föräldrar med grekisk bakgrund.  
 
Den sjunde hypotesen var: Vistelsens längd påverkar inställningen till barn med 
rörelsehinder hos föräldrar med grekisk bakgrund. 
 
Procedur  
 
På Åsö Gymnasium, på Södermalm i Stockholm, bedriver grekiska lördagsskolan sin 
verksamhet. Där går barn i alla årsklasser och det är även en träffpunkt för föräldrar 
med grekisk bakgrund. Författaren var på plats i skolans kafeteria vid fem tillfällen i 
februari-mars 2002 och delade ut enkäter slumpmässigt. 60 enkäter delades ut och 50 
ifyllda enkäter returnerades.  
 
Under samma period, dvs. februari-mars 2002, besökte författaren tandreglerings-
kliniken vid Danderyds sjukhus som tillhör Folktandvården i Stockholms län. Enkäten 
delades ut vid åtta tillfällen till föräldrar som väntade på sina barn i väntrummet tills 
behandlingen blev klar. Anledningen till just detta val var att där säkerställdes en 
kontakt med föräldrar med svenskt ursprung vilken skulle vara minst trettio minuter. 
Detta fick författaren veta i förväg av sin fru som arbetade på kliniken som 
övertandläkare. Klinikens dåvarande chef hade informerats i förväg om undersökningen 
och hade givit sitt medgivande. Under perioden delades ut 60 enkäter slumpmässigt och 
författaren kunde få enkäter ifyllda vid aktuellt tillfälle. På detta sätt erhölls 52 ifyllda 
enkäter.  
I bägge fallen informerades föräldrarna var för sig muntligt att deltagandet var frivilligt 
och att författaren som genomförde undersökningen var student på magisterprogrammet 
vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet. På första sidan av 
enkätformuläret bifogades ett brev från författaren där syftet med undersökningen 
beskrevs, hur svaren skulle komma att behandlas och av vem samt att total anonymitet 
garanterades, se Appendix. Undersökningsdeltagarna uppmanades även att kontakta 
författaren, vars mobilnummer och e-post adress bifogades enkäten, om eventuella 
frågor kring undersökningen uppkom eller om de önskade få återkoppling på vad 
resultaten hade blivit.  
 
Deltagandet tog ungefär 30 minuter per enkät och ingen ersättning utgick till deltagarna. 
Författaren fanns tillgänglig för eventuella frågor vid ifyllandet av enkäterna.  



 

 

22 

Databearbetning  
 
Samtliga data för undersökningsdeltagarna fördes in i en datafil där sifferbeteckningar 
användes för att koda varje deltagares svar. Programvaran SPSS användes för att utföra 
alla analyser. De analyser som utfördes var:  
 
1. faktoranalys för att plocka ut de faktorer som laddar bäst (egenvärde större än 1.0),  
 
2. korrelationsanalys för att undersöka det bivariata sambandet mellan endast två 
variabler samtidigt,  
 
3. envägs variansanalyser för oberoende mätningar (F) med signifikansnivån satt till 5%  
för att undersöka eventuella skillnaderna mellan föräldrar (till barn utan rörelsehinder) 
med svensk och grekisk bakgrund på variabler som handlar om dessa föräldrars 
inställning till barn med rörelsehinder,   
 
4. multipla regressionsanalyser för att förstå hur viktiga de olika variablerna var för 
föräldrars inställning till barn med rörelsehinder, hur mycket de förklarar av variansen i 
denna inställning men även för att ta reda på om det fanns andra faktorer som borde 
beaktas när det gäller denna inställning.  
 
För samtliga latenta variabler gjordes explorativ faktoranalys (Principal axis factoring, 
varimax rotation). Påståenden reducerades tills dess att endast en faktor återstod för 
varje variabel och att dessa variabler endast innehöll påståenden med laddningar på över 
0.4 (tabell 2). Efter faktoranalysen behölls fem faktorer (egenvärde större än 1.0). Av de 
36 ursprungliga påståendena behölls kvar 20 som uppfyllde kraven att ladda på över 0.4 
och att inte dubbelladda (ladda på 0.4 på en annan faktor också). Dessa 20 påståenden 
användes sedan i de fortsatta analyserna. Av faktoranalysen framgick också att de 
kvarstående 20 påståendena tillhörde fem latenta variabler som det hade antagits från 
början (tabell 2). Sexton påståenden togs bort (se Appendix för de ursprungliga 
påståenden som utgjorde respektive variabel).  
 
 

R e s u l t a t  
Faktoranalys  
 
Faktoranalys av enkätsvaren med SPSS statistiska programvaran resulterade i fem 
faktorer med egenvärde större än 1.0 som tillsammans förklarade 48.8% av variansen. 
Tabell 2 visar laddningar i dessa faktorer, varje faktors egenvärde och procent av 
variansen som respektive faktor kunde förklara. Faktorn 1 innehåller tre påståenden, 
förklarar 11.1% av variansen och framstår som föräldrars intresse om att få veta mer om 
barn med rörelsehinder. Faktor 2 består av tre påståenden, förklarar 9.1% av variansen 
och visar sig stå för föräldrars tendens att vilja beskydda barn med rörelsehinder. De 
andra tre faktorer förklarade var för sig 10.6%, 8.5% och 9.5% av variansen. Faktorn 3 
omfattar sex påståenden och framstår som föräldrars funderingar om barns med 
rörelsehinder roll i samhället. Faktorn 4 innehåller fyra påståenden och verkar avspegla 
föräldrars funderingar om att leva med barn med rörelsehinder. Faktorn 5 består av fyra 
påståenden och framstår som föräldrars inställning till barn med rörelsehinder.  
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Tabell 2: Faktorladdningar samt egenvärden och procent av förklarad varians.  
 

Faktorladdningar  Påståenden  
 1 2 3 4 5 
Jag skulle vilja veta hur ett barn får rörelsehinder  
 .53     

Jag är intresserad av att veta vilka typer av rörelsehinder som finns  
 .88     

Jag är intresserad av att veta mer om barn med rörelsehinder  
 .94     

Jag tror att barn med rörelsehinder kan skadas lättare än andra barn  
  .71    

Barn med rörelsehinder måste alltid ha någon vuxens tillsyn  
  .70    

Barn med rörelsehinder löper stor risk att skadas i trafiken   
  .71    

Barn som sitter i rullstol, är lika begåvade som icke rörelsehindrade barn 
    .45   

Jag har inget emot att mina barn umgås med rörelsehindrade barn  
   .65   

Jag tycker att hjälpmedel till barn med rörelsehinder borde finansieras av staten  
   .54   

Det bör vara lätt för rörelsehindrade barn att färdas med buss och tåg  
   .62   

Rörelsehindrade barn kan berika sina föräldrars vardag  
   .51   

Restauranger och kaféer borde vara anpassade till familjer med rörelsehindrade barn  
    .50   

Om jag hade ett rörelsehindrat barn, skulle jag ha svårt att hantera situationen  
    .73  

