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förOrD
Genom ekonomiskt stöd från Äldre Väst Sjuhärad och från vår skola och med handledning av fil  dr 
Per-Åke  Karlsson, projekt- och vetenskaplig ledare från Äldre Väst Sjuhärad, har detta arbete kunnat 
genomföras. 

En stor hjälp i det praktiska arbetet har också varit vår sekreterare på skolan Rosalie Kristensen. 

Sist men inte minst vill vi tacka alla f d studerande vid personlig assistent-utbildningen på Fristads 
folkhögskola som tagit sig tid att svara på vår enkät. Tack för all intressant information som ni gett 
oss. 
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InleDnIng
På Fristads folkhögskola har det utbildats personliga assistenter i snart tio år. Utbildningen är en 
folkhögskolekurs med både allmänbildande och yrkesförberedande innehåll. Under ett läsår får man 
en grund att stå på i assistans och i mötet med den funktionshindrade. Efter genomförd utbildning får 
den studerande ett intyg där de ämnen som ingått i kursen och omfattningen av dessa redovisas. 

Vi har tjänstgjort som lärare på folkhögskolan och undervisat på personlig assistentutbild-
ningen i 7 respektive 6 år. Båda har en lång yrkeserfarenhet från äldre- och handikappområdet, 
Gunvor som arbetsterapeut och Anna som områdeschef och LSS-handläggare. Vi är båda utbildade 
vårdlärare. Det är fler lärare som undervisar på kursen, men då vi ansvarar för rekrytering och antag-
ning och undervisar i huvudämnet, handikappkunskap, har vi ett ansvar för hur utbildningen ser ut 
idag och hur den har utvecklats de senaste åren. 

Det finns olika synpunkter på om personliga assistenter behöver någon specifik kompetens 
och om denna kompetens kan ges via formell utbildning. Personlig lämplighet framhålls ofta som 
den viktigaste meriten. Vi anser att för att utföra ett så kvalificerat arbete krävs utbildning.  

Vi vill därför med detta arbete få information om vart de f d studerande på vår utbildning 
har tagit vägen. Vi har också funderingar över hur vi på bästa sätt skall utveckla – förändra utbild-
ningen, så att den anpassas till innehåll och form för att  passa de krav som ställs på den personliga 
assistenten. Inom folkhögskolan är friheten stor att forma utbildningar, då vi ju inte tvingas följa 
nationella kursplaner.

Genom ett Nordiskt projekt, med syfte att kvalitetsutveckla utbildning för personliga assisten-
ter, har vi fått anledning att reflektera över vår utbildning då vi mött och diskuterat utbildningsfrågor 
med andra utbildare inom området i Danmark och Sverige.  

Vilket värde har då denna rapport, är informationen generaliserbar och hur påverkas resul-
tatet av att vi utvärderar egen verksamhet? Självklart har vi funderat kring detta och menar att vår 
förförståelse som utbildare är väsentlig, för att formulera de utvärderingsfrågor som vi söker svar 
på. Detta för att styra utvecklingen av personlig assistentutbildningen på Fristads folkhögskola så 
att den tillmötesgår framtida behov. Resultatet kan ha påverkats i positiv riktning beroende av att 
många svarande har en relation till oss. Trots att det är vår utbildning av personliga assistenter som 
utvärderats kan rapporten ändå vara värdefull för andra utbildare av personliga assistenter, för assis-
tansanordnare, för brukarorganisationer och egentligen för alla som är verksamma inom området 
personlig assistans och utbildning.

BakgrunD

Insatsen personlig assistans
Personlig assistans är en av tio insatser i LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, 
från 1994. Personlig assistans är en kvalificerad form av stöd för personer med mycket omfattande 
funktionshinder som har behov av hjälp med sina grundläggande behov. Som grundläggande behov 
betraktas hjälp med personlig hygien, måltider, att klä på och av sig, att kommunicera med andra 
samt annan hjälp som förutsätter kunskaper om den enskilde (RIR �004:7).

Begreppet personlig assistans infördes av Indepent Living-rörelsen. Independent Living 
utvecklades i Nordamerika på 1960-talet, inom medborgarrättsrörelsen, och kom till Sverige på 1980- 
talet Personlig assistans skulle vara en möjlighet att utöva sin rätt att bestämma över sin situation, att 
leva under samma villkor som andra och att få självrespekt. Insatsen ska begäras av den enskilde och 
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brukaren ska själv kunna välja sina personliga assistenter (Gynnerstedt, �004). Personlig assistans 
har medfört en ökad livskvalitet för många personer med grava funktionshinder (RIR �004:7). För 
att ha rätt till personlig assistans krävs det att personen tillhör någon av LSS-lagens personkretsar:

 
• Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 
• Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 
   vuxen ålder
• Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror  
    på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen  
    (RIR �004:7).

En parlamentarisk kommitté, assistanskommittén, har tillsatts för att göra en bred översyn av per-
sonlig assistans för vissa personer med funktionshinder (Socialdepartementet Dir. �004:107). 

Den  personliga assistenten
Yrket personlig assistent har funnits sedan 1994 och kom således till i samband med LSS och LASS 
(Lagen om assistansersättning). Sedan 1994 har utbudet av tjänster utökats och nu beräknas ca 
50 000 personer arbeta som personliga assistenter. Behovet av personliga assistenter förväntas öka, 
och det är redan nu vissa svårigheter att rekrytera personliga assistenter (RIR �004:7). Larsson & 
Larsson (�004) har i en enkätstudie undersökt hur personliga assistenter hamnar inom yrket. Inom 
gruppen fanns många olika utbildningsbakgrunder, allt från folkskola till högskolestudier. Larson 
konstaterar att de personliga assistenternas utbildningsnivå är ganska hög, endast 11 procent uppgav 
grundskola som sin högsta utbildning. Det visade sig att flera hade någon form av vårdutbildning, 
några hade arbetat inom vård- och omsorgsområdet utan att ha utbildning, en grupp hade varken 
vårdutbildning eller erfarenhet från området och en liten grupp hade utbildning inom helt andra 
områden. I samma undersökning beskrivs de motiv som personliga assistenter anger för sitt yrkes-
val. Intresse för att arbeta med människor var gemensamt för många. 58 procent av de intervjuade 
personliga assistenterna hade tidigare erfarenhet från vård - och omsorgsarbete, medan andra helt 
saknade liknande erfarenheter. Många hade inte tidigare erfarenhet av människor med funktions-
hinder, förutom de som var anhöriga till brukare. 

Av personal som arbetar inom vård och omsorg i kommunerna saknar 40 procent 
formell utbildning för sitt arbete (Socialstyrelsen, �005).  

Enligt riksrevisionen (RIR, �004:7) är de flesta personliga assistenterna kommunalt anställda. 
De flesta jobbar deltid, många har timanställning och personalomsättningen är hög. �00� var 65 
procent av assistenterna anställda av kommunen, 13 procent av olika brukarkooperativ, �0 procent 
av andra företag och 3 procent anställda direkt av brukare . Brukaren har stort inflytande över vem 
som anställs som personlig assistent och detta kan innebära att anställningen kan upplevas som osäker 
för de personliga assistenterna. Lönen, bristen på arbetskamrater och bristande anställningstrygghet 
beskrivs som negativa faktorer i yrket. Riksförsäkringsverket (RFV, �001:3) konstaterar att det blir 
allt svårare att rekrytera personliga assistenter, störst är problemen i storstadsområden och i vissa 
glesbygdsområden. 

Hugemark (1997) beskriver personliga assistenters yrkesroll i fyra grupper, utifrån deras för-
hållningssätt till sina brukare: Gruppassistenter, följeslagare, arbetsstödjare och mödrar. Hugemark har 
studerat hur de personliga assistenterna ser på uppgifter som att ta initiativ och försöka att förändra 
brukarnas sociala situation och hur de resonerar om sin yrkesroll. Gruppassistenterna beskriver att 
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arbetet handlar om så mycket mer än det praktiska stöd man förväntas ge. Både gruppassistenterna 
och följeslagarna talar om vikten av att skilja på assistentrollen och rollen som vän. Arbetsstödjarna 
är tillsammans med brukarna enbart i arbetssituation och har en tydligare yrkesroll.  De intervjuade 
personliga assistenterna ger många exempel på svåra balansgångar i arbetet som handlar om brukares 
integritet och självbestämmande och om relationer till brukare och anhöriga. 

Personliga assistenters utbildning
Diskussioner har pågått och pågår huruvida personlig assistent är ett yrke som kräver utbildning 
eller inte. Larsson & Larsson skriver ( �004).

”För vissa, t ex unga personer, kan arbetet innebära att man får pröva sig fram innan man börjar 
en yrkesmässig utbildning och samtidigt som man får betydelsefulla sociala nödvändiga erfarenheter. 
Detta kan också vara fallet för personer som nyligen skilt sig och som behöver ställa om sig till en 
ny livssituation.” (s 228)

Vidare skrivs i boken att:

”Självklart behöver assistenterna få någon slags introduktion till arbetet, men man kan naturligtvis 
diskutera hur nödvändigt det är med mer systematisk fortbildning eller handledning.” (s 228) 

De konstaterar dock att ett antal folkhögskolor inrättat särskilda kurser som förbereder för arbete 
som personlig assistent.

Enligt folkhögskolornas gemensamma webbplats �006 finns kurser för personliga assistenter 
på 16 folkhögskolor i Sverige. De flesta kurserna omfattar ett läsår, tre folkhögskolor har utbild-
ningen på en termin och på Furuboda folkhögskola kan man läsa en termin, ett läsår eller två läsår 
på personlig assistentutbildning. Kursinnehållet på de olika skolorna har lite olika inriktning, bero-
ende på de olika skolornas profiler. I kurserna ingår ofta handikappkunskap, psykologi, pedagogik, 
hälsokunskap/friskvård, kommunikativa ämnen och praktik (www.fin.fhsk.se).

