
Fem förslag för 
fler i arbete

Utsattheten ökar bland synskadade
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47%
I ARBETE

82%
allmänheten

synskadade

Bland synskadade har endast 47 procent  
ett jobb. I hela befolkningen är siffran  
82 procent. 

Trenden är negativ. Arbetslösheten har ökat 
med 6 procentenheter mellan 2005 och 2018 
för personer med synnedsättning. Trots hög-
konjunktur är det lågkonjunktur för synska-
dade. Enbart 24 procent jobbar heltid.
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Röra ger kaos
Olika politiska initiativ i kombination  
med Arbetsförmedlingens nedläggning  
av lokalkontor skapar stor oreda. 
Det finns ingen sammanhållen arbets- 
marknadspolitik. Risken är stor för att  
arbetslösheten bland synskadade ökar.

Synspecialisterna  
– en livlina till jobb
Det finns inga snabba lösningar för att fler 
synskadade ska komma i arbete. Men en sak 
är säker – uppsägningarna av synspecialister 
på Arbetsförmedlingen leder åt fel håll.  
Första steget mot en klok arbetsmarknads-
politik är att värna den kompetensen. 
     Det finns bara 24 synspecialister i landet. 
Kötiderna till dem är oftast mycket långa. 
Många med synnedsättning går miste om 
arbetstillfällen i väntan på sin tur.

Med en punktdisplay kan personer med 
synnedsättning läsa text på skärmen.

Synspecialisten kan hjälpa en person som fått en synnedsättning 
till att fortsätta göra det man gjorde innan synnedsättningen.
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1   Värna om Arbetsförmedlingens 24  
nationella synspecialister och stärk  
deras kompetens.

2   Utveckla den framgångsrika metoden  
Supported Employment* och ge personer 
med synnedsättning långsiktigt stöd och 
rådgivning. 

3   Inrätta ett nationellt kunskapscenter  
för att ge synskadade kompetenshöjande 
utbildning och rätt stöd till arbete. 

4   Ta fram en handlingsplan för att  
arbetsgivare ska anställa fler med  
synnedsättning.

5   Lägg ansvaret för arbetstekniska  
hjälpmedel på Arbetsförmedlingen och  
förenkla processen för att få hjälpmedel.

Smidigare vägar för att få hjälpmedel efterlyses.

* Supported Employment (SE) är en metod för arbetslivsinrik-
tad rehabilitering. Målgruppen är personer med funktionsned-
sättning som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att de 
ska stöttas i att finna, få och behålla ett arbete på den öppna 
arbetsmarknaden.

viktiga förslag:



Synskadades Riksförbund är landets företrädare  
för personer med synnedsättning.

Stöd gärna vårt arbete. 
Pg 90 00 90-2

Synskadades Riksförbund · 122 88 Enskede
tel: 08-39 90 00 · fax: 08-39 93 22 info@srf.nu · www.srf.nu

Agenda 2030 ur mål 8
”Senast 2030 uppnå full och produktiv  
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 
för alla kvinnor och män, inklusive ungdo-
mar och personer med funktionsnedsätt-
ning…” 

Välkommen att kontakta oss på  
Synskadades Riksförbund.
Sam Motazedi: 08-39 92 47  
sam.motazedi@srf.nu
Lennart Karlsson: 08-39 91 60  
lennart.karlsson@srf.nu


