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Vi har etter hvert fått flere bøker som tar for
seg ulike sider ved HVPU-reformen.
Romøren samlet ulike forskningsrapporter
som evaluerte reformen iHVPU- reformen – i
forskningens lys (1995). Tøssebro tok for seg
de utviklingshemmede sin livssituasjon etter
reformen i En bedre hverdag (1996) og
Romøren ser på levekår for ulike grupper
funksjonshemmede i Usynlighetskappen
(2000) – som ble omtalt i rapport nr. 2, 2001
Den foreliggende bok er på mange måter

en svensk parallell til bøkene over og kanskje
særlig til Usynlighetskappen i det den tar for
seg «hur funktionshindrade personers
levnadsförhållande och deras møte med den
offentliga stödapparaten ser ut» (s.20). Dette
er blitt forsøkt gjennomført ved å ta den
funksjonshemmedes eget perspektiv. Lik-
heten til den norske boken går og på at det er
livssituasjonen til ulike grupper funksjons-
hemmede som blir berørt. Et liv som andra
belyser situasjonen til fysisk funksjonshemm-
ede, til kronisk syke og funksjonshemming,
til innvandrere med funksjonshemming, og til
psykisk funksjonshemmede. Boken ser og på
hvordan barn med funksjonshemming og
deres familie har det. Boken tar videre opp
mer generelle problemstillinger som kjønn og
innflytelse og empowerment og funksjons-
hemming.
I Sverige ble det 1.jan. 1994 vedtatt en

egen lov for funksjonshemmede – LSS (Lag
om stod og service). Loven skulle bl.a. sikre
de funksjonshemmede retten til et kvalitativt
godt liv og et liv med størst mulig selvbe-
stemmelse. Loven er tuftet på de samme prin-
sipper som den norske HVPU-reformen hvor
bl.a. kommunalisering og normalisering står
sentralt, men den svenske loven er sterkere
rettighetsfestet enn den norske reformen.
Annika Jacobsen beskriver i Från vanmakt

til makt sin egen opplevelse som funksjons-
hemmet og om prosessen fra det å bare skulle
rette seg etter hva andre tilbyr til selv –
gjennom ordningen med personlig assistent –
å tenke igjennom hva hun egentlig ville og
hvordan hun skulle fremsette dette. Dette
skiftet «over natten» kunne være både
smertefull og komplisert hevder Jacobsen.
Magnus Tideman konkluderer i sitt kapittel,

levnadsvilkår och normalisering – om kom-
munaliseringens och handikappreformens
påverkan, med at verken kommunaliseringen
eller den nye handicapreformen synes å ha
hatt noen avgjørende positiv innvirkning på

gapet mellom de utviklingshemmede sine
levekår og levekårene til befolkningen for
øvrig – i hvert fall ikke på kort sikt. I forhold
til no? Tøssebro
I kapitelet Empowerment och funktions-

hinder dikterer Bengt Starrin spenningsfor-
holdet mellom brukerne og personalet ut fra
et maktperspektiv. Dersom vi ser fordelingen
av makt som et nullsumspill, innebærer det at
personalet får mindre makt når brukeren øker
sin. Personalet må m.a.o. være bevisst på at
ved å gå inn for empowerment, innebærer det
samtidig en endring av personalets rolle, bl.a.
vil det resultere i en mer støttende enn en
kontrollerende rolle.
Større innflytelse over eget liv er også ut-

gangspunktet i Lars-Christer Hydèn sitt ka-
pittel, Att leva ett eget liv:normalisering i den
nya psykiatrin. Hydèn mener som Starrin at
den «nye» personalrollen er kjennetegnet av å
være personlig støttende og å bygge opp en
alternativ sosial identitet. En slik sosial
identitet må bygges opp rundt andre aspekt
enn selve sykdommen. Uten en slik vinkling
vil man som hjelper være med «att upprätt-
hålla de brister som man som personal är satt
att försöka avhjälpa» (s.25).
Maktperspektivet er også utgangspunkt for