Utbildning till personliga assistenter har bedrivits på Fristads folkhögskola sedan 1997. 135 
personer har fram till idag genomgått denna utbildning De första åren var utbildningen en termin, 
och sedan 1999 är den på två terminer. Inriktning och uppläggning på utbildning har förändrats 
under åren. Från att ha omfattat en termin, med inriktning mot arbete som personlig assistent hos 
vuxna personer med funktionshinder, till att nu omfatta två terminer och med inriktning på att 
arbeta för människor (barn och vuxna) med funktionshinder i hem, skola, arbete och fritid. Utbild-
ningen innehåller sex veckors praktik. En mer omfattande beskrivning av utbildningen på Fristads 
folkhögskola presenteras under en egen rubrik.

I Ds �001:7� om rekrytering av personliga assistenter påvisas vikten av utbildning, fortbild-
ning och handledning av personliga assistenter. Ahlström (�000) har studerat personliga assistenters 
upplevelser av arbetsinnehåll och arbetssituation. Hon konstaterar att personliga assistenter har stora 
behov av utbildning och handledning för att klara av att tillämpa de etiska värdegrunderna i LSS. Krav 
på ökad statlig styrning och tillsyn av personlig assistans, både när det gäller personliga assistenters 
anställningstrygghet och utbildning, kan begränsa brukarens möjlighet till inflytande. (Hugemark, 
Gynnerstedt, �004). Hagström (�005) menar att krav på utbildning av personliga assistenter hotar 
brukarens lagstiftade rättighet att själv välja personal. 
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Utbildning för yrkesverksamma personliga assistenter
Kortare utbildningsinsatser för personliga assistenter bedrivs av kommuner och privata assistans-
anordnare. Många har introduktionsutbildning för nyanställda personliga assistenter omfattande 
1-3 dagar. Man erbjuder också ofta föreläsningar, halvdagar eller kvällar. En del erbjuder ett helt 
föreläsningsprogram och vägledningsträffar, medan andra anordnar enstaka utbildningsinsatser. En 
del assistansanordnare ordnar utbildningar både för brukare och för assistenter (bilaga 1). Andra 
assistansanordnare överlåter helt åt brukaren att erbjuda utbildning år sina personliga assistenter. 
Brukare som själva är arbetsgivare kan också erbjuda utbildning för sina personliga assistenter.

Av de personliga assistenterna som ingick i Larsson & Larssons studie (�004) hade 
hälften inte deltagit i någon fortbildning som arrangerats av arbetsgivaren, detta gällde både 
anställda inom kommun och av annan assistansanordnare. I samma undersökning hävdar 
73 procent av de tillfrågade att de fått den fortbildning man behövt. 61 procent hade fått 
handledning eller annat stöd vid behov, oavsett var de var anställda.

Personliga assistenters kompetens
Hugemark belyser (1997) hur chefer till personliga assistenter ser på kompetens för yrket: 

”Ann säger att ´vara klar över sig själv´ är viktigare än att ha en utbildning. Betyder det att hon 
anser att vi har att göra med kompetens som inte kan erhållas utbildningsvägen eller en kompetens 
som inte med nödvändighet erhålls utbildningsvägen ?” (s 26)

Monika Karlsson och Karin Åhlund har studerat personlig assistans; insatsen, yrket och rekryterings-
situationen (�003). De har intervjuat politiker, kommunala assistansanordnare, assistansföretag, 
brukarorganisationer och fackliga representanter. De skriver bl a:

”Intervjupersonerna var eniga om att det behövs en grundutbildning för personliga assistenter. Krav 
på innehåll i denna utbildning varierar dock. Överlag ansåg intervjupersonerna att utbildningen 
bör innehålla etik och moral, kunskap om lagstiftning, kunskap om olika funktionshinder och 
omvårdnad. Det är även viktigt att få utbildning om den enskilde brukarens funktionshinder. 
Psykologi, psykiatri, pedagogik, hemkunskap och matlagning, samhällskunskap nämndes också som 
tänkbart innehåll i utbildningen.” (s 33-34)

Socialstyrelsen (�005) har som en del i en handlingsplan för att tillgodose samhällets behov av per-
sonal inom vård- och omsorgsarbete i framtiden, beskrivit omvårdnadsassistenters kompetens som 
grund för utformning av utbildning och validering. Med omvårdnadsassistenter har man infört ett 
samlingsnamn för undersköterskor, vårdbiträden, skötare, vårdare, personliga assistenter, boende-
stödjare, hemvårdare och personal med andra liknande benämningar. Omvårdnadsassistent skulle 
kunna bli en yrkesbeteckning som innefattar en bred generalistkompetens. Kompetensbeskrivningen 
innefattar ett antal kvalitetsrelaterade förmågor och andra mer uppgiftsrelaterade förmågor. Man 
menar att grundläggande yrkeskompetens ska förberedas på gymnasiets omvårdnadsprogram inom 
gymnasieskolan och inom  kommunal vuxenutbildning och att personalen sedan måste fördjupa 
och utveckla yrkeskompetens inom olika verksamheter, kompetensområden och funktioner. Denna 
fördjupning kan ske som påbyggnadsutbildning inom komvux, som kvalificerad yrkesutbildning 
eller inom högskolan.
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Hagström (�005) har definierat den personliga assistentens yrkesroll, kvalifikationer och kompetens. 
Den personliga assistenten bör:

”förstå innebörden av och dela värderingarna bakom insatsen personlig   assistans” (s 151)

Hagström betonar vikten av att ha en arbetsrelation mellan brukare och personlig assistent, och att 
den personliga assistentens arbete utförs efter brukarens vilja. Hagström menar att utbildningskrav 
för att arbeta som personlig assistent skulle sätta brukarens rätt att själv välja personliga assistenter ur 
spel. Samtidigt konstateras att personlig assistent är ett kvalificerat yrke, som inte vem som helst kan 
utföra och som i många situationer kräver specifik kompetens, kopplad till brukarens situation.

Tidigare gjorda utvärderingar av utbildning på folkhögskola
Utbildning på folkhögskola har utvärderats bland annat i statens utvärdering av folkbildningen �004 
(SOU �003:11�). I en delstudie har man beskrivit deltagares upplevelser av studier på folkhögskola 
i ett retrospektivt perspektiv, med det menar man den mening som tillskrivs dåtid i nutid.  

Deltagarna beskriver att tiden på folkhögskola inneburit förändring i deras liv på olika sätt. 
Man har förvärvat kunskaper, fått meriter, man har upplevt gemenskap och kamratskap och för några 
gav studietiden en meningsfull sysselsättning när man inte visste vad man ville göra i livet. För några 
deltagare beskrivs folkhögskolan som en nödvändig ingång till en plats i det svenska samhället och 
för andra som en alternativ väg. Deltagarna menar att de fått ”bra kunskap” på folkhögskolan, bra på 
så sätt att den är användbar. Författarna menar att folkhögskolan kurser lyckats att konkretisera teo-
retiska kunskaper så att de känns meningsfulla. Deltagarna beskriver också relationernas betydelse.

Glimåkra folkhögskola bedriver utbildning för personliga assistenter och har �004 skickat 
en enkät till alla som gått assistentutbildning de senaste 10 åren. Av de 76 svarande har 38 procent 
arbetat enbart som personliga assistenter, �0 procent har arbetat enbart som elevassistenter och �� 
procent har erfarenhet av båda yrkena. Tio personer utbildar sig inom vård- och omsorgsyrken eller 
till polis (www.ky.se/utbildning /�006-04-05/).

Som en jämförelse kan nämnas att fritidsledarutbildning också finns på folkhögskolor i 
Sverige. De folkhögskolor som driver fritidsledarutbildning samarbetar, rekryterar och utvärderar 
utbildningen gemensamt. Av de studerande som blev färdigutbildade �004 har mer än 80 procent 
jobb som är relevanta för utbildningen ett halvår efter utbildningen, 8 procent studerar vidare och 
15 procent är arbetssökande. Nästan hälften har deltidsjobb, med mindre än 77 procent tjänstgöring.  
Man ser över på en 5-årsperiod att det är svårare att få jobb och att det är färre som studerar vidare 
direkt efter avslutad utbildning än tidigare (www.fritidsledarutbildning.nu/arbetsmarknad /).

Personlig assistent-utbildning på Fristads folkhögskola
Vårterminen 1997 startade den första personliga assistent utbildningen på Fristads folkhögskola. 
De två första kurserna omfattade en termin. Den upplevdes för kort i relation till allt som fanns 
att lära och redan höstterminen 1998 erbjöds en fördjupningskurs på ytterligare en termin. Från 
vårterminen 1999 har utbildningen omfattat ett läsår och 7 kurser har genomförts. Ett läsår är 36 
veckors studier. Innehållet i utbildningen kan beskrivas i två delar; en yrkesinriktad del och en del 
allmänbildande ämnen som är gemensamma för flera kurser på folkhögskolan. Innehållet i den yrkes-
inriktade delen finns inom ämnena handikappkunskap, etik, psykologi och friskvård. Fördelningen 
i tid mellan den yrkes- och den allmäninriktade delen har varierat i de olika kurserna beroende av 
deltagarnas önskemål och tillgången av lärarresurser. Den yrkesinriktade delen har omfattat mellan 
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16  och �0 lektionstimmar, medan övriga ämnen varierat mellan 10 och 15 lektionstimmar/vecka. 
I handikappkunskap och friskvård ingår många praktiska moment, som att köra rullstol, ergonomi 
och förflyttningsteknik, att prova olika hjälpmedel och dataprogram. De första åren hade handikappi-
drott ett större utrymme i kurserna än det har nu. I de senare kurserna har större utrymme ägnats 
åt kommunikation, konflikthantering och utveckling av ett professionellt förhållningssätt. Personlig 
assistent-utbildningen är flexibel och följer inte någon nationell kursplan, där av följer att utbild-
ningen ser lite olika ut från år till år. Pedagogik är ett ämne som ofta efterfrågats. Det har erbjudits 
i olika omfattning, men dock inte alla år. Teckenkommunikation har erbjudits i olika omfattning i 
de flesta kurser. Utvärderingar av kurser och moment inom kurser har gjorts kontinuerligt, men det 
har ändå inte alltid varit möjligt att göra de förändringar i kursinnehåll som deltagare önskat, bland 
annat beroende på lärartillgång. Ofta har förändringar införts först till nästkommande läsår.

