
Idag den 15 oktober firas Vita käppens dag världen över. 
En dag för stolthet, samarbete och gemenskap mellan 
världens synskadade, vilka beräknas till ca 1% av plane-
tens befolkning. Organisationer bestående av synskadade 
brukar dagen till ära ordna publika träffar, manifestation-
er och aktioner för att uppmärksamma allmänheten och 
beslutsfattare på specifika frågor som rör oss.

Den vita käppen som är vedertagen symbol för personer 
med synnedsättning, började användas frekvent i Sverige 
på 1950-talet och revolutionerade gravt synskadades 
möjligheter till rörlighet utanför hemmets väggar. Den 
vita käppen förvandlades också till ett igenkänningsteck-
en för den seende omvärlden, en viktig markering och en 
”normalisering” av synskadades synlighet i den publika 
miljön.

Att i dagens Sverige möta en person med synnedsättning 
med vit käpp och/eller ledarhund är inget ovanligt. Vi ar-
betar, åker kollektivt när vi kan, handlar i butiker där det 
går, går i vanlig skola och om vi har möjlighet att besöka 
gym och badhus, gör vi också det.
Synnedsättningen är den gemensamma nämnaren och 
du som seende känner igen oss för att vi har en käpp eller 
ledarhund. Annars är vi och gör vi som folk gör mest. 

I mötet med allmänheten känner jag ofta hur gemene 
man utgår ifrån att jag har hjälp med vardagsbestyren så 
som att läsa posten, handla på Hemköp eller besöka ett 
bankkontor. Jag önskar att de hade rätt i sin tro, men så är 
inte fallet.
Allmänheten har givetvis en god tro till välfärdssystemet. 
Att man betalar skatt just för att det ska finnas resurser 
för sådana insatser har vi alla lärt oss. Gott så, vi har 
både lagarna och pengarna, men tyvärr inte längre viljan 
tvingas jag förklara, varpå känslan av hopplöshet gör 
sig påmind och inte sällan avslutas våra samtal med en 
negativ aha-upplevelse.

I en seende miljö med mer av visuell information, mins-
kad personlig service och komplexa miljöer ökar synens 
betydelse. För oss innebär det helt enkelt att vi behöver 
”låna” ett par ögon av någon annan för att kunna göra det 
som är självklart för dig. Ibland behöver vi dessutom hålla 
i en armbåge för att kunna röra oss på okända platser och 
i nya miljöer. Det är detta vi kallar för ledsagning och som 
är avgörande för att vi ska kunna leva ett normalt liv. 

Om den vita käppen bröt den praktiska isoleringen, är in-
satsen ledsagning för gravt synskadade dörröppnaren för 
att bryta den sociala och informationsmässiga isoleringen. 
Insatsen som återfinns i två lagar var då den infördes på 
80- och 90-talet tänkt som en anständighetsreform i ett 
samhälle som var stolt över sin välfärd och ville låta alla 
medborgare verka fullt ut utifrån sin potential. Under 
några år fungerade insatsen som tänkt, även under den så 
omtalade 90-talskrisen. Men vad hände sedan?

Den som på senare år har följt assistansdebatten kan 
säkert påminna sig om barnen som inte får hjälp med 
sondmatning och föräldrar som tvingas lämna jobb och 
ge upp hela sina liv för att deras barn ska kunna överleva. 
Beslut som under ett ögonblick förändrar livsvillkoren så 
drastiskt att vidden av det inte går att ta in. Jag vill påstå 
att det som hänt och händer med synskadades rätt till 
ledsagning enligt samma lagar är en annan dimension 
av samma problematik, grundat i ett unket synsätt om 
närande och tärande.

I ett mycket talande exempel där en person med syn-
nedsättning ansöker om ledsagning skriver utredande 
tjänsteman:
”A har endast ansökt om stöd för egen del, varefter ledsag-
ning för att komma ut på aktiviteter med barn, eller vara 
en aktiv förälder inte har utretts i aktuell utredning. Om 
A önskar tillföra detta direkt till förvaltningsdomstolen, 

är stadsdelens bedömning att barnperspektivet är beaktat 
genom att barnet har två föräldrar som har gemensamt 
ansvar för att ta hand om barn. Hustrun har ingen funk-
tionsnedsättning.”

I ett annat exempel kastas en kvinna ut från insatsen 
efter 25 år, med hänvisning till att hon inte tillhör aktuell 
målgrupp. Hon har varit lika blind under hela tiden. 
Istället tilldelas hon två timmars ledsagning i veckan för 
att kunna promenera. Hur posten ska läsas 
och hur hon förväntas handla mat 
är det ingen som vill kännas 
vid. Hennes överklagande 
avslås dessutom i dom-
stol med hänvisning 
till att hon kan gå 
25 meter på egen 
hand.

I ett ytterligare 
exempel nekas en 
person ledsag-
ning för att denne 
har ett arbete att 
gå till och därmed 
inte räknas som 
isolerad. Nästa nekas 
ledsagning för träning 
och efter överklagande 
menar domstolen att personen 
har en motionscykel hemma och ger 
kommunen rätt.