Det är en belastning för föräldrar att ha rörelsehindrade barn  
    .65  

Jag skulle gärna sitta barnvakt för ett rörelsehindrat barn  
    .44  

Jag tror att barn med rörelsehinder kommer som vuxna att ha svårt att bilda familj  
    .53  

Rörelsehindrade barn kan behöva personliga assistenter  
     .66 

Jag blir upprörd när jag hör om kränkningar av rörelsehindrade barns rättigheter  
     .77 

Jag tycker att man lär sig mer om barn med rörelsehinder, om man kommer i kontakt 
med sådana barn      .50 

När jag ser barn med rörelsehinder, tänker jag att deras föräldrar bär en del av 
skulden till det      .51 

Egenvärden  2.23 1.83 2.12 1.70 1.89 

Procent av förklarad varians  11.1 9.1 10.6 8.5 9.5 

 
 
 
Deskriptiv statistik  
 
Tabell 3 visar bivariata korrelationer mellan samtliga variabler, beskrivande statistik 
och reliabilitet (Cronbachs alpha). Reliabiliteten var hög för alla latenta variabler (.70-
.82). Alla demografiska variabler korrelerade med latenta variabler i hypotesernas 
riktning.  
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Medelvärdena för de latenta variablerna var höga. Högst var medelvärdena för 
variablerna ”funderingar om vilken roll barn med rörelsehinder har i samhället” och 
”inställning till barn med rörelsehinder”. Dessa två variabler hade låga avvikelser som 
indikerar att många föräldrar delade positiva funderingar om den roll som barn med 
rörelsehinder har i samhället och hade positiv inställning till dessa barn.  
 
Mellan föräldrars ålder och inställning till barn med rörelsehinder fanns ett positivt 
signifikant samband. Det indikerar att ju äldre föräldrarna var desto mer positiv 
inställning hade de till barn med rörelsehinder. Positivt samband fanns också mellan 
äldsta första barnets ålder och deras föräldrars inställning till barn med rörelsehinder. 
Det antyder att föräldrar som hade äldre barn visade mer positiv inställning till barn 
med rörelsehinder än föräldrar med yngre barn.  
 
Mellan föräldrars utbildning och tendensen att vilja beskydda barn med rörelsehinder 
(överbeskydd) fanns ett negativt samband som indikerar att föräldrar med låg utbildning 
visade större benägenhet att vilja beskydda barn med rörelsehinder än föräldrar med hög 
utbildning. Positivt signifikant samband fanns mellan föräldrars utbildning och deras 
funderingar om att leva med barn med rörelsehinder. Det visar att ju högre utbildning 
föräldrarna hade desto mer positiva var de till tanken att leva med barn med 
rörelsehinder. Starkt positivt samband fanns även mellan föräldrarnas utbildning och 
deras inställning till barn med rörelsehinder; ju högre utbildning föräldrarna hade desto 
mer positiv inställning hade de till barn med rörelsehinder.  
 
Föräldrars inkomst hade starkt negativt signifikant samband med både deras intresse för 
information samt deras benägenhet att överbeskydda barn med rörelsehinder. Det 
indikerar att ju lägre inkomst föräldrarna hade desto mer intresserade var de att skaffa 
sig information om barn med rörelsehinder och desto mer benägna var föräldrarna att 
beskydda dessa barn.  
 
Föräldrarnas etniska bakgrund hade signifikant samband med föräldrarnas ålder, kön, 
utbildning och inkomst samt med första barnets ålder. I den aktuella undersökningen var 
föräldrar med grekisk bakgrund yngre, med lägre utbildning och inkomst samt hade 
yngre barn än föräldrar med svensk bakgrund. När det gäller korrelationen mellan 
föräldrars etniska bakgrund och kön hade det flesta kvinnor som deltog i studien svensk 
bakgrund och de flesta män grekisk bakgrund (se Metod).  
 
Mellan etnisk bakgrund och alla latenta variabler fanns signifikanta korrelationer. 
Föräldrar med grekisk bakgrund visade mer intresse för information om barn med 
rörelsehinder, trodde mindre på att dessa barn kunde delta på lika villkor med övriga 
barn i samhällslivet och var mindre positiva till tanken på att leva med dessa barn än 
föräldrar med svensk bakgrund.  
 
Etnisk bakgrund hade starkast samband med både överbeskydd och inställning till barn 
med rörelsehinder. Svenska föräldrar visade mindre tendens att vilja beskydda barn med 
rörelsehinder och hade mer positiv inställning till dessa barn än grekiska föräldrar.  
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Tabell 3. Korrelationsmatris, Medelvärden, Standardavvikelser och Reliabilitet (Cronbach Alpha). 
  
 

 
Variabel 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M SD Alpha 

 
Demografiska variabler 
                 
1 Ålder   1             44.25 8.04  
2 Kön1  .13   1            1.56 0.50  
3 Utbildning  .06 -.20*   1           1.88 0.32  
4 Inkomst  .17*  .39***  .25**   1          1.31 0.47  
5 Civilstånd  .15 -.09  .19*  .15   1         1.90 0.30  
6 Antal barn  .08  .06 -.07 -.10  .12   1        2.22 0.61  
7 Första barns ålder  .79*** -.06  .03  .00  .19*  .28**   1       15.58 7.18  
8 Etnisk bakgrund2 -.40***  .20* -.25** -.20*  .06 -.09 -.32***   1      1.49 0.50  

 
Latenta variabler  
                 
9 Intresse om information   -.03 -.01 -.07 -.27**  .10  .15  .08  .18*   1     3.38 1.10 .82 

10 Överbeskydd   .04  .03 -.23** -.31*** -.05  .10  .08  .35*** .10   1    3.07 1.04 .76 
11 Barns med r.h.c roll i samhället  -.02 -.14  .09 -.05  .01  .11 -.02 -.29** .07 -.06  1   4.56 0.55 .74 
12 Leva med barn med r.h.  -.10 -.16  .17*  .00  .10 -.06 -.13 -.29**   .18* -.26** .31***  1  3.25 0.94 .70 
13 Inställning till barn med r.h.  

 
 .19* 
 

-.16 
 

 .31*** 
 

 .07 
 

-.06 
 

 .08 
 

 .20* 
 

-.44*** 
 

.10 
 

-.14 
 

.44*** 
 

.21* 
 

  1 
 

4.61 
 

0.59 
 

.72 
 

 
    * p< .05.  Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (1-tailed)  
  ** p< .01.  Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (1-tailed)  
*** p< .001.  Korrelationen är signifikant på 0.001 nivån (1-tailed)  
 
N= 102  
 
1. Kön: 1= kvinna, 2 = man  
2. Etnisk bakgrund: 1=svensk, 2=grekisk  
 
__________________________________________  
c r.h. = rörelsehinder  
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Mellan variablerna ”intresse för information om barn med rörelsehinder” och 
”funderingar om att leva med dessa barn” fanns starkt negativt samband. Detta antyder 
att de som angav att de behövde mer information om barn med rörelsehinder var de 
föräldrar som var mindre positiva till tanken att leva med dessa barn. Negativt samband 
fanns också mellan överbeskydd och funderingar om att leva med barn med 
rörelsehinder. Det indikerar att föräldrar som hade tendens att vilja beskydda barn med 
rörelsehinder hade mindre positiva funderingar om att leva med dessa barn.  
 