I utbildningen ingår 6 veckors praktik fördelat på två perioder, en på höstterminen och en 
på vårterminen. De studerande söker praktikplats efter intresse, vilket innebär att många praktiserar 
som personliga assistenter, men att särskola, skola, gruppbostäder och dagliga verksamheter också är 
möjliga praktikplatser. Målen med praktikperioderna under läsåret är olika. Tanken är att höstens 
praktik skall ses som en del i introduktionen till ett nytt yrke. Tonvikten är att få möta personer med 
funktionshinder och de erfarenheterna som de studerande får med sig då kan användas i den fortsatta 
undervisningen. Praktikperioden på våren har inriktning mot yrkesval, yrkesroll och arbetsvillkor. 
I första hand skall de studerande själva ordna sina praktikplatser. 

Efter genomförd utbildning erhålls ett intyg om ”genomgången kurs” som intygar att man 
deltagit i utbildningen och vad kursen innehållit. Studerande på  allmän linje kan få ett studieom-
döme i en skala mellan 1 – 4.

Idag är utbildningen på Fristads folkhögskola väl etablerad, både inom kommuner och bland 
flera av de privata assistansanordnare som finns i  Sjuhäradsbygden. Samarbete har utvecklats med 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det gäller rekrytering av studerande till utbildningen. 
Antalet studerande per kurs är idag �0 personer. Före �003 var antalet 1�-15 personer. Ett skäl till 
denna ökning är att antalet sökande till utbildningen ökat. Sökande från andra delar av Sverige 
än Sjuhäradsbygden och fler sökande med invandrarbakgrund är också förändringar som skett de 
senaste åren.  Läsåret -05/-06 var det 54 sökande till �0 platser. Detsamma gäller för antalet sökande 
inför hösten -06.
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PrOBlemställnIng
Personlig assistent är ett nytt och snabbt expanderande yrke. Speciellt för yrket är att det är så direkt 
knutet till brukaren. Brukaren kan bestämma vem som ska utföra arbetet och hur det ska ske. Det 
råder osäkerhet och olika åsikter om huruvida personliga assistenter behöver utbildning för arbetet 
eller inte och vilken kompetens arbetet kräver. Det finns också olika meningar om utbildningens 
utformning och innehåll. Många menar att utbildning skulle höja yrkets status, säkra kvalitet och 
göra rekrytering lättare, andra uttrycker farhågor om att utbildning tar ifrån brukaren rättigheten 
att styra över och ha fullt inflytande över assistansens utformning. Vi menar att utbildning är viktig 
för att klara arbetet och utveckla yrket. Vi vill med hjälp av detta arbete få underlag för att utveckla 
utbildningen att passa mot arbetslivets behov.

Syfte
Vårt syfte är att utvärdera personlig assistentutbildningen på Fristads folkhögskola. Resultatet av 
utvärderingen kan utgöra underlag för fortsatt utveckling av utbildningen.

Frågeställningar:
• Vilken nytta/värde, yrkesmässigt och personligt, har deltagare1 efter avslutade studier av utbild-
    ningen på Fristads folkhögskola?
• Vilka synpunkter har deltagarna på innehåll, arbetsmetoder samt utbildningens omfattning efter 
   en tid i yrkesarbete?
• Har deltagarna efter avslutade studier valt att arbeta som personliga assistenter eller har de valt 
    andra yrkesområden?
• Vilka behov har deltagare av kompetensutveckling i yrket?

Metod
Detta är en efteråt-utvärdering, d v s det är bara data om upplevelsen och tillbakablick på utbild-
ningen. Metoden som användes för denna interna utvärdering var en skriftlig enkät med struktu-
rerade frågor med fasta svarsalternativ. På vissa frågor fanns möjlighet att precisera svarsalternativet 
eller att göra kommentarer. Utvärderingen genomfördes som en totalundersökning, d v s enkäterna 
skickades till samtliga personer som genomgått personlig assistent utbildning, en och två terminer,  
på Fristads folkhögskola�.

En första utformning av enkäten provades på fyra personer, vilka också fick ge synpunkter 
på enkätens utformning. Efter justeringar och preciseringar av enkätfrågorna konstruerades den 
slutgiltiga enkäten (bilaga �).

Enkäten innehöll fyra huvudrubriker: 
Bakgrund
Huvudsaklig sysselsättning före utbildningen på Fristads folkhögskola
Utbildningen
Efter personlig assistentutbildningen

1 Med deltagare avser vi tidigare studerande på personlig assistent-utbildning på Fristads folk- 
  högskola
� Det har visat sig att beroende på svårtolkad registrering har en kurs, 13 kursdeltagare, missats 
  och ej fått enkäten.



”Vart tar dom vägen sen?” Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristad folkhögskola      �

På frågorna med fasta svarsalternativ fanns det ingen naturlig rangordning på svarsalternativen. I 
flera frågor kunde flera svarsalternativ väljas. För de öppna frågorna är svarsutrymmet begränsat. 

Ett missivbrev (bilaga 3) medföljde enkäten där undersökningen presenterades och vikten 
av respondentens svar poängterades.

Enkäten skickades ut till 135 personer och numrerades för att veta vilket år personen gick 
utbildning och för att kunna skicka ut påminnelser (bilaga 4). Frankerade svarskuvert medsändes. 
Det visade sig att 7 personer ej gått utbildningen och kunde räknas bort. 

Frågor med fasta svarsalternativ har registrerats och bearbetats i SPSS och de grafiska fram-
ställningarna har gjorts i Excel. De frågor som gav möjlighet till egna kommentarer har skrivits ner 
och utsagorna har sammanförts under olika teman. 

En fråga har vi valt att inte redovisa i rapporten. Det är frågan som gäller finansiering av 
studierna. Vi bedömer att den är för perifer i förhållande till de centrala frågorna i undersökningen, 
dessutom är svaren svårtolkade.

Vår avsikt var att som steg två i denna utvärdering göra djupintervjuer med ett fåtal f d 
kursdeltagare från personlig assistent utbildningen. Detta har ej genomförts av resursmässiga skäl.

Svar och bortfall

tabell 1. antal utskickade frågeformulär, inkomna svar samt bortfall

Antal Andel 
%

Utskick 135

Inkomna svar efter 
svarstidens utgång

  71

Svar efter påminnelse   15

Bortfall 
P g a fel/okänd adressat
Obesvarade

   
  13
  36

Antal svar   86 71 %

Svarsfrekvensen är väldigt olika i olika grupper, men det finns inget klart samband mellan tid för 
utbildningen och antal svar.  I en kurs har samtliga svarat. Vår bedömning är att svarsfrekvensen, 
71 %, är god. Speciellt intressant är att alla svarande har besvarat de öppna frågorna med fylliga 
kommentarer.
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resultat 
Resultatet av enkäten, analys och våra kommentarer presenteras under  rubrikerna; Sökande till 
personlig assistent utbildning på Fristads folkhögskola; Arbete/sysselsättning efter personlig assistent 
utbildning; Värdet av utbildning; Synpunkter på utbildningen och  behov av kompetensutveckling. 
Då  undersökningen omfattade flera frågeområden redovisas resultat och diskussion (våra kommen-
tarer) inom varje frågeområde. Detta för att underlätta för läsaren. Då enkäten omfattade både fasta 
svarsalternativ och öppna frågor redovisas här svar både i svarsfrekvenser och med citat från svarande 
och våra tolkningar av kommentarer. Resultatet presenterar vi i hela procent och i antal svar. Flera 
svarsalternativ kunde anges i flera frågor.

Enkäterna är besvarade av personer som representerar samtliga kurser av studerande på 
personlig assistentutbildningen på Fristads folkhögskola. Svarsfrekvensen är 71 procent. Av de sva-
rande är 85 procent kvinnor och 15 procent män. De är vid svarstillfället i åldern �3 till 63 år. Av 
de svarande bor idag 68 procent i Borås kommun och 3� procent i annan kommun. 

Sökande till personlig assistentutbildning på Fristads folkhögskola
De personer som söker till personlig assistent utbildning på Fristads folkhögskola har skiftande 
yrkeserfarenheter och motiv för att utbilda sig. En del av de sökande har redan provat på att arbeta 
som personliga assistenter. Helt klart framgår av svaren i undersökningen att de som hade ”annat 
arbete” före utbildningen utgör den största gruppen. 4� procent av de svarande var arbetstagare, �9 
procent var arbetssökande eller deltog i arbetsmarknadsåtgärd. �3 procent utbildade sig. 15 procent 
var sjukskrivna före utbildning.

Figur1. Min huvudsakliga sysselsättning före pers ass utbildningen. (Flera svarsalternativ kunde anges. 
Svar i procent.)
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Vår kommentar: De erfarenheter vi har från antagningsintervjuer och från samtal med de studerande 
vid kursstart, visar att de sökande som är sjukskrivna har varit det en längre tid och att ansökan 
till utbildningen ses som en möjlig väg till ett yrke man tror sig klara med tanke på de skador eller 
svårigheter man har. Några har provat genom praktik och som en arbetsmarknadsåtgärd att arbeta 
som elevassistent och de ser då att de har möjlighet att klara detta.