Karin Barron i kapittelet Kön och inflytande.
Hun er opptatt av den faren som ligger i at
kjønn blir usynliggjort gjennom det hun
kaller et forførerisk kjønnsnøytral begreps-
apparat som bl.a. handikappreformen er
gjennomsyret av. Barron tar avstand fra på-
standen om at funksjonshemmede kvinner er
dobbelt diskriminert – som funksjonshemmet
og som kvinne. Hun begrunner dette med at
det syn som får konsekvenser for funksjons-
hemmede kvinners dagligliv må forståes som
et komplekst samspill der vår forståelse av
funksjonshemming og kjønn interagerer og
får ulike uttrykk.
Lena McElwee tar for seg Barn med

funktionshinder och deras familjer.
Her belyses det etter hvert kjente fenomen

at funksjonshemmingen ikke bare påvirker
barnet, men hele familien sin livssituasjon. Ut
fra denne erkjennelsen holder det på å utvikle
seg i Sverige en samlet stønad til familier
med funksjonshemmete barn. Det er mange
familier som er urolige for fremtiden og er
usikker på om samfunnet vil gi tilfredsstill-
ende hjelp. Ikke minst blir det stilt spørsmål
om personalets kompetanse i forhold til aut-
istiske barn blir utvannet gjennom en stadig
mer desentralisert virksomhet.
Handikapploven (LSS) i Sverige forut-

setter at den funksjonshemmede selv tar ini-
tiativ for å få hjelp, og at han videre kan rede-
gjøre for hvilke hjelpebehov han har. Dette
kan være vanskelig for mange funksjons-
hemmede, og særlig vanskelig vil det være

for innvandrere og flyktninger. Språket er
selvfølgelig et første hinder her, men i tillegg
vil ofte innvandreren eller flyktningen møte
tjenestemenn som mangler forutsetninger for
helt å forstå deres situasjon. Dessuten har de
kanskje negative erfaringer fra sitt hjemland i
møte med offentlige myndigheter i forhold til
sin funksjonshemming. En måte å få hjelp i
nå fram med sine problemer er gjennom ulike
handikapporganisasjoner skriver Malena Sjø-
berg i kapittelet, När invandrare med
funktionshinder möter samhället.
I kapittelet, Man vet aldrig hur länge det

håller, har Eva Jeppson Grassman gjennom
en intervjustudie over 17 år av en liten gruppe
funksjonshemmede beskrevet hvordan kron-
isk sykdom og funksjonshemming utvikles i
et livsperspektiv. De historiene hun på denne
måten tegner viser at funksjonshemming ikke
er noe statisk, men mer må sees på som noe
som er i stadig forandring. Dette faktum bør
få konsekvenser både for lovgivning og den
konkrete hjelp og tjenester overfor funksjons-
hemmede mener Grassman. Ikke minst er de
ulike habiliteringsprogrammene preget av
rigiditet og lite fleksibilitet, og fungere der-
med dårlig i forhold til en slik «funksjons-
hemmingsprosess» hevder hun.
I avslutningskapittelet, Handikappolitik i

förändring, tar Peter Brusèn opp spørsmålet
om hvordan handikapreformen skal kunne
gjennomføres helt ut. En viktig forutsetninger
mener han er en grunnleggende forståelse av
gjensidigheten mellom de normative føringer
som ligger i loven og den praktiske virksom-
heten i kommunene. En annen viktig forutset-
ning er en forståelse av hvordan det er å leve
med en alvorlig funksjonshemming. Brusèn
setter opp tre sentrale nøkkelbegrep i den
fremtidige utvikling: tilgjengelighet, forandr-
ing og helhetlige tjenester.
Sammen med Usynlighetskappen gir Ett

liv som andra en bekreftelse på at forskning
omkring funksjonshemming i dag fokuserer
mer på forhold som egeninnflytelse og selv-
bestemmelse enn tilfelle har vært tidligere.
Uten å hevde at vi er vitne til et paradigme-
skifte synes for eksempel normaliseringsdis-
kusjonen med en vektlegging av likhet å være
på hell. En understrekning av frihet og en
tydeliggjøring av egenart blant grupper av
funksjonshemmede synes også å bli avdekket
gjennom denne forskningen, i tråd med
strømninger for øvrig i det senmoderne sam-
funn. Et annet viktig bidrag boken gir er at
den gjennom flere kapitler løfter blikket vekk
fra funksjonshemming som et statisk fe-
nomen og mer ser fenomenet i et utviklings-
perspektiv.
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