Starkt positivt samband fanns mellan föräldrars funderingar på att leva med barn med 
rörelsehinder och funderingar på dessa barns roll i samhället. Det visar att ju mer man 
tilltrodde dessa barn en roll i samhället desto mer positiv var man till tanken att leva 
med dessa barn.  
 
Föräldrars inställning till barn med rörelsehinder hade ett positivt samband med deras 
funderingar om att leva med dessa barn och starkt positivt samband med deras 
funderingar om dessa barns roll i samhället. Det indikerar att ju mer föräldrar trodde på 
att barn med rörelsehinder skulle kunna delta på lika villkor med övriga barn i 
samhällslivet och ju mer positiva de var till tanken att leva med dessa barn desto mer 
positiv inställning hade de till barn med rörelsehinder.  
 
Jämförelser enligt föräldrars etniska bakgrund  
 
Data har analyserats genom envägs variansanalys för oberoende mätningar (F) med 
signifikansnivån satt till 5%. Resultaten avseende skillnaderna mellan föräldrar (till barn 
utan rörelsehinder) med svensk och grekisk bakgrund på latenta variabler som handlar 
om hur dessa föräldrar ställde sig till barn med rörelsehinder, redovisas i tabell 4.  
 
Resultaten visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan föräldrar med 
svensk och grekisk bakgrund när det gällde intresse om att få veta mer om barn med 
rörelsehinder (F1,100 = 3.44; p>.05). För svenskar var M=3.19 (SD=0.95) och för greker 
var M=3.59 (SD=1.22). Däremot fanns det en signifikant skillnad i tendensen att vilja 
beskydda barn med rörelsehinder (F1,100 = 13.82; p≤.001). Greker hade en större 
benägenhet för att överbeskydda barn med rörelsehinder (M=3.44, SD=1.06) än 
svenskar (M=2.72, SD=0.89).  
 
Signifikant skillnad fanns mellan svenska och grekiska föräldrars funderingar om vilken 
roll barn med rörelsehinder har i samhället (F1,100 = 9.02; p≤.01). Svenska föräldrar var 
mer positiva till barnens roll och position i samhället (M=4.72, SD=0.35) än grekiska 
föräldrar (M=4.40, SD=0.67).  
 
När det gäller föräldrars funderingar kring samlevnadsfrågor med barn med 
rörelsehinder fanns det en signifikant skillnad mellan svenska och grekiska föräldrar 
(F1,100 = 9.28; p≤.01). Svenska föräldrar var mer positiva till sådana frågor (M=3.51, 
SD=0.84) än grekiska föräldrar (M=2.97, SD=0.96).  
 
Signifikant skillnad fanns det mellan svenska och grekiska föräldrars inställning till 
barn med rörelsehinder (F1,100 = 24.63, p≤.001). Svenska föräldrar hade mer positiv 
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inställning till barn med rörelsehinder (M=4.87, SD=0.24) än grekiska föräldrar 
(M=4.35, SD=0.73).  
 
 
Tabell 4. Jämförelse av latenta variabler enligt etnisk bakgrund hos föräldrar; svenska 
föräldrar (n=52) och grekiska föräldrar (n=50), med envägs ANOVA  
 

 
            Svenska föräldrar Grekiska föräldrar  

 
Latenta variabler 

 
M SD M SD F 

Intresse om information 3.19 0.95 3.59 1.22   3.44 
Överbeskydd 2.72 0.89 3.44 1.06       13.82*** 
Barns med r.h. roll i samhället 4.72 0.35 4.40 0.67       9.02** 
Leva med barn med r.h. 3.51 0.84 2.97 0.96       9.28** 
Inställning till barn med r.h. 4.87 0.24 4.35 0.73       24.63*** 

 
  * p< .05,    ** p< .01,    *** p< .001  
 
 
För att ta reda på om grekiska föräldrars inställning till barn med rörelsehinder 
påverkades av längden av dessa föräldrars vistelse i Sverige, användes envägs 
oberoende variansanalys (ANOVA). Resultaten visade att längden av grekiska 
föräldrars vistelse i Sverige inte hade någon inverkan på deras inställning till barn med 
rörelsehinder, (F2,47 = 0.24; p>.05). De uppföljande post-hoc testen (Bonferroni) visade 
att det inte förelåg någon signifikant skillnad mellan grupp A och B eller mellan grupp 
A och C eller mellan grupp B och C.  
 
Viktiga variabler för föräldrars inställning till barn med rörelsehinder  
 
Multipla regressionsanalyser gjordes för att förstå hur viktiga de olika variablerna var för 
föräldrars inställning till barn med rörelsehinder och hur mycket de förklarar av 
variansen  i inställningen (tabell 5).  
 
En multipel regressionsanalys av samtliga variabler gav till resultat att samtliga 
variabler förklarade 40% av variansen i föräldrars inställning till barn med rörelsehinder 
(justerad R2

 var 32%). Sambandet mellan samtliga oberoende variabler och beroende 
variabeln föräldrars inställning till barn med rörelsehinder var 63% (multipel R=.63). 
Korrelationen var signifikant på 0,1 % - nivå (F12,89 = 4.89; p≤.001). Var för sig var 
standardiserade koefficienterna för tre variabler signifikanta. Dessa tre variabler var: 
föräldrars etniska bakgrund (p≤.05), föräldrars funderingar om vilken roll barn med 
rörelsehinder har i samhället (p≤.001) och föräldrars utbildning (p≤.05), (se tabell 5).  
 
På vilket sätt etnisk bakgrund var statistiskt signifikant för föräldrars inställning till barn 
med rörelsehinder, har redan analyserats  med envägs variansanalysen (se ovan).  
 
För att ta reda på vilket sätt föräldrars funderingar om vilken roll barn med rörelsehinder 
har i samhället var viktiga för deras inställning till barn med rörelsehinder undersöktes 
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korrelationen mellan dessa två variabler. Av korrelationsmatrisen (se tabell 3) framgick 
att föräldrars funderingar om barnens roll i samhället hade ett signifikant positivt 
samband med deras inställning till dessa barn (r=0.44; p≤.001). Det antyder att ju mer 
positiva funderingar föräldrar hade om barn med rörelsehinder desto mer positiv 
inställning till dessa barn hade föräldrarna.  
 
För att ta reda på vilket sätt föräldrars utbildning var viktig för deras inställning till barn 
med rörelsehinder användes envägs oberoende variansanalys (ANOVA). Resultaten 
visade att det fanns signifikant skillnad när det gäller inställningen mellan föräldrar med 
högre utbildning och föräldrar med lägre utbildning (F1,100 = 10.97; p≤.001). Föräldrar 
med högre utbildning hade en mer positiv inställning till barn med rörelsehinder 
(M=4.68, SD=0.51) än föräldrar med lägre utbildning (M=4.10, SD=0.89).  
 