De studerande hade före utbildningen varit verksamma inom flera yrkesområden som pre-
senteras i nedanstående tabell.

tabell 2. Yrkesområden som studerande varit verksamma inom före personlig assisten
tutbildning.(flera svarsalternativ kunde avges)

Yrkesområde        antal Procent

Sjukvård 6 7,5

Äldreomsorg 12 15,5

Barnomsorg 14 17,5

Handikappomsorg 12 15

Handel 14 17,5

Transport 3 3,8

Skola 5 6,3

Restaurang 4 5

Ekonomi 4 5

Textilindustri 4 5

Industri 7 8,8

Annat område 12 15

Ej varit yrkesverksam 4 5

Redovisningen avser 86 personer, flera har angett mer än ett svarsalternativ. De yrkesområden som 
de svarande varit yrkesverksamma inom varierade stort. Här finns inget område som dominerade, 
men 44 av 86 personer (51procent) hade tidigare arbetat med människor, inom sjukvård, äldreom-
sorg, barnomsorg och handikappomsorg. En relativt stor grupp har arbetat inom handel (14 pers) 
och industri (7 pers). Svarande som angett ”annat område” uppger exempelvis ”hantverkare, egen 
företagare, kommunikation, musiker, sekreterare och livsmedel/charkuteri”.

Vår kommentar: Vid en jämförelse med Larsson & Larssons studie (�004) hade 58 procent av de 
personliga assistenterna tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsarbete. Vår slutsats är att utbildningen 
kan upplevas som en start till vård- och omsorgsarbete och att man väljer att gå en utbildning för 
att förbereda sig för att arbeta som personlig assistent. Andra som redan har erfarenhet från vad 
man anser vara liknande arbete tar steget direkt in i personlig assistentyrket. Den brokiga bakgrund 
de studerande har överensstämmer väl med vår erfarenhet av bakgrunden hos de yrkesverksamma 
personliga assistenter som vi mött på kompetenshöjande utbildning på Fristads folkhögskola.

När det gäller formella utbildningar har knappt hälften av de svarande (47 procent) uppgett att 
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de haft minst tvåårig gymnasial utbildning före personlig assistentutbildningen. Två av de svarande har 
högskoleutbildning i Sverige och två har högskola eller universitet i annat land. Som antagningskrav 
till personlig assistent-utbildningen anges ”Tvåårigt gymnasium, folkhögskola eller motsvarande”. 
Det finns risk att frågan har tolkats olika av de svarande. Vår tolkning blir ändå att mer än hälften 
av de studerande antas med bedömningen att deras bakgrundskunskaper kan motsvara två- årigt 
gymnasium. Antagningen görs av arbetslaget på personlig assistent utbildningen med underlag av 
intervjuer med sökande (individuellt, i grupp eller per telefon) och samtal med de personer som de 
sökande uppgett som refererenter. Många har lång yrkeserfarenhet och olika fortbildningar. Med 
dagens studiestödssystem och den lön personliga assistenter har är man inte motiverad att läsa in 
gymnasiekompetens utan vill ha en yrkesutbildning. Larsson & Larssons studie (�004) beskriver 
att de personliga assistenterna har hög utbildningsnivå och endast 11 procent hade grundskola 
som sin högsta utbildning. De svarande i vår undersökning skiljer sig här markant från detta då 
mer än hälften saknar gymnasiekometens. Vi menar att detta kan bero på att en av folkhögskolans 
målgrupper är de lågutbildade. En annan förklaring är att det i större utbildningsorter är vanligt att 
högskolestuderande arbetar som personliga assistenter. 

På frågan varför man börjat utbildningen angav flera av de svarande flera alternativ. Det mest 
förekommande motivet, 5� procent, var att man önskade arbeta med människor. Två svarsalternativ 
relateras till framtida arbete, dels möjlighet att byta yrke, dels möjlighet att få arbete. Tillsammans 
uppgavs dessa alternativ av 59 personer (68 procent). Om man både vill byta yrke och få möjlighet 
att bryta en arbetslöshet framgår inte av svaret. Endast 1 person har genomfört utbildningen på hän-
visning av arbetsförmedlingen. 9 personer har valt att gå utbildningen som en rehabiliteringsåtgärd. 
14 personer av kryssat i alternativet att de var sugna på att gå i skolan.

Vår kommentar: Vår upplevelse av studerande på utbildningen är att de är målinriktade och att 
den är ett år ses som rimlig tid och arbetsinsats för en utbildning. Även de personliga assistenter 
Larsson & Larsson (�004) intervjuat har uppgett att intresse av att arbeta med människor som ett 
av motiven för sitt yrkesval.  

Arbete/sysselsättning efter personlig assistent utbildningen
Här redovisas vad de studerande gör nu och vad de har arbetat med efter utbildningen. På frågan om 
vad man gör vid undersökningstillfället har 59 procent uppgett att de arbetar. 13 procent studerar, 8 
procent är arbetssökande och lika många är sjukskrivna. 5 procent har förtidspension. Inga svarande 
har ålderspension eller är föräldralediga. 8 procent uppgav att de ”gjorde annat”.
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Figur 2. Vad gör du nu? (Flera svarsalternativ kunde anges. Svar i procent.)

Av de svarande som ”gör annat” har � personer sjukersättning respektive är på väg att få detta. � 
arbetar i frivillig besöksverksamhet och en person uppger att han/hon deltar i ett projekt.

Av alla som svarat förvärvsarbetararbetar 59 procent. Av dem som gick utbildning före �000 
är det 47 procent av de svarande som arbetar och 80 procent av dem som genomgått utbildning 
efter �000 arbetar idag.

Detta kan förklaras med att medelåldern var högre i början av utbildningen och att några 
av de som gick på 90-talet är sjukskrivna eller pensionärer nu. En förklaring kan också vara att det 
från början var fler som kom till utbildningen via arbetsförmedling och försäkringskassa. Den egna 
motivationen till yrkesvalet var kanske inte anledningen till att man sökt sig till folkhögskolan. Vi 
värderar det som ett mycket positivt svar att det är hela 80 procent av dem som genomgått utbild-
ningen efter �000 som arbetar. Det är högre än vi förväntat oss.

Vid en jämförelse med vad de svarande hade för sysselsättning innan de började utbildning 
på Fristads folkhögskola och vad de gör idag kan vi se att det är en större andel personer som arbetar 
nu än före utbildningen. Det kan bero på att utbildningen faktiskt innebär större möjligheter till 
anställning. Ett annat skäl till att fler arbetar kan vara att de som var föräldralediga när utbildningen 
startade inte är det längre. Vi kan också se att andelen sjukskrivna nästan halverats. Tre av de sju som 
uppgett att de är arbetssökande gick utbildningen före �000. Samma siffror gäller för de personer 
som uppgett att de är sjukskrivna. 
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Andelen arbetssökande har minskat   
Alla studerande från personlig assistentutbildning väljer inte att arbeta som personliga assistenter 
efter utbildningen. Vilka yrkesval man gör och motiven för dem är en viktig del av utvärderingen.

43%

15%
17% 17%

12%

24%

Personlig assistent Äldreomsorg Annat inom
handikappomsorg

Elevassistent Barnomsorg Annat 

Figur 3. Vad arbetar/har du arbetat med efter utbildningen?(Flera svarsalternativ kunde anges. Svar i 
procent.)

Det är fler som arbetar eller har arbetat inom verksamheter som kräver liknande kompetens som 
personliga assistenter har än de som arbetar eller har arbetat som personliga assistenter. Till verk-
samheter som efterfrågar liknande kompetens räknar vi; elevassistent, att arbeta med annat inom 
handikappomsorg, inom barnomsorg eller äldreomsorg. I gruppen som uppgett att de har/har haft 
”annat” arbete finns 13 personer som arbetar i yrken med vårdande eller stödjande funktioner till 
andra människor, t ex avlösare inom LSS, sjuksköterska, inom kriminalvård, i skolan. 3 arbetar/har 
arbetat i serviceyrken där man träffar mycket människor, ex frisör, taxichaufför. 10 personer arbetar/har 
arbetat i yrken som inte är kopplade till personlig assistans eller socialt arbete, t e x som sekreterare, 
inom handel eller inom charkuteribranchen.

Av de svarande är det 30 personer (35 procent) som aldrig har arbetat som personliga assis-
tenter.

Vår kommentar: Vid en jämförelse med Glimåkra folkhögskola kan vi se att större andel där arbe-
tat/arbetar som personliga assistenter, 60 procent. När det gäller arbete som elevassistent är den 
andelen ganska lika. Detta kan bero på skillnader i arbetsmarknaden och/eller på att utbildningarna 
har olika inriktningar. Glimåkra har bedrivit personlig assistent utbildning lite längre än Fristad. 
Frågeformulären var ju också olika formulerade. Våra utvärderingar kan inte visa vad skillnaderna 
beror på. 

Fritidsledare utbildas också på folkhögskolor. Andelen fritidsledare som fick arbeten som 
var relevanta för utbildningen inom ett halvår efter genomförd utbildning var �004, 80 procent  
(www.fritidsledarutbildning.nu/arbetsmarknad /�006-03-�9). Att andelen som får relevanta anställ-
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ningar är hög, kan bero på att fritidsledarutbildningen funnits längre och att man i annonser oftare 
efterfrågar fritidsledarutbildning. En kort genomgång av annonser (�006-04-13) på platsbanken av 
30 lediga tjänster som fritidsledare, respektive 30 lediga tjänster som personlig assistent, visar att för 
majoriteten av fritidsledartjänsterna krävs fritidsledarutbildning eller motsvarande. För samma antal 
personlig assistenttjänster var det bara två som efterfrågade personlig assistent-utbildning. Några 
krävde omvårdnadsutbildning och i de flesta annonserna efterfrågas inte någon specifik utbildning 
alls.

