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Gemensamma titlar
inom
funktionshinderområdet



Bakgrund och syfte

• Titlar och kompetensnivåer 29 nov  
NKR möte 30 nov 2016

• Stödassistent och Stödpedagog 

• hur långt vi kommit med att införa 
gemensamma titlar

• hur många som arbetar med att införa 
en yrkesroll som kräver yrkeshögskola 
eller högskola/universitet 



Svarsfrekvens

• 44 % 

127 kommuner av 290   antal svar 192

• 42 %

enkät 2015  122 kommuner av 290
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Namn Antal %

Vi har infört titeln 
Stödassistent

60 35,5

Vi har beslutat att införa
titeln Stödassistent inom en
snar framtid

17 10,1

Vi har börjat diskutera att
införa titeln Stödassistent

58 34,3

Det är inte aktuellt just nu 
att införa titeln 
Stödassistent

34 20,1

Total 169 100

Svarsfrekvens

88% (169/192)

Vad har ni beslutat i frågan om att 
införa titeln "Stödassistent"?
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Svar Antal %

Vi har infört en yrkesroll ute i
verksamheterna som kräver 200 
Yh poäng, 60 högskolepoäng
inom adekvata områden

64 38,3

Vi har beslutat att införa den 
yrkesrollen inom en snar framtid

18 10,8

Vi har börjat diskutera att införa 
den yrkesrollen

51 30,5

Det är inte aktuellt just nu att 
införa den yrkesrollen

34 20,4

Total 167 100

Svarsfrekvens

87% (167/192)

Vad har ni beslutat i frågan om att införa en yrkesroll med 
eftergymnasial kompetens från Yrkeshögskolan (Yh)?
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Namn Antal %

Vi har infört titeln 
Stödpedagog för yrkesrollen 
enligt fråga två

61 36,5

Vi har beslutat att införa 
titeln Stödpedagog inom en 
snar framtid

20 12

Vi har börjat diskutera att
införa titeln Stödpedagog

51 30,5

Det är inte aktuellt just nu 
att införa titeln Stödpedagog

35 21

Total 167 100

Svarsfrekvens

87% (167/192)

Vad har ni beslutat i frågan om att använda 
titeln "Stödpedagog"?



Sammanfattning

• Nästan 50% infört eller beslutat att 
införa stödassistent, yrkestitel med 
eftergymnasial kompetens och titel 
stödpedagog

• 30 % börjat diskutera att införa

• 20 % ej aktuellt att införa i nuläget



Vilka vinster ser ni med gemensamma 
titlar i landet?
Några svar i urval

 Påverka, samverka och gemensamma krav på utbildningsanordnare

 Politiken på nationell nivå kan påverkas att prioritera våra målgrupper 

 Jämförbarhet och tydlighet

 Med statistik kunna se på verksamhetsområdet 

 Gemensamma satsningar och samverkan mellan kommuner 

 Kompetensen höjs och kompetensförsörjning underlättas 

 Yrkesstolthet och yrkesidentitet förbättras

 Ökar attraktiviteten för området

 Ett ökat intresse för att vidareutbilda sig för att kunna få titel Stödpedagog 

 Möjliggöra karriärvägar och personlig utveckling. 

 Lättare att rekrytera personal i framtiden 

 Medarbetare med rätt kompetens



Frågor att arbeta vidare med

• Hur gå vidare med enkätsvaren?

• Finns intresse från SKL, Socialstyrelsen?

• Påverka AID koder?

• Vad beror den låga svarsfrekvens på? 

Undersöka vidare?

• Hur få upp svarsfrekvensen?