För att få veta om det var föräldrar med svensk eller föräldrar med grekisk bakgrund 
som hade högre utbildning användes det igen envägs oberoende variansanalys. 
Resultaten visade att det fanns signifikant skillnad mellan de två etniska grupper (F1,100 
= 6.73; p≤.05). De svenska föräldrar som deltog i undersökningen hade i genomsnitt 
högre utbildning (M=1.96, SD=0.19) än de grekiska föräldrarna (M=1.80, SD=0.40).  
 
 
Tabell 5. Faktorer som påverkar föräldrars inställning till barn med rörelsehinder: 
Resultat av multipel regressionsanalys  
 
 

Modell  R2  Justerad R2  Estimatets 
standard fel  F  Sig.  

1  .20  .19  .54  24.63  .000 (a)  
2  .20  .19  .53  24.62  .000 (b)  
3  .10  .09  .57  10.97  .001 (c)  
4  .18  .10  .56   2.24  .026 (d)  
5  .40  .32  .49   4.89  .000 (e)  

 
a Prediktorer: (Konstant) Etnisk bakgrund  
b Prediktorer: (Konstant) Barns med r.h. roll i samhället  
c Prediktorer: (Konstant) Utbildning  
d Prediktorer: (Konstant) Ålder, Kön, Inkomst, Civilstånd, Antal barn, Första barns ålder, Intresse om  
      information, Överbeskydd, Leva med barn med r.h.  
e Prediktorer: (Konstant) Ålder, Kön, Utbildning, Inkomst, Civilstånd, Antal barn, Första barns ålder,  
      Etnisk bakgrund, Intresse om information, Överbeskydd, Barns med r.h. roll i samhället, Leva med  
      barn med r.h.  
 
Beroende variabel: Inställning till barn med r.h.  
 
 
För att förstå hur mycket de olika variablerna förklarade variansen av föräldrars 
inställning till barn med rörelsehinder delades först variablerna in i fyra grupper: 1. 
etnisk bakgrund; 2. föräldrars utbildning; 3. funderingar om barns med rörelsehinder 
roll i samhället; 4. alla andra variabler och sedan gjordes multipla regressionsanalyser. 
Regressionsanalyserna gav följande resultat (justerad R2): Etnisk bakgrund förklarade 
19% av variansen i föräldrars inställning till barn med rörelsehinder, föräldrars 
utbildning förklarade 9% av variansen i föräldrars inställning, funderingar om barns med 
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rörelsehinder roll i samhället förklarade 19% av variansen i föräldrars inställning och 
alla andra variabler förklarade 10% av variansen i föräldrars inställning (se tabell 4). 
Variablerna i de 3 första grupper var signifikanta: för etnisk bakgrund var p=.000, för 
föräldrars utbildning var p=.001 och för föräldrars funderingar om barns med 
rörelsehinder roll i samhället var p=.000. Variablerna var för sig inom den fjärde 
gruppen (där alla andra variabler ingick) var inte signifikanta förutom kön (p=.04) och 
civilstånd (p=.05).  
 

D i s k u s s i o n  
Resultatdiskussion  
 
Syftet med denna studie var att studera inställningen till barn med rörelsehinder hos 
föräldrar till barn utan rörelsehinder. Studiens syfte var även att undersöka om det fanns 
signifikant skillnad i inställning mellan två etniska grupper: föräldrar med grekisk 
bakgrund och föräldrar med svensk bakgrund.  
 
1. Resultaten visade att föräldrar till barn utan rörelsehinder hade en positiv inställning 
till barn med rörelsehinder. Medelvärdet för variabeln ”föräldrars inställning till barn 
med rörelsehinder” var högt (M=4.61). Dessutom hade denna variabel låg spridning 
(SD=0.59) vilket indikerar att flertalet föräldrar som deltog i undersökningen hade 
(mindre eller mer) en positiv inställning till barn med rörelsehinder. Detta gav stöd åt 
den första hypotesen och var i enlighet med resultat från Green & Stoneman, 1989; 
Rosenbaum, Armstrong & King, 1987.  
 
I sin studie om föräldrars attityder till barn med funktionshinder redovisade Rosenbaum, 
Armstrong & King (1987) en rad olika faktorer (demografiska och latenta) som bidrog 
till och påverkade föräldrars attityder. Dessa faktorer var föräldrars kön, utbildning, 
yrkes status och kulturella bakgrund, föräldrars personliga kontakt med ett barn med 
funktionshinder, stimulans (barn med fysiska eller barn med psykiska funktionshinder), 
social avstånd, funderingar om barns med funktionshinder vardag och funderingar om 
barns med funktionshinder förmågor. Enligt denna studie hade föräldrar till barn utan 
funktionshinder positiva attityder till barn med funktionshinder.  
 
I en studie om föräldrars attityder till integrering av barn med funktionshinder i skolan 
rapporterade Green & Stoneman (1989) olika faktorer som påverkade dessa attityder. 
Dessa var positiva erfarenheter av föräldrars kontakt med barn med rörelsehinder, 
familjinkomst, föräldrars utbildning, föräldrars ålder och ålder av deras barn som var 
skolkamrat med barn med funktionshinder. Denna studie visade att föräldrar till barn 
utan funktionshinder hade positiva attityder till integrering av barn med funktionshinder 
i skolan och till själva barnen.  
 
Att föräldrar i nuvarande studien hade positiv inställning till barn med rörelsehinder 
kunde det delvis bero på att de personer med svensk eller grekisk bakgrund, som bodde 
i Stockholms län och besvarade enkäten själva var föräldrar som levde i det svenska 
samhället där man hade lärt de sig att visa respekt för de svaga och utsatta grupperna i 
samhället (Almqvist & Broberg, 2000). En sådan utsatt grupp ansågs länge vara barn 
med rörelsehinder (SOU 1998:16). Det faktum att ens egna barn inte  hade rörelsehinder 
kanske bidrog ytterligare till den positiva inställningen eftersom man inte kom i direkt 
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kontakt med de svårigheter som föräldrarna till barn med rörelsehinder möter (Green & 
Stoneman, 1989).  
 
Andra hypotesen föreslog att föräldrar med grekisk bakgrund skulle visa mer intresse 
för information om barn med rörelsehinder än föräldrar med svensk bakgrund därför att 
i Grekland kunde man inte få lika mycket information om dessa barn som i Sverige 
(Vlachou-Balafouti, 1999; Lindberg & Brodin, 1990). Denna hypotes kunde bara delvis 
stödjas av resultaten. Korrelationsanalysen visade att det fanns signifikant korrelation 
mellan etnisk bakgrund och föräldrars intresse för information. Däremot visade envägs 
oberoende variansanalys att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan 
de två grupperna av föräldrar.  
 