De som arbetar som personliga assistenter
Totalt har 43 procent av samtliga svarande någon gång arbetat som personlig assistent. Av de som 
gick utbildningen före �000 är det �7 procent som efter utbildningen arbetat som personlig assistent, 
och av de som gått utbildningen efter �000 är det 7� procent som någon gång arbetat som personlig 
assistent. �� svarande (�6 procent) har arbetat längre än ett år som personlig assistent. Av dessa har 
vi jämfört gruppen svarande som gick utbildningen före år �000 med de som gick efter år �000. 
Endast fyra (�1 procent) av de som har utbildningen längst tillbaka i tiden har arbetat mer än ett år 
som personlig assistent. Av de 61 svarande som gått utbildningen efter �000 är det 50 personer (81 
procent) som arbetat som personlig assistent i större eller mindre omfattning.
Av de svarande som arbetar som personliga assistenter uppger �9 personer att de arbetar mer än 
halvtid, 8 personer att de arbetar mindre än halvtid, och 15 personer är timanställda och har därför 
en varierande arbetstid. 17 av de svarande uppger att de arbetar i den omfattning som de vill, medan 
sju personer uppger att de skulle vilja arbeta mer. 

Vår kommentar: Vi har inte frågat om orsaken till att man inte arbetar heltid som personlig assistent. 
Kan det möjligen vara så som Kirsi Andersson, chef för personliga assistenter i Älvsjö framhåller i 
(Intra 4/05) att personlig assistent är ett krävande yrke, och att de som trivs bäst i yrket arbetar deltid 
och studerar eller har annan sysselsättning vid sidan om. Det är svårare att orka med heltidsjobb. 
Den största utmaningen är att vara både professionell och privat i någon annans hem. 

De som inte arbetar som personliga assistenter
Flera personer skulle vilja arbeta som personliga assistenter, men gör det inte. Detta kan bero på 
egen hälsa eller familjeskäl, vilket illustreras av följande citat.

”Väntar tills mina barn blir lite större så dom kan klara sig själva på kvällar och helger när jag 
arbetar.”(55)3

”Jag kände att det var inget jobb för mej på grund av min skada, men jag har ändå haft nytta av 
detta p g a av att jag går som timanställd inom skola och fritids.”(111)

På frågan om deltagarna vill arbeta som personliga assistenter svarar �8 personer (34 procent) att de 
inte vill det. Mer än hälften av de svarande har inte arbetat eller arbetar inte som personliga assistenter. 
Det är större andel av de svarande, som gått utbildning efter år �000, som önskar arbeta som personlig 
assistent, än av de svarande som utbildade sig före �000. Alla har inte svarat på denna fråga.

Vår kommentar: Vår erfarenhet är att under de år som utbildningen pågått har arbetsmarknaden i 

3 Siffror anger från vilket frågeformulär citat är hämtat.
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närområdet förändrats mycket. De första åren fanns det fler lediga jobb än sökande, medan det de 
senaste åren varit upp till 50 sökande på en personlig assistenttjänst, i närområdet. Detta trots att 
antalet personlig assistent-tjänster ökat med åren. Då brukaren har stort inflytande på vem som anställs 
är det ingen garanti att utbildning medför anställning. Det finns många fler aspekter som värderas 
vid anställning. IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade, ger följande råd till brukare: 

”Konsten att välja rätt personlig assistent är en blandning av att du kan lita på din intuition och 
att den sökande motsvara dina krav på kompetens och har de kunskaper som krävs för att klara 
arbetet som din personliga assistent” (Hagström, 2005, s52)

Arbete inom skola eller äldre- och handikappomsorg efter utbildningen är nästan lika förekommande 
som att arbeta som personlig assistent, visar figur 3. Eftersom de svarande fyllt i flera svarsalternativ 
vet vi inte hur stor rörligheten mellan de olika arbetsområdena varit. Deltagarna ger exempel på att 
man arbetar på gruppbostad för personer med utvecklingsstörning, inom kriminalvård eller inom 
äldreomsorgen.

”Fick vikariat på gruppbostaden som jag gjorde praktiken på. Hösten 2000 fick jag fast tjänst.” 
(135)

”Jag jobbar inom nattpatrullen på Sjöbo, som jag trivs med. Kunskaper jag fick av utbildningen på 
folkhögskolan har jag med mig när jag jobbar. Man får jobba självständigt på natten och många 
tunga vårdtagare med handikapp och hjälpmedel”.(9)

Vår kommentar: Att deltagarna väljer att arbeta med människor med funktionshinder, utan att vara 
personlig assistent kan vara ett beslut som växer fram under utbildningen. Detta har vi sett flera 
exempel på. Vi tror att praktikperioderna spelar stor roll för framtida yrkesval. Vi menar också att 
utbildningen till personlig assistent kan vara användbar inom flera andra yrkesområden. 

Några anger att de hellre vill arbeta som elevassistent, men de har inte fått jobb. Året på folk-
högskola har inspirerat några till fortsatta studier istället för att arbeta som personlig assistent. Det 
kan vara studier på omvårdnadsprogrammet, fortsatta studier på folkhögskola eller vid högskola.

De skäl som uppges för att inte arbeta som personlig assistent har i stor utsträckning med 
arbetsmiljön att göra. Att man ofta arbetar ensam och inte har arbetskamrater lyfter många fram, 
andra beskriver psykiskt och fysiskt svåra arbetssituationer . Den låga lönen har för många varit en 
anledning att söka annat bättre avlönat arbete. Några har fått sluta som personliga assistenter då 
deras brukare avlidit.

”Jag upptäckte att det var för ensamt arbete. Jag kände stort ansvar för att gå hem till brukaren 
helt ensam. Passar inte min familj att arbeta schema med helger och kvällar.”(32)

”Roligare att vara i ett arbetslag och ha arbetskamrater” (93)

”Slutade p g a aggressiv brukare och att jag inte trivs med ensamarbete” (15)

”Kass lön som assistent, i varje fall i privata företag.” (93)

En person uppger att målet med utbildningen var att få inblick i vad personlig assistans innebar, 
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inte att arbeta som personlig assistent. Vår erfarenhet är att vi mött flera kursdeltagare som har när-
stående med funktionshinder som använder utbildningen för att informera sig om rättigheter och 
möjligheter för sina närstående. 

Värdet av utbildningen
Vi har ställt två frågor med fasta svarsalternativ om värdet att studera på folkhögskolan och mer 
specificerat om den möjliga nyttan och/eller glädjen med att studera just till personlig assistent på 
folkhögskola. I de öppna frågorna beskrivs behållningen av utbildningen på olika sätt, av de allra 
flesta i positiva ordalag, en del mer generellt .

”Folkhögskola är jättebra att gå på och jag skulle vilja fortsätta med det.” (76)

Majoriteten av de svarande menar att utbildningen absolut motsvarade de förväntningar som de 
hade (79 procent). Några personer menar att utbildningen var bättre än förväntat, det finns också 
kommentarer om att den var lättare. Man beskriver olika värden med utbildningen som exemplifieras 
med följande citat.

”Träffa nya människor få vissa saker säkrare bekräftade. I vissa fall få lära sig mera. I vissa fall få 
utbyta tankar och erfarenheter”(112)
”För mig var det ett jättebra år, komma bort från stressen på min arbetsplats. Jag praktiserade på 
XX-skolan, det var väldigt roligt. Jag tror att det passar mig bättre än att vara i någons hem och 
ta hand om enskilda personer”.(81)

”Man fick en helt ny människosyn, tålamod, medmänniska.”(15)

I enkäten fick de svarande ta ställning till påståenden om värdet av utbildning på folkhögskola. Flera 
svarsalternativ kunde anges. 

Tabell 3. Påståenden om värdet av utbildning på folkhögskola. (flera svarsalternativ 
kunde anges)

svarsalternativ antal svar procent

Jag fick nya kunskaper 26/864 33 

Var givande och roligt 21/86 26

Innebar förändring i mitt liv 17/86 21

Folkhögskolan gav mig formella meriter 9/86 11

Kände gemenskap och fick nya vänner 9/86 11

Jag hade något att göra 7/86 9

Att endast 7 personer har valt alternativet ”jag hade något att göra så länge utbildningen pågick”, 
tyder på att av de svarande var det få som använde utbildning i brist på annat att göra, de flesta hade 

4 Av 86 svarande angav �6 personer detta svarsalternnativ.
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starkare motiv för att gå utbildning. 
I de öppna frågorna ges exempel på nya kunskaper.

”Lärde mej mycket. Visste inte så mycket om LSS eller till exempel teckenkommunikation.” 
(119)

Flera beskriver den gemenskap man upplevt under utbildningstiden, och flera berättar också om att 
man fått nya vänner som man fortsätter att umgås med efter skoltiden.

”Vi hade mycket roligt under detta år.”(96)

”Mycket bra klasskamrater, verkligen ett roligt år.”(93)

”….och framförallt man lärde känna många jättehärliga nya människor.”(85)

I den fasta frågeställningen fanns det sex påståenden om möjlig nytta/glädje av personlig assistent 
utbildningen att ta ställning till. Även här kunde flera svarsalternativ anges. De flesta kommentarerna 
om utbildningen är kopplade till personlig assistent utbildningen.

tabell 4.  Påståenden om möjlig nytta och glädje av personlig assistent utbildningen. 
(flera svarsalternativ kunde avges)

svarsalternativ antal svar Procent

Har haft nytta/glädje av
pers ass-utbildningen i mitt arbetsliv

60/86 75

Har haft nytta/glädje av 
pers ass-utbildningen i mitt privatliv

44/86 55

Bra att ha utbildning
 när jag sökte arbete

41/86 51

Har fått högre lön 21/86 26

Har fått säkrare anställning 14/86 18

Pers ass utbildning enda möjligheten
att komma in på arbetsmarknaden 

4/86 5

De mest förekommande svarsalternativen visar att man värderar att man haft nytta och glädje av 
utbildningen både i privatlivet och i arbetslivet. Många menar också att den varit till nytta när man 
sökt arbete.