I intervjustudier som Synskadades Riksförbund genom-
förde vintern 2019 framkommer att majoriteten av delta-
garna har fått antalet beviljade timmar neddragna under 
de senaste åren och flera har fått avslag vid omprövnings-
tillfället, trots att inget förändrats i livssituationen. Samtli-
ga deltagare uppger att livskvaliteten har försämrats. Färre 
ledsagningstimmar har inneburit sämre möjligheter till 
motion och fysisk aktivitet samt högre krav på anhöriga.

Socialstyrelsens senaste mätning (2019) visar att antalet 
positiva beslut om ledsagning enligt Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade (LSS) minskat från 9 
660 personer till 7 689 de senaste tio åren. I lagens så kall-
ade personkrets 3 som synskadade tillhör är minskningen 
av insatsen ledsagning hela 40% under samma period.

Synskadades Riksförbunds levnadsnivåundersökning 
från 2018 visar bland annat att många av medlemmarna 
upplever en dålig hälsa. Det är bara omkring varannan 
som tycker att det allmänna hälsotillståndet är bra. Det 
är också vanligt med olika specifika besvär som värk, 
sömnsvårigheter och oro eller ångest. Samtidigt är det 
nästan hälften av medlemmarna i arbetsför ålder som 
ägnar mindre än en timme i veckan åt motion och fysisk 
aktivitet.

Statistiken och verklighetsbilden överensstämmer med 
varandra. Kommunerna investerar i ohälsa och blundar 
för de konsekvenser som det kommer att innebära för 
den enskilde och också för samhället på sikt. Kommunen 
strider till sista andetaget i domstolarna för att få rätt i sitt 
avslagsbeslut, avsätter personella resurser och arbetstid 
för att argumentera för sin sak och försvarslös är den 
enskilde på andra sidan bordet. Och när den pressande 
förhandlingen i domstol är slut infinner sig genast frågan 
för den sökande, vem ska ledsaga mig ut härifrån?

Vad beror då allt detta på?
För några år sedan uppmärksammade media kommu-
nernas ansträngningar att genom juridiken begränsa 
rättighetsbeslut till personer med funktionsnedsättningar. 
Jurister bjöds in till stora hearings och fick föreläsa för 
beslutsfattande tjänstemän om hur man kunde argumen-

tera för att inte bevilja insatser. Här fanns stora pengar 
att spara menade man och tog bra betalt. Dina och mina 
skattepengar lades på att lära ut hur man kunde förvägra 
mig rätten att leva i frihet och bruten isolering. Lagarna 
som kom till för att försäkra oss delaktighet i samhället 
skulle nu användas för att förvägra oss detta.

Juristerna är nu borta men inställningen är kvar. Till-
sammans med hög personalomsättning inom social-
tjänsten och brist på kompetens i dessa specifika frågor 

fortsätter avslagen med katastrofala konsekvenser som 
följd. I förvaltningsdomstolarna är tyvärr också 

kunskapsnivån låg och rättsfallen grundade på 
bristfälliga utredningar från kommunernas 

sida skapar oklart rättsläge med fler nega-
tiva beslut som följd.

Vi har således hamnat i en ond spiral 
där tjänstemännen säger sig följa rätts-
praxis, politikerna har inte mod nog 
att agera och förvaltningsdomstolarna 
utfärdar oklara domar grundade på 
dåliga kommunutredningar, varpå ett 
oklart rättsläge består.

Består gör också synnedsättningen och 
dess konsekvenser för den enskilde.

Självklart är en annan hantering möjlig 
och kan tillämpas omedelbart, om bara viljan 

finns.
Hur vore det om sekreteraren på socialkontoret såg 

ett arbete som en tillgång för personen och bidrog med 
sin del för att också möjliggöra en god hälsa genom ett 
positivt beslut som ger utrymme för fysisk träning?
Hur vore det om kvinnan som haft ledsagning i 25 år 
kunde fortsätta att ha den, så att hon kan handla både 
mat och annat för att hjälpa konsumtionen och kanske 
också uppmuntra kulturen genom sitt teaterbesök på en 
fredagskväll?
Och hur vore det om den synskadade pappan tilläts ta 
hela sitt föräldraansvar genom att göra saker med sina 
barn med hjälp av sin ledsagare, så att han inte behövde 
komma tillkorta inför sitt barn och sin hustru enbart för 
att han inte ser?

Vi har lagarna och de är solklara. Pengarna finns också 
och en investering i människors liv är det som ger bäst 
samhällsekonomisk utdelning. Vi har också en allmänhet 
som förstår innebörden av att inte kunna se och ser det 
som självklart att jag och mina likasinnade behöver hjälp 
att läsa posten och handla mat. Den pusselbit som saknas 
är tjänstemannens förståelse för det självklara, politikerns 
mod att peka ut riktningen för sina tjänstemän och juris-
tens vida blick för lagstiftarens intentioner när ett avslag 
överklagas till domstolen.

Med den här texten dagen till ära hoppas jag kunnat ge 
dig en bild av verkligheten så som den blivit för oss i vårt 
Sverige år 2020.
Skillnaden mellan dig och mig är ett par fungerande ögon 
rent fysiskt, men mycket stor i livskvalitet helt i onödan, 
allt på grund av de beslut jag får leva med och som du 
kanske aldrig behöver kännas vid.
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