2. Resultaten av den aktuella undersökningen visade att det fanns några faktorer som 
spelade in i föräldrars (till barn utan rörelsehinder) inställning till barn med 
rörelsehinder. Dessa faktorer var:  
 
a. Föräldrars benägenhet att vilja beskydda barn med rörelsehinder, b. föräldrars 
funderingar om den roll som barn med rörelsehinder hade eller borde ha i samhället, c. 
föräldrars funderingar om att leva med barn med rörelsehinder och d. föräldrars 
utbildning.  
 
a. Resultaten visade att föräldrar som hade en tendens att vilja beskydda barn med 
rörelsehinder hade mindre positiv inställning till dessa barn än föräldrar som hade den 
tendensen i mindre grad. Detta framgick från det negativa sambandet mellan 
överbeskydd och föräldrars inställning i korrelationsanalysen. Förklaring till detta kan 
vara att föräldrar som visar en sådan tendens kanske trodde att barn med rörelsehinder 
inte kunde klara sig utan en vuxens hjälp och därför behövde skydd av en vuxen person 
(SOU, 1998:16). De föräldrar som ansåg att dessa barn inte behövdes överbeskyddas, 
trodde kanske på barnens förmåga att kunna få den hjälp de behövde och tyckte att man 
borde bemöta barn med rörelsehinder som alla andra barn (Jenkinson, 1997). Rent 
allmänt kan ibland vara svårt för föräldrar att urskilja gränsen mellan omsorg och 
överbeskydd (Almqvist & Broberg, 2000).  
 
Den tredje hypotesen handlade huruvida föräldrar med grekiskt ursprung skulle visa en 
större tendens att vilja beskydda barn med rörelsehinder än föräldrar med svensk 
bakgrund. Enligt envägs variansanalys fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan de 
två grupperna av föräldrar. Greker visade en större tendens för att vilja beskydda barn 
med rörelsehinder än svenskar. Därmed fick tredje hypotesen stöd av denna 
variansanalys. Som en förklaring till detta resultat kan det sägas att i Grekland är det 
vanligt att föräldrar överbeskyddar barn och speciellt barn med funktionshinder 
(Vlachou-Balafouti, 1999).  
 
b. Föräldrar som funderade på att barn med rörelsehinder hade plats och kunde spela en 
viss roll i samhället liksom övriga barn, visade positiv inställning till barn med 
rörelsehinder. Detta framgick från det positiva sambandet mellan föräldrars funderingar 
kring detta och föräldrars inställning till dessa barn i korrelationsanalysen. Därutöver 
visade regressionsanalysen att föräldrars funderingar om barnens roll i samhället var en 
viktig prediktor av deras inställning till dessa barn. En förklaring till detta kunde det 
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vara att man såg på barn med funktionshinder som likvärdiga med övriga barn och 
därför visade man positiv inställning till dessa barn (Socialdepartementet, 2000).  
 
Den fjärde hypotesen accepterades eftersom föräldrar med svensk bakgrund var mer 
positiva till barns med rörelsehinder roll och position i samhället än föräldrar med 
grekisk bakgrund. Utifrån en envägs variansanalys kan man konstatera att svenska 
föräldrar var mer positiva till denna roll än grekiska föräldrar. En möjlig förklaring till 
detta kan det vara att i Sverige försöker staten genom bl.a. nationella program att öka 
kunskapen om bemötande av människor med funktionsnedsättningar (Regeringens 
skrivelse, 2002/03:25; SOU 1998:16).  
 
c. Föräldrars funderingar om att leva med barn med rörelsehinder var en faktor som 
hade starkt positivt samband med deras inställning till dessa barn enligt 
korrelationsanalysen. Detta resultat kunde det bero på att föräldrar kanske funderade att 
rörelsehinder hos ett barn inte skall vara ett hinder för att leva på samma villkor som 
alla andra barn (Bernehäll Claesson, 2004).  
 
Den femte hypotesen föreslog att föräldrar med svenskt ursprung skulle vara mer 
positiva till samlevnadsfrågor med barn med rörelsehinder än föräldrar med grekiskt 
ursprung. För att undersöka denna hypotes användes åter igen envägs variansanalys. 
Resultatet gav stöd åt hypotesen eftersom svenska föräldrar var mer positiva till sådana 
frågor än grekiska föräldrar.  
 
d. Enligt resultaten var föräldrars utbildning en viktig faktor som spelade in i föräldrars 
inställning till barn med rörelsehinder. Korrelationsanalysen visade att det fanns en 
signifikant korrelation mellan föräldrars utbildning och deras inställning till dessa barn. 
Det antyder att ju högre utbildning föräldern hade desto mer positiv inställning hade den 
till barn med rörelsehinder. Envägs variansanalys som utfördes om detta visade att det 
fanns signifikant skillnad när det gäller inställningen mellan föräldrar med högre 
utbildning och föräldrar med lägre utbildning. Föräldrar med högre utbildning hade mer 
positiv inställning till barn med rörelsehinder än föräldrar med lägre utbildning. Av 
regressionsanalysen framgick också att föräldrars utbildning var en signifikant prediktor 
för deras inställning och kunde förklara så mycket som 9% av variansen i föräldrars 
inställning till barn med rörelsehinder.  
 
I föreliggande studie fanns en signifikant skillnad mellan de två etniska grupper som 
deltog när det gäller föräldrars utbildning. Föräldrar med svensk bakgrund hade i 
genomsnitt högre utbildning än föräldrar med grekisk bakgrund. Det kan kanske 
förklara en del av skillnaden i inställningen till barn med rörelsehinder mellan de två 
grupper av föräldrar.  
 
3. När det gäller etniska bakgrundens roll gav resultaten stöd åt den sjätte hypotesen 
(huvudhypotesen) som föreslog att föräldrar med svensk bakgrund skulle visa mer 
positiv inställning till barn med rörelsehinder än föräldrar med grekisk bakgrund.  
 
Det förelåg en signifikant skillnad mellan föräldrar med grekisk och föräldrar med 
svensk bakgrund när det gällde deras inställning till barn med rörelsehinder. Föräldrar 
med svensk bakgrund hade signifikant mer positiv inställning till barn med 
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rörelsehinder än föräldrar med grekisk bakgrund. Dessutom visade regressionsanalysen 
att föräldrarnas etniska bakgrund var en signifikant prediktor för deras inställning till 
barn med rörelsehinder.  
 
Förklaring till att föräldrar med svensk bakgrund hade en mer positiv inställning till 
barn med rörelsehinder kan bero på att för dem var rörelsehinder i första hand en del av 
dessa barns liv (inte egenskap) medan för föräldrar med grekisk bakgrund var 
rörelsehinder i huvudsak ett handikapp (Grönvik, 2005; Lindberg & Brodin, 1990). I det 
svenska samhället anses alltmer under de senaste åren handikapp vara något som 
uppstår i mötet mellan barn med rörelsehinder och omgivningen, medan för de greker  
som deltog i undersökningen ansågs handikapp mest vara följden av en 
funktionsnedsättning (se Inledning). Dessutom i Sverige har man tidigare än i Grekland 
lagstiftat om människor med funktionshinder och har engagerat sig längre än i Grekland 
i frågor som rör dessa människor (Holme & Olsson, 2000; Hjelmqvist, Rönnberg & 
Söder, 1994; Sakadami-Angelopoulou, Tsikoulas, Abatzides & Bagiatis, 1994).  
 