I de öppna svaren är det flera som kopplar till värdet av att ha kunskaper i etik, psykologi, 
sekretess och kunskap om yrket när man börjar att arbeta. Kunskap om hjälpmedel, brukarens 
rättigheter, om funktionshinder och om att arbeta i någon annans hem har man också fått genom 
utbildningen och har nytta av i yrket.

”Man har fått inblick i yrket. Respekt för brukaren. Lättare att hantera olika situationer.” (37)
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Några önskar sig ännu mer yrkesinriktning i utbildningen och att man därmed hade varit bättre 
förberedd på arbetsförhållanden som är svåra att möta. Här finns också kommentarer som beklagar 
att utbildningen på folkhögskola inte ger så stort formellt värde, eftersom man inte får betyg och att 
utbildningen inte jämställs med undersköterska och att den inte ger höjd lön.

”Bedrövligt att en så här bra utbildning inte ger mer lön, än en som plockats från gatan (jobbar 
inom XX kommun). (88)

Vår kommentar: Personliga assistenter anställda av Borås Stad får 16 500 kr/månad i ingångslön om 
de har utbildning från omvårdnadsprogrammet, 16 000 kr/månad om de gått personlig assistent-
utbildning på Fristads folkhögskola och 15 000 kr/månad om man saknar relevant utbildning. (april 
�006) Endast 4 svarande menar att personlig assistent utbildningen var enda chansen att komma 
in på arbetsmarknaden. Vi hade förväntat oss att den andelen var högre, vi har haft känslan av att 
både sökande själva och handläggare på försäkringskassa och arbetsförmedling som rekommenderat 
personer att söka utbildningen sett den som en inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Detta har vi 
grundat på de antagningssamtal vi har haft med sökande. Kanske ändras de studerandes inställning 
under studietiden och det får väl uppfattas som positivt att man inte ser utbildningen som enda 
chansen. Att utbildningen är en bra möjlighet för dem som vill byta yrke finns det uttryck för.

”En bra början om man ska gå in i vården, som i mitt fall att byta från kontor till vård för att få 
möjlighet till ny anställning.” (6)

En annan effekt av utbildningen är att flera inspirerats till att studera vidare, några väljer att studera 
ytterligare ett år på allmän linje på folkhögskola och flera har gått vidare till studier på högskola.

”……det sistnämnda (religionen) har även inspirerat mig till vidareutbildning till religions- och 
samhällslärare.” (23)

Synpunkter på utbildningen 
Här beskrivs kommentarer och synpunkter som de svarande uttrycker om utbildningen, eller egent-
ligen synpunkter och kommentarer på utbildningen sådan som man kommer ihåg den. För en del 
svarande ligger utbildningen längre tillbaka i tiden, de tidigaste från 1997. I två öppna frågor har 
alla svarande på ett detaljerat och varierat sätt skrivit vad de upplevt vara bra, dåligt eller vad man 
saknade i utbildningen. Synpunkter om positiva erfarenheter från utbildningen beskrivs utförligare än 
kommentarer om sådant man tyckte var dåligt med utbildningen. Det har också kommit synpunkter 
på moment som man saknade i utbildningen eller hade önskat varit på ett annat sätt. 

De svarandes synpunkter presenteras i fyra teman; 
• innehåll i utbildningen
• former och arbetsmetoder i utbildningen.
• lärarna
• utbildningens omfattning
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Innehåll i utbildningen
De delar av innehållet i utbildningen som kommenteras med positiva uttryck och många konkreta 
exempel av de flesta svarande är handikappkunskap, psykologi och etik och områden inom dessa 
ämnen. 

”Det var rätt sorts ämnen med bra uppdelning, med mest handikappkunskap och lite motion och 
estetisk verksamhet som avbrott. Datakunskapen var mycket viktig för mej” (21)

”Praktik, studiebesök, grupparbeten, besök av olika föreningar inom ämnet. Lyftteknik och att 
prova olika handikapp. Teori: Etik, psykologi, LSS, diagnoser. ”(115)

Det finns många uttryck för att man fått kunskap och förståelse för olika funktionshinder. 

”Eftersom jag jobbat med ”friska” barn fick jag lära mig genom utbildningen hur man kan hjälpa 
och arbeta med handikappade”.(13)

”Att träffa personer med rörelsehinder eller handikappade var mycket lärorikt. (99) 

Att få lära sig bemötande i olika situationer var positivt. Här finns också ett konkret förslag att utbild-
ningen borde innehålla mer om anhörigperspektiv och hur man arbetar och utvecklas i arbetsgrupp 
och konflikthantering.
I kursen ingår svenska som ett eget ämne. Det har haft olika omfattning i olika årskurser, från 3,5 
timmar till � tim och 15 minuter. Svenskan är ett av de moment i utbildningen som flera svarande 
ifrågasätter och föreslår att man tar bort.

”Svenska var helt onödigt. Gav mig ingenting.”(115)

”Svenskan var inte heller nån höjdare, vi hade idéer, men dom brydde man sig inte om.”(65)

Några kommentarer visar en annan syn på svensk-undervisning och behovet av den.

”Jag saknade ju svenska inom yrkesområdet eftersom jag är invandrare och jag behövde stöd i språket. 
Det skulle finnas extralektion svenska för invandrare, tycker jag.” (16)

Vår kommentar: Det som beskrivs ovan visar på svårigheter med svenskundervisning för vuxna 
med skiftande skolbakgrund. I en kurs finns alla nivåer, från studerande med behörighet i svenska 
A och B från gymnasiet, till personer med svenska som andraspråk och godkänd SFI. Vi har också 
mött många studerande med läs– och skrivsvårigheter. Förkunskaper och förväntningar på svensk-
undervisningen är alltså väldigt olika. 

Andra delar som man kommenterar negativt är inslag om världsreligioner som ansågs ta för 
mycket utrymme och tillval i pedagogik som inte motsvarade förväntningarna. 

Vår kommentar: Kommentarerna om för mycket världsreligioner och pedagogik kan ses som 
exempel på att utbildningen inte ser helt lika ut från år till år och också att olika innehåll ”faller olika 
väl ut” i olika grupper. De svarande som var negativa till pedagogiken studerade på folkhögskolan 
det enda läsår vi haft pedagogik som tillval. Det visar också på svårigheter med utvärderingar. Även 
om utvärderingar görs under läsåret är det ibland svårt att göra ändringar i pågående kurs, mest med 
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tanke på schemaläggning och lärarresurser. Ofta genomförs förändringarna till nästa läsår. Pedago-
giktillvalet infördes efter önskemål från tidigare kurser.

Det är mest inom områdena handikappkunskap, psykologi och etik, det som redan är den 
största delen av utbildningen, som man önskar ännu mer av. Alternativ kommunikation, främst 
teckenkommunikation är ett område som många kommenterat positivt och som man också efter 
utbildningen har upplevt behov av och önskat att man haft ner kunskap i.

”Såhär i efterhand så märker jag att man borde haft mera utav teckenkommunikation” (13)

”Alldeles för lite tid ägnades åt teckenkommunikation” (88)

Några önskar mer kunskap i omvårdnad och sjukvård. När det gäller psykologin önskar några ”för-
nyelse” av lektionerna och flera vill ha mer psykologi i utbildningen. Några framför önskemål om att 
utbildningen även ska rikta sig mot arbetet med barn, och det är en förändring som är genomförd. 
Det framförs några konkreta förslag på ändrat innehåll:

”Som kille är man inte alltid så bra på att laga bra och näringsriktig kost (matlagning i stort) 
så mitt tips är att man har någon form av matlagningskurs inbakad i utbildningen eller som ett 
tillval.” (88)

”Mer dokumentationsteknik på svenskan” (71)

Vår kommentar: Vi har stor frihet att utforma innehållet och upplägget i kursen eftersom det inte 
finns några nationella kursplaner. Efter varje läsår görs utvärderingar av kursen och vi gör föränd-
ringar som är möjliga med tanke på lärarresurser, schema, lokaler och vilka studerande vi har på 
kursen. Folkhögskolornas utbildningar bör ha en allmänbildande prägel och i detta sammanhang 
betyder det att svenskan är en obligatorisk del i utbildningen och att de studerande även har ämnen 
tillsammans med allmänna linjer. 

Former och arbetsmetoder i utbildningen
I svaren finns många uttryck för att man varit nöjd med uppläggningen på utbildningen, med att 
den innehåller teori, praktik och praktiska inslag.

”Jag tycker att utbildningen var bra. Kunniga lärare, underbar studiemiljö, en bra klass. Grupp-
arbeten gjorde att man lärde känna varandra bra, och man fick lära sig att samarbeta och lösa 
uppgifter som man sedan har nytta av i gruppen hos sin brukare. Bra med två praktikperioder, så 
att man kunde se vilket område man var mest lämplig för. En bra studietakt.”(89)

Man beskriver också värdet av att få studera i ett lugnt tempo utan betygspress.  

”Utbildningen var varierande men inte så krävande att man inte behövde vara rädd att inte klara 
av den.”(85)

Någon önskar dock att det varit lite högre tempo med mer ”packat” schema. 
Antalet lektioner per vecka har också varierat något under åren, men utbildningen bedrivs 

som heltidsstudier, vilket detta läsår innebär undervisning med 30 stycken 40-minuters lektioner 
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under �8 veckor och 6 veckors praktik på heltid.
Många av de svarande har kommentarer som rör arbetsmetoder i utbildningen. Att man 

i utbildningen använder egna och kurskamraters erfarenheter från yrkeslivet uppskattas av stude-
rande.

