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I ljuset av FN:s funktionshinderkonvention –

En kartläggning av socialarbetares uppfattning om den 

kommunala funktionshinderservicen i Svenskfinland 

FORSKNINGS-

KONTEXT
Studien hittar sin grund i ratifikationen av
FN:s funktionshinderkonvention år 2016.
Ett par år senare låt Vammaisfoorumi (
Vesala & Vartio, 2019) göra en
enkätundersökning där klienter inom
funktionshinderservicen fick dela sina
erfarenheter. Resultaten var dubbelsidiga,
men vittnade om allvarliga brister och
missförstånd inom servicen.

Detta väckte SAMS’ intresse att höra
socialarbetares perspektiv på den rådande
situationen. Studien har därmed genomförts
i samarbete med SAMS -
samarbetsförbundet kring funktionshinder
r.f., som bland annat strävat till att kunna
använda studiens resultat i sitt
påverkningsarbete.

SYFTE 
Studiens syfte har varitkartlägga
socialarbetarnas situation inom
funktionshinderservicen i Svenskfinland. Vi
har velat få enuppfattning om vad
socialarbetarna själva anser om den service
kommunen kan förse – vad som fungerar
och vad som inte fungerar.

Våra forskningsfrågor har varit:

1. Hur ser socialarbetarnas arbetssituation
ut inom funktionshinderservicen i
Svenskfinland?

2. Hur ser socialarbetarna på kommunens
möjligheter att tillgodose klientens
behov?

MATERIAL OCH 

ANALYS
Vi har valt att definiera Svenskfinland
utifrån de kommuner i Finland där minst 20
% av invånarna är svenskspråkiga, med
undantag från Åland. Vi valde att
inledningsvis försöka få telefonkontakt med
de ledande socialarbetarna eller social-
servicecheferna i samtliga kommuner (eller
kommunsammanslagningar) för att berätta
om vår forskning och undersöka intresset
att delta. Slutligen valde 13 kommuner att
delta.

Åt de kommuner som tackade ja skickades
en länk till en elektronisk enkät. Enkäten
riktade sig till socialarbetare och ledande
positioner inom funktionshinderservicen.
Enkäten bestod av tre delmoment:
Bakgrund, FN:s funktionshinderkonvention
och egna upplevelser.

Analysen genomfördes i Excel med FN:s
funktionshinderkonvention som referens-
ram.

RESULTAT
Studiens centrala resultat var:

o Samtliga anser att arbetet inom
funktionshinderservicen är menings-
fullt

o Årliga klientantalet väldigt
varierande: 25 till 250 klienter per
socialarbetare

o 75 % av respondenterna tycker inte att
tiden räcker till för uppgifterna inom
funktionshinderservicen

o Främst klientkontakten som får lida
då arbetsbördan är stor –
administrative uppgifter största
tidsboven

o Tolkningsproblematik av lagstift-
ningen

o Överlag stor variation mellan
kommunerna

IDÉER FÖR 

UTVECKLING
För en mer heltäckande studie skulle urvalet
behöva utvidgas. Kommande studier kunde
fokusera på de kommuner som hamnat
utanför vår definition av Svenskfinland,
eventuellt även resterande Finland.

Ytterligare studier kunde även rikta sig till
socialhandledare, eftersom det visat sig att
de sköter många arbetsuppgifter inom
funktionshinderservicen.

Eftersom denna studie främst var en
kartläggning kunde påföljande studier rikta
fokus djupare, t.ex. genom individuella
intervjuer.
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