Att föräldrar med grekisk bakgrund som bodde i Stockholm och deltog i 
undersökningen hade mindre positiv inställning till barn med rörelsehinder kan 
förklaras av det faktum att de tillhörde en annan kultur än föräldrar med svensk 
bakgrund. Föräldrar med grekiskt ursprung var i stort sett influerade av 
ursprungslandets värderingar och syn på funktionshinder (Lindberg & Brodin, 1990). I 
grekiska samhället betraktas för det mesta funktionshinder vara en individuell fråga, 
dvs. ett problem som ligger hos individen och det är i huvudsak statiskt - det går inte att 
göra mycket åt situationen (Vlachou-Balafouti, 1999). I det svenska samhället är 
handikappsynen mer miljörelaterad, dvs. officiellt betonar man relationen mellan miljön 
och människors funktionshinder. I Sverige är det samhällets ansvar att minska 
handikapp genom organiserade åtgärder som stöd, habilitering och anpassning. I 
Grekland ligger också detta ansvar officiellt hos samhället men i praktiken är det främst 
familjens, släktens och den nära omgivningens ansvar att ta hand om personen med 
funktionshinder. Grekiska samhället är alltså mer gruppinriktat när det gäller bemötande 
av personer med funktionshinder än svenska samhället där dessa personer bemöts mer 
som självständiga individer. I välfärdssamhällen som det svenska har det funnits 
ekonomiska och politiska förutsättningar som gynnade utvecklingen av en gemensam 
syn om att samhället borde ansvara för att alla medborgare, även personer med 
funktionshinder, skulle kunna delta på lika villkor i samhällslivet (SOU, 1998:139; SOU 
1998:121). Trots denna syn har även i Sverige familjen ett stort ansvar för en anhörig 
med funktionshinder men skillnaden med Grekland är att i praktiken ligger 
huvudansvaret i första hand hos välfärdssamhället.  
 
4. En intressant fråga som uppstod i föreliggande studie var om längden av grekiska 
föräldrars vistelse i Sverige spelade någon roll för deras inställning till barn med 
rörelsehinder. Den sjunde hypotesen föreslog att tidslängden skulle ha påverkat grekiska 
föräldrars inställning. För att få svar på denna fråga utfördes envägs variansanalys. 
Resultatet gav inte stöd åt denna hypotes.  
 
Det kan bero på att dessa föräldrar redan som barn i Grekland hade lärt sig att ta avstånd 
av det som avvek från det vanliga, t.ex. rörelsehinder. Dessa attityder följde dem i 
vuxenåldern och var inte lätta att ändra (Tamm, 2001). En annan förklaring kunde det 
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vara att de flesta grekiska föräldrarna i Stockholm vanligtvis umgicks mer med andra 
greker än med svenskar. Eftersom frågan är så specificerad finns det inte någon 
forskning att ta del av.  
 
Metoddiskussion  
 
Svarsfrekvensen i den aktuella undersökningen blev 85% och är tillfredsställande. I 
undersökningen användes ett nytt mätinstrument som inte hade prövats ut av andra 
forskare tidigare. Då enkäten konstruerades fanns det inte någon forskning för att få 
inspiration om användbara och lämpliga påståenden som kunde fånga föräldrars 
inställning till barn med rörelsehinder med hänsyn till föräldrars etniska bakgrund. 
Konsekvensen var att 16 av enkätens 36 påståenden fick strykas och att de latenta 
variablerna (index) mättes med mindre antal påståenden (item) än vad det var tänkt från 
början. De 20 kvarstående påståenden som behölls efter faktoranalysen tillhörde fem 
latenta variabler. Reliabiliteten (som baserades på svaren av 102 föräldrar) har på dessa 
variabler undersökts med Cronbachs Alpha och det blev värden som varierade mellan 
.70 - .82 vilket indikerar på god reliabilitet och intern konsistens.  
 
När det gäller kriterievaliditeten är det svårt att med säkerhet fastställa att det som har 
mätts verkligen är föräldrars inställning till barn med rörelsehinder. Det finns inte några 
studier där dessa eller liknande variabler har använts för att kunna referera till eller att 
jämföra med.  
 
Att några påståenden ströks efter faktoranalysen betyder att en del av täckningen i 
begreppen kanske har förlorats och detta i sin tur har kanske delvis påverkat enkätens 
innehållsvaliditet (Rust & Golombok, 1999). Trots detta kan innehållsvaliditeten anses 
vara god när det gäller de kvarstående påståendena eftersom dessa handlar om alla de 
begrepp (t.ex. inställning till barn med rörelsehinder, överbeskydd etc.) som 
undersökningen avsåg att mäta. Om överensstämmande validitet inte kan sägas något 
eftersom det inte finns andra undersökningar som undersökt inställningen till barn med 
rörelsehinder som föräldrar med svensk etnisk bakgrund har i jämförelse med föräldrar 
med grekisk eller någon annan etnisk bakgrund. Det blir intressant att se någon liknande 
undersökning i framtiden.  
Konstruktvaliditeten kan anses vara god eftersom av de sju hypoteser som gjordes gav 
resultaten stöd åt fem hypoteser. Dessutom kunde man urskilja gruppskillnader mellan 
föräldrar med svensk och grekisk bakgrund när det gäller hur man ställer sig till frågor 
som handlar om barn med rörelsehinder trots att antalet deltagare var ganska lågt 
(N=102).  
 
Resultaten kan möjligtvis generaliseras till andra etniska och kulturella grupper i 
Sverige eftersom av litteraturen i området framgår att dessa grupper har andra 
värderingar om och attityder till funktionshinder än svenskarna (Özmen 2002; SOU 
1998:139; SOU 1998:121; Özmen 1996; Lindberg & Brodin, 1990). Denna 
undersökning fick liknande resultat om föräldrars positiva inställning till barn med en 
viss typ av funktionshinder med studien som Rosenbaum, Armstrong & King gjorde 
(1987) och det kan tala för en god extern validitet när det gäller den del av nuvarande 
studiens resultat.  
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Slutsatser  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att fem av de sju hypoteser som ställdes fick stöd av 
resultaten. Av resultaten framgick att föräldrar som deltog i undersökningen visade i 
genomsnitt positiv inställning till barn med rörelsehinder. Föräldrar med svensk 
bakgrund visade mindre tendens att vilja beskydda barn med rörelsehinder, var mer 
positiva till dessa barns roll i samhället, var mer positiva till att leva med dessa barn och 
visade mer positiv inställning till barn med rörelsehinder än föräldrar med grekisk 
bakgrund.  
 