”Vi elever hade väldigt olika erfarenheter från arbetslivet, en del hade arbetat som personlig assistent 
redan och hade med sig hur det fungerade i verkliga livet” (4)

Grupparbeten är en vanlig arbetsform i utbildningen och kommenteras både positivt och negativt. 
Grupparbete sågs som ett bra sätt att lära och för att lära känna andra. Några kommer ihåg att 
grupparbeten inte alltid fungerade bra, när man upplevde att inte alla deltog i arbetet. 

Vi menar att förmågan att kunna samarbeta är viktig att utveckla under utbildningen och 
kan vara en förutsättning för att kunna utföra ett bra arbete senare.  

De svarande uttrycker med många kommenterar värdet av praktiken och de praktiska 
momenten i utbildningen. Det var t ex. lärorikt att köra rullstol i dåligt väder i Borås och att med 
kroppen känna bristande tillgänglighet och hur man kan bli bemött när man sitter i rullstol. Man 
minns besök i skolan av olika brukare som delat med sig av sina erfarenheter och att man samarbetat 
med Läramera-klassen (kurs för personer med lindrig/måttlig utvecklingsstörning) på skolan och 
därmed fått mera förståelse av hur det är att leva med begåvningsnedsättning.

”Jag fick lära mig mycket praktiskt till exempel som synskadad, idrotten, att åka rullstol utan t att 
själv hjälpa till, att bli matad.”(8)
”Gemenskapen och samarbetet med Läramera” (83)

Att utbildningen innehåller 6 veckors praktik, fördelat på två praktikperioder upplevde många som 
väldigt viktigt, både för att få praktisera sina kunskaper och för att känna vilken sorts arbete man 
trivdes med.

”Jag tycker att praktikperioderna har gett mig stora möjligheter att se hur det funkar i verkligheten 
mellan brukaren och hans/hennes personliga assistenter.” (16)

Under rubriken om det var något man tyckte var dåligt eller saknade i utbildningen framför flera att 
man hade velat ha mer praktik, att sprida ut den mer och att förlägga den till ”ren assistans”. Det 
finns också ett önskemål om att senarelägga praktiken på höstterminen, ”så att man hinner lära sig 
mer innan man ska praktisera”.  

Lärarna
Lärarna är viktiga för upplevelsen av utbildningen. Vi har fått många kommentarer från de svarande 
som gäller lärarna. De svarande uttrycker att lärarna är engagerade och kunniga, att de har varit ute 
i ”verkligheten” och ”vet vad de pratar om” och att de använder adekvata problemställningar. 

”Lärarna var bra eftersom de inte bara läst sig till kunskapen, utan faktiskt visste vad de pratade 
om” (43)

”Bra lärare som kunde lära ut…”(2)
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” En engagerad lärarkår i en mycket fin miljö. Adekvata problemställningar, bra etik och moral-
utbildning (vilket behövs mycket av).” (25)

Någon kurs har också upplevt att lärarna inte verkar ha samarbetat så bra, att man inte riktigt vetat 
om vad andra lärare undervisade om. Det finns ett konkret förslag från en svarande. Man kunde 
haft mer läroböcker istället för alla lösa papper som delades ut under läsåret.

Utbildningens omfattning 
11 svarande säger att utbildningen var för kort, de hade önskat ytterligare en termin. Några av dessa 
svarande har bara studerat en termin, men flera har gått den 1-åriga utbildningen. Flera efterfrågar 
en uppföljning eller en fortsättningskurs.

Vår erfarenhet är att då gemenskapen i klassen och den psykosociala miljön varit god under 
studietiden är önskemålen om fortsatt utbildning extra tydliga.

Behov av kompetensutveckling 
De svarande uttrycker önskemål om fortsatt utbildning både genom att markera flera alternativ i 
enkäten av de utbildningsområden som föreslogs. Detta kan också utläsas i kommentarerna från 
de svarande. De 86 svarande har sammanlagt markerat �30 svarsalternativ.  Svaren är inte jämt för-
delade, men visar ändå på ett ganska stort intresse eller behov av mera utbildning. Även de skrivna 
kommentarerna visar på en positiv inställning till att utbilda sig mera.

”Som sagt man blir aldrig fullärd. Nu när vi varit ute några år i verkligheten dyker ständigt nya 
frågor upp. Hur hanterar jag det här? Varför reagerar jag så? Vem söker jag hjälp hos när mina 
kunskaper tar slut? I det här yrket behövs fortsatta kurser och uppdatering. Genom att träffa andra 
assistenter och gemensamt diskutera saker. Tack för ett bra år – kommer gärna igen.” (65)
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Flera har kommenterat sina svarsalternativ. Exempel ges här från de olika områdena. Att få mer 
utbildning kring att samarbeta med anhöriga önskar många, drygt hälften, av de svarande. 

”Att lära sig om anhörigperspektivet är också viktigt, för det är bra att kunna hantera vissa anhöriga 
och lära oss att förstå dom. Då blir kommunikationen mellan anställd och anhörig bättre.” (42)

Området kris och utveckling har 36 personer beskrivit att de vill ha mer utbildning om, och nästan 
lika många vill ha mer kunskap om att leva med funktionshinder.

”Spetskompetens inom olika funktionshinder,  t ex autism. För at kunna göra ett bra arbete som per-
sonlig assistent måste man vara välinformerad om det funktionshinder som brukaren har.” (68)

Kring temat etik finns många kommentarer om hur viktig denna kunskap är.

”Jag har jobbat ihop med olika människor och ibland upptäckt att det inte fungerar med etiken och 
moralen och arbetsgrupper som inte fungerar ihop. Det är kanske upp till arbetsgivaren att sköta 
sånt, men det vore inte fel att ta upp det i utbildning heller.” (19)

Även värdet av en fungerade arbetsgrupp och mera inblick i hur det är att arbeta som personlig 
assistent kommenteras.

”Viktigt med en öppen och fungerande arbetsgrupp.”(4)
I enkäten fanns ett begränsat antal svarsalternativ på frågan om behov av fortsatt utbildning. Att 
det fanns vissa områden att markera har naturligtvis påverkat de svarande. Utan alternativ hade 
förmodligen önskemålen om utbildning uttryckts mera varierat. De områden som fanns på enkä-
ten motsvarar de teman som ingår i de kompetenshöjande utbildningar som Fristads folkhögskola 
genomfört/genomför på uppdrag av kommuner och assistansanordnare under de senaste fem åren. 

Figur 4: Behov av fortsatt utbildning inom personligassistent området.(Flera svarsalternativ kunde an-
ges. Redovisas i procent)
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Dessa teman har utformats av uppdragsgivare och lärare i samarbete och har utvärderats. De verkar 
stämma väl överens med utbildningsönskemål hos de svarande.

Andra områden man önskar utbildning inom är sjukvård, kost, pedagogik och kunskap 
om missbruk. Flera lyfter fram behov av mer kunskap om teckenkommunikation och/eller tecken-
språk. 

Svaren i denna enkät visar på en annan inställning till utbildning än de personliga assisten-
ter Larsson & Larsson (�004) intervjuat. Där hade endast hälften erbjudits fortbildning av sina 
arbetsgivare och merparten ansåg ändå att de hade sina utbildningsbehov tillfredsställda. Här verkar 
behovet av och intresset för utbildning vara större. Ju mer kunskap du får, desto mindre inser du att 
du kan, är en slutsats som kan stämma. De som går in i yrket med en grundutbildning har positiva 
erfarenheter av utbildning och en medvetenhet om att de kan och ska utveckla sina kunskaper och 
bygga på med nya erfarenheter.
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sammanfattanDe DIskussIOn
Som lärare och yrkesverksamma i en ständigt föränderlig verksamhet och där även förutsättningarna 
förändras i en rasande fart är det lätt att leva i nuet och fästa blicken i framtiden. Vi har länge önskat 
ta tillvara de insikter och erfarenheter som våra före detta kursdeltagare kan förmedla. Detta arbete 
har gett oss den möjligheten. Vi ser att utbildningen är viktig och de före detta studerande värderar 
att man haft både nytta och glädje av utbildningen och de beskriver detta med många exempel. Den 
höga svarsfrekvensen och de många och utförliga svaren stärker denna bild. Vi ser att utbildningen 
leder till arbete och att många väljer att arbeta inom områden som ligger nära personlig assistans t ex 
inom skola, handikappomsorg och äldreomsorg. Vi har fått stöd för de förändringar som vi genom-
fört i utbildningen, både på kort och längre sikt. Vi har fått underlag och inspiration för fortsatt 
utveckling och profilering. Det ges också tydliga uttryck för behov av fortsatt kompetensutveckling 
hos personer som gått personlig assistentutbildning oavsett inom vilket område inom handikapp-
omsorg som man arbetar inom.

Metoddiskussion
Att det blev en hög svarsfrekvens gör att resultatet är representativt. Vi menar att vårt frågeformulär 
har passat målgruppen, man har svarat mer utförligt än vad vi förväntade oss på de öppna frågorna. 
På samtliga frågor i frågeformuläret där man med egna ord fått ge kommentarer har samtliga uttryckt 
synpunkter. Självklart har det betydelse, att det är vi, lärare på utbildningen, som gör enkäten. Vi har 
fått många personliga meddelanden på enkäterna och många har sett en möjlighet till kontakt med 
oss. Flera har också ringt och försäkrat sig om att besvarade enkäter har kommit fram. Några som 
tappat bort sina enkäter har själva ombesörjt så att de fått nya att fylla i. Även om många upplevt 
det positivt att blicka tillbaka på utbildningen upplever vi ändå inte att man sparat på att uttrycka 
det som man inte varit nöjd med. 