Dessa resultat kan ses inom ramen för Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. 
Föräldrars (till barn utan rörelsehinder) inställning till barn med rörelsehinder kan ses 
som en faktor som tillhör exosystem för barn med rörelsehinder. Enligt 
Bronfenbrenners teori (1979) är exosystemet ett system som består av miljöer, 
förhållanden, faktorer och händelser som finns utanför de närmiljöer där barnet är aktivt 
och agerar och kan påverka barnets utveckling indirekt. Relationen mellan barn med 
och barn utan rörelsehinder är ett av de viktiga och avgörande förhållanden i ett barns 
med rörelsehinder miljö som påverkar barnets utveckling (Skär, 2002). Föräldrars 
attityder till barn med rörelsehinder påverkar dessa barns relation med de egna barnen. 
Om föräldrar har negativa attityder då undviker deras barn att umgås med barn med 
rörelsehinder. På detta sätt påverkas indirekt barnets med rörelsehinder sociala liv och 
därmed barnets psykosociala utveckling.  
 
Föräldrars inställning till barn med funktionsnedsättningar – i detta fall till barn med 
rörelsehinder – återspeglar föräldrars etniska och/eller kulturella bakgrund (Özmen, 
1996). Föräldrar till barn utan funktionsnedsättningar som tillhör olika kulturer och 
lever i samma samhälle har olika attityder till barn med funktionsnedsättningar 
(Lindberg & Brodin, 1990). Kulturinfluerade attityder kan (i enlighet med 
Bronfenbrenners övergripande teori) ses som en del av barns med funktions-
nedsättningar makrosystem. Genom att vara en del av barnens med funktions-
nedsättningar makrosystem kan föräldrars attityder påverka dessa barns utveckling och 
situation i samhället.  
 
Till framtida forskning  
 
Eftersom forskning om attityder till personer och särskilt barn med rörelsehinder 
förekommer mycket sparsamt vore det önskvärt att andra väljer att forska vidare inom 
det här området. Enkäten som användes för att undersöka och jämföra föräldrars med 
svensk och grekisk bakgrund inställning till barn med rörelsehinder kan ses som ett 
underlag för utvecklandet av en mer omfattande och effektiv enkät. Komplettering och 
utveckling av skalorna som användes i nuvarande undersökning behövs. 
Förhoppningsvis ska en ny enkät kunna på bättre sätt belysa och fånga föräldrars (som 
har barn utan rörelsehinder samt olika kulturella och/eller etniska bakgrunder) 
inställning till barn med rörelsehinder och till dessa barns situation i samhället. 
Konsekvenser av föräldrars inställning kan undersökas ur ett utvecklingsekologiskt och 
ett interkulturellt perspektiv för att öka förståelsen för hur skola och samhället bemöter 
barn med rörelsehinder.  
 



 

 

35 

Det vore också önskvärt att longitudinella studier inom det här området genomförs. På 
dessa studier kan effekten av föräldrars inställning undersökas vid flera mättillfällen för 
att kunna ge besked kring hur inställningen hos föräldrar med olika kulturella och/eller 
etniska bakgrunder förändras över tid och vilken påverkan denna inställning har på 
barns med rörelsehinder utveckling i ett tidsperspektiv.  
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A p p e n d i x  
 
Bilaga 1:  Brev till föräldrar  

 
 

 

Hej!  
 
Jag är student på magisterprogrammet vid Psykologiska institutionen, 
Stockholms universitet. Inom forskningsgrupp ”Barn – Kommunikation – 
Handikapp” studeras utvecklingen hos barn med olika funktionshinder. Denna 
gång vill vi även studera hur föräldrar som inte har barn med 
funktionsnedsättningar – i detta fall barn som ej har rörelsehinder – ser på 
dessa barns situation i samhället. Resultaten kan komma att ha betydelse för hur 
skola och samhälle bemöter dessa barn.  
 
För detta ändamål vill jag be om Din hjälp att fylla i följande statistiska enkät. 
Dina svar behandlas konfidentiellt och kommer att sammanställas på ett sådant 
sätt att det inte kan utläsas vad just Du har svarat.  
 
 
Tack för Din medverkan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Du har några frågor om undersökningen eller önskar få återkoppling senare på vad 
resultaten har blivit, kontakta gärna mig per telefon eller e-post.  
 
 
Vänligen  
 
Nikos Avgeris,  Psykolog  
Tel: 073-9789527  
E-post: nikos_avgeris@yahoo.com  
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Bilaga 2:  Enkät  
 
 
Jag vill nu be Dig att fylla i följande enkät, som handlar om barn med rörelsehinder.  
 
 

     
1.  Ålder  
   Födelseår:   19.........       (skriv de 2 sista siffrorna av ditt födelseår)  
 
 
Kryssa för ett av alternativen i följande påståenden: 
 
2.   Kön  
   Jag är ...   � kvinna    � man  
 
 
3.  Utbildning  
   Jag har följande utbildning:  
� grundskola   � gymnasium    � högskola/ 

    universitetsutbildning  
 
4.  Inkomst  
   Min årliga brutto inkomst är:  
� 0-150 000 kr   � 150 001-300 000 kr   � över 300 000 kr  
 
 
5.  Civilstånd  
   Jag är: 
� ensamstående   � gift/sambo    � annat: ....................................  
          (om du har kryssat för annat, förklara)  
 
6.  Antal barn – barns ålder 
 
Kryssa för ett av alternativen i följande påståenden: 
 
   Jag har:  
� ett eget barn som är  ........  år gammal         (Skriv den siffra som visar barnets ålder)  
 
� två egna barn som är  ........  och  ........  år gamla         

 (för varje barn skriv den siffra som visar detta barns ålder)  
 
� tre eller fler egna barn som är  ........,   ........,   ........,   ........,   ........,   ......,   ........  år gamla  
               (för varje barn skriv den siffra som visar detta barns ålder)  
 
          Vänd!  
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7.  Etnisk bakgrund  
(Här kryssar du för ett av alternativen när det gäller din bakgrund, inte ditt medborgarskap)  
   Jag har:  
� svensk bakgrund  � grekisk bakgrund   �annat: ....................................   
         (om du har kryssat för annat,  

       skriv vilken bakgrund du har)  
 
 
8.  Vistelse i Sverige  
(Obs! Frågan besvaras bara av personer med grekisk bakgrund)  
   Jag kom till Sverige år  ...............      (skriv det år du kom till Sverige)  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Vänd!  
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Ta ställning till följande påståenden och ringa in den siffra som Du tycker stämmer bäst in 
på Dig:  
(Om du vill, kan du skriva kommentarer angående den aktuella frågan i raderna under 
frågan)  
       Stämmer          Stämmer  
        inte alls               helt  
 