När det gäller frågeformulärets utformning med de fasta svarsalternativen kan vi se att det 
funnits tolkningssvårigheter. De svarande har i flera frågor kunnat ge flera svarsalternativ och vi har 
haft svårt att tolka värdet av några. 

Att �9 procent av undersökningsgruppen inte svarat på frågeformuläret är ju också en intres-
sant faktor. Är det de som har de mest negativa erfarenheter från utbildningen eller de som inte fått 
arbete eller de som idag känner att utbildningen och yrkesvalet inte var rätt för dem? Om de hade 
gett sina svar hade resultatet troligen blivit annorlunda.  Självklart har vi svårt att här vara opar-
tiska och objektiva, men oavsett detta har vi ändå fått information som är av värde i den fortsatta 
utvecklingen av utbildningen. Resultatet är mer innehållsrikt än väntat och den kvantitativa delen 
lite svårare att tolka, beroende på att man kunnat ange flera svarsalternativ.

Nytta och glädje av utbildningen
Den upplevda kvaliteten har att göra med vilka förväntningar man har.  De förväntningar som de 
studerande har haft på utbildningen tror vi uppfylls under och efter utbildningen. Många har med 
sig negativa skolerfarenheter och är tveksamma till sin egen studieförmåga. Under året på folkhög-
skolan växer självförtroendet på flera plan, både kunskapsmässigt och personligt. 

De svarande uttrycker att man haft både nytta och glädje av utbildningen på Fristads folkhög-
skola. Att så många har svarat på enkäten och framförallt att alla har skrivit så utförliga kommentarer på 
de öppna frågorna visar att man har positiva minnen och förväntningar på folkhögskolan. Det är generellt 
så att många människor som studerat på folkhögskola minns det som en positiv och utvecklande tid, 
som varit viktig i livet. Att det är en yrkesinriktad utbildning förstärker förstås värdet i arbetslivet.
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Personlig assistentutbildningen har för många varit vägen till att byta yrke. Utvärderingen 
visar att det var fler än vi förväntat oss som var yrkesverksamma före utbildningen och att högre andel 
arbetar efter utbildningen än före. Rent samhällsekonomiskt kan det ju ses som ett gott resultat.

I utvärderingen av folkhögskolan (SOU �003:11�) beskriver före detta studerande att man fått 
”bra kunskap” på folkhögskola. Vi tror att det är liknande känslor som uttrycks i denna utvärdering 
när 75 procent av de svarande menar att man haft nytta och glädje av utbildningen i sitt arbetsliv. 
När man skriver att lärarna vet vad de pratar om och ger relevanta frågeställningar kan man tolka 
det som att lärarna är trovärdiga och kan förmedla användbar kunskap. Mest kommentarer som ges 
av de svarande handlar om yrkesliv i teori och praktik.

”Hur ska utbildning för personliga assistenter se ut – och vem ska 
ha inflytande över den”?
Vår önskan är att ständigt utveckla utbildningen och hålla bra kvalitet. Vi strävar efter att erbjuda 
en utbildning till innehåll och form som på ett bra sätt förbereder de studerande för det ansvarsfulla 
och självständiga arbete som personlig assistentyrket ofta är. Yrket har utvecklats och fått tydligare 
former sedan assistansreformen genomfördes. Det komplexa i att arbeta så nära en annan människa 
och att mycket av arbetet utförs i dennes hem innefattar mycket mer än att vara någons armar eller 
ben. Utbildningen måste anpassas efter behoven av kompetens. 

Utvärderingen ger svar och ställer nya frågor. Vi har fått bekräftelse på att mycket av inne-
hållet i utbildningen är användbart och att man väl ute i arbetslivet önskar mer av vissa delar. Etik 
i arbetet och mer kunskap om att samarbeta med anhöriga lyfts fram. Praktiken och de praktiska 
inslagen i utbildningen återkommer i mångas kommentarer. Detta beror förmodligen på att det 
upplevdes viktigt och roligt i utbildningen, men också för att de är lättare att sätta ord på och 
komma ihåg än de många gånger livliga diskussioner som förekommer om etiska dilemman och 
psykologiska svårigheter. De senare är svårare att sätta ord på och veta vad man lärt sig från detta. 
Endast två av de svarande uttrycker önskemål om att det borde ingå mer sjukvård och omvårdnad 
i utbildningen. Vi har genom åren funderat på detta, men kommit fram till att denna kunskap är 
mer knuten till brukaren och därför mer personorienterad. I samband med delegation av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter ska ju också utbildning ges. Vi menar att den personliga assistenten skall få den 
kompetensen på plats hos brukaren. Personlig assistentutbildningen på Fristads folkhögskola skall 
inte vara ett omvårdnadsprogram, utan vår utbildning skall ha en annan inriktning. Vi ser att teck-
enkommunikation, svenska och pedagogik är områden som vi kan utveckla. Detta kan vi använda 
i planeringen för nästa läsår. 

Flera folkhögskolor har ansökt om att göra personlig assistent utbildningen till Kvalificerad 
Yrkesutbildning (KY). KY är en eftergymnasial utbildningsform. De studerande får betyg och en 
tredjedel av utbildningen ska ske som Lärande I Arbetslivet (LIA). Vi har funderat på vad det skulle 
innebära för yrket och för vår utbildning att starta en KY-utbildning för personliga assistenter på 
Fristads folkhögskola. Det kan medverka till att statusen höjs på utbildningen, och möjligen i för-
längningen på yrket. Glimåkra folkhögskola som startar sin första KY-utbildning hösten �006 skriver 
i sin ansökan att en kvalificerad utbildning ska ge yrket den status det förtjänar och förhindra att 
yrket förblir ett genomgångsyrke. En KY-utbildning för personliga assistenter i Fristad skulle inne-
bära att vi måste rekrytera på annat sätt. Mer än hälften av dem som antas till personlig assistent 
utbildningen på Fristads folkhögskola fyller inte kompetenskravet till KY-utbildning. De skulle inte 
bli antagna och inte klara de mer självständiga KY-studierna. En KY-utbildning skulle bidra till en 
professionalisering av yrket, men det efterfrågas inte av alla brukare. Frågan ”Hur ska utbildning 
för personliga assistenter se ut – och vem ska ha inflytande över den”, blir allt mer brännande och 
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den kommer vi att arbeta vidare med. Den konferens som vi anordnar på folkhögskolan i maj �006 
kommer att hjälpa oss att fatta beslut om i vilken riktning vi ska utveckla utbildningen på längre 
sikt. Vi kommer även att diskutera detta inom skolan och inhämta synpunkter från andra personer 
som har intresse av personlig assistentutbildning.

Personlig assistentutbildning – möjlighet till arbete inom flera 
yrkesområden
Undersökningen påvisar att genom utbildningen får många av de före detta studerande arbete både 
som personliga assistenter och inom andra människostödjande verksamheter.

Vår undersökning visar att många har valt att arbeta med andra människostödjande yrken som 
t ex elevassistent, habiliteringspersonal, omvårdnadspersonal inom äldreomsorg och som barnskötare. 
Vi menar inte att detta beror på brister i utbildningen. Vi kan istället tydligare markera bredden i 
innehållet. Den kunskap som är en viktig grund för personliga assistenter är också relevant i flera andra 
yrken med liknade uppgifter och förhållningssätt, t ex som elevassistent och för habiliteringspersonal. 
Det är bra om man redan under utbildningen får insikt om vad man helst vill arbeta med och här 
fyller praktiken under utbildningen en viktig funktion. Praktikens funktion som yrkesvägledare har 
vi också sett flera exempel på. Benämningen på utbildningen skulle kunna vara omsorgsassistent, 
assistent, personlig assistent/elevassistent, assistentutbildning eller LSS-assistent. Flera andra folkhög-
skolor har valt andra benämningar på sina utbildningar. Frågorna om KY-utbildning och inriktning 
på utbildningen i framtiden hör ihop och kräver mer bearbetning.

Personliga assistenters behov av fortsatt kompetensutveckling
Det har varit glädjande att så många beskriver behov av ytterligare kompetensutveckling. Det visar på 
ett stort engagemang för yrket och på vilja till egen personlig utveckling. Här har det förstås betydelse 
att skolan har upplevts som en positiv tid, men vi tror ändå att kunskapsbehoven är verkliga. 

Det mest intressanta med behoven av kompetensutveckling, är inte de områden de svarande 
har önskat, utan att de upplever behov av kompetensutveckling och att de kan formulera vad de 
önskar. Genom att ge svarsalternativ har vi naturligtvis påverkat de svar vi får. Vi tror det finns ett 
samband mellan att man har en grundutbildning och att man önskar lära mer. Här ser vi en skill-
nad på resultatet i Larson & Larssons undersökning. I denna efterfrågar inte så många personliga 
assistenter utbildning, de tycker att de har vad de behöver. 

Framtidsperspektiv
När det gäller framtiden för personlig assistent-utbildningar kommer de att påverkas av den social-
politiska diskussionen. Det finns idag flera utredningar som berör personlig assistans. Socialstyrelsen 
presenterade hösten �005 en remissversion som anger en riktning för utbildning av ”omvårdnads-
assistenter”. I remissversionen presenteras ”omvårdnadsassistenten”, en yrkesroll som innefattar 
personliga assistenters kompetens. Socialstyrelsen beskriver grundläggande yrkeskrav för omvård-
nadspersonal. Deras förslag ska kunna användas som underlag för kompetens och kvalitetsutveckling 
där utbildning är en del. Socialstyrelsen menar att den yrkesförberedande utbildningen