Lev01    1. Jag tror att föräldrar till rörelsehindrade           1        2     3   4 5  
                 barn ägnar mycket tid åt sina barn  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Inst01    2. Barn med rörelsehinder har lika rätt            1        2     3   4 5  
                 till utbildning, sociala förmåner,  
                 m.m. som andra barn  
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Roll01   3. Min bild av rörelsehindrade barn             1        2     3   4 5  
                 är barn som sitter i rullstol  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 Inst02    4. Barn med rörelsehinder blir vana           1        2     3   4 5  
                 att hantera problem tidigt i livet  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Lev02    5. Jag känner medlidande med föräldrar                 1        2     3   4 5  
                som har rörelsehindrade barn  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
          Vänd!  
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Ta ställning till följande påståenden och ringa in den siffra som Du tycker stämmer bäst in 
på Dig:  
(Om du vill, kan du skriva kommentarer angående den aktuella frågan i raderna under 
frågan)  
       Stämmer          Stämmer  
        inte alls               helt  
 
 Lev03     6. Jag skulle kunna tänka mig adoptera           1        2     3   4 5  
                  ett barn med rörelsehinder  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 Inst03     7. Rörelsehindrade barn kan behöva             1        2     3   4 5  
                 personliga assistenter  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Övb01       8. Barn med rörelsehinder kan inte           1        2     3   4 5  
                  syssla med idrott  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Inf01       9. Jag skulle vilja veta hur ett barn           1        2     3   4 5  
                 får rörelsehinder  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Roll02     10. Det är svårt för barn med rörelse-         1        2     3   4 5  
                  hinder att vara duktiga elever i skolan  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
          Vänd!  
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Ta ställning till följande påståenden och ringa in den siffra som Du tycker stämmer bäst in 
på Dig:  
(Om du vill, kan du skriva kommentarer angående den aktuella frågan i raderna under 
frågan)     
       Stämmer          Stämmer  
        inte alls               helt  
 
Roll03     11. Barn som sitter i rullstol, diskrimineras             1        2     3   4 5  
                  i skolan  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Övb02    12. Jag tycker att en del lekplatser borde                 1        2     3   4 5  
                 vara anpassade till barn med rörelsehinder  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Inst04    13. Jag blir upprörd när jag hör om                    1        2     3   4 5  
                 kränkningar av rörelsehindrade  
                 barns rättigheter  
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Lev04    14. Föräldrar till rörelsehindrade barn          1        2     3   4 5  
                 får vara assistenter åt sina egna barn  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Inst05    15. Barn med rörelsehinder behöver                   1        2     3   4 5  
                 speciellt anpassade bostäder  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
          Vänd!  
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Ta ställning till följande påståenden och ringa in den siffra som Du tycker stämmer bäst in 
på Dig:  
(Om du vill, kan du skriva kommentarer angående den aktuella frågan i raderna under 
frågan)      
       Stämmer          Stämmer  
        inte alls               helt  
 
Inst06    16. Jag tycker att man lär sig mer om barn             1        2     3   4 5  
                 med rörelsehinder, om man kommer  
                 i kontakt med sådana barn  
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Övb03    17. Jag tror att barn med rörelsehinder             1        2     3   4 5  
                  kan skadas lättare än andra barn  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Roll04   18. Det är betydelsefullt för barn med              1        2     3   4 5  
                 rörelsehinder att ha kompisar  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Övb04   19. Barn med rörelsehinder måste               1        2     3   4 5  
                 alltid ha någon vuxens tillsyn  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Roll05   20. Barn som sitter i rullstol, är lika                1        2     3   4 5  
                begåvade som icke rörelsehindrade barn  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
          Vänd!  
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Ta ställning till följande påståenden och ringa in den siffra som Du tycker stämmer bäst in 
på Dig:  
(Om du vill, kan du skriva kommentarer angående den aktuella frågan i raderna under 
frågan)       
       Stämmer          Stämmer  
        inte alls               helt  
 
Inst07   21. När jag ser barn med rörelsehinder,            1        2     3   4 5  
                tänker jag att deras föräldrar bär en del  
                av skulden till det  
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Inf02   22. Det finns brist på information              1        2     3   4 5  
               om rörelsehindrade barn  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Inst08   23. På sätt och vis tycker jag synd om             1        2     3   4 5  
                rörelsehindrade barn  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Övb05   24. Barn med rörelsehinder löper                    1        2     3   4 5  
                 stor risk att skadas i trafiken  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Roll06   25. Jag har inget emot att mina barn                  1        2     3   4 5  
                umgås med rörelsehindrade barn  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
          Vänd!  
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Ta ställning till följande påståenden och ringa in den siffra som Du tycker stämmer bäst in 
på Dig:  
(Om du vill, kan du skriva kommentarer angående den aktuella frågan i raderna under 
frågan)  
       Stämmer          Stämmer  
        inte alls               helt  
 
Roll07   26. Jag tycker att hjälpmedel till barn med               1        2     3   4 5  
                 rörelsehinder borde finansieras av staten  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Lev05   27. Om jag hade ett rörelsehindrat barn,                 1        2     3   4 5  
                skulle jag ha svårt att hantera situationen  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Inf03    28. Jag är intresserad av att veta vilka              1        2     3   4 5  
                typer av rörelsehinder som finns  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Roll08   29. Det bör vara lätt för rörelsehindrade              1        2     3   4 5  
                 barn att färdas med buss och tåg  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Roll09   30. Rörelsehindrade barn kan berika               1        2     3   4 5  
                 sina föräldrars vardag  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
          Vänd!  
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Ta ställning till följande påståenden och ringa in den siffra som Du tycker stämmer bäst in 
på Dig:  
(Om du vill, kan du skriva kommentarer angående den aktuella frågan i raderna under 
frågan)    
       Stämmer          Stämmer  
        inte alls               helt  
 
Inst09   31. Jag tror att rörelsehindrade barn har             1        2     3   4 5  
                starkare personlighet än andra barn  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Inf04    32. Jag är intresserad av att veta mer              1        2     3   4 5  
                om barn med rörelsehinder  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Lev06   33. Det är en belastning för föräldrar               1        2     3   4 5  
                 att ha rörelsehindrade barn  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Roll10   34. Restauranger och kaféer borde vara             1        2     3   4 5  
                 anpassade till familjer med  
                 rörelsehindrade barn  
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Lev07   35. Jag skulle gärna sitta barnvakt för             1        2     3   4 5  
                ett rörelsehindrat barn  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
          Vänd!  
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Ta ställning till följande påståenden och ringa in den siffra som Du tycker stämmer bäst in 
på Dig:  
(Om du vill, kan du skriva kommentarer angående den aktuella frågan i raderna under 
frågan)  
       Stämmer          Stämmer  
        inte alls               helt  
 
Lev08   36. Jag tror att barn med rörelsehinder             1        2     3   4 5  
                kommer som vuxna att ha svårt  
                att bilda familj  
 
kommentarer: 
................................................................................................................................………...…… 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läs gärna igenom enkäten igen, och kontrollera att Du har svarat på alla frågor.  
 
 
 
Tack för Din medverkan!  

 

 
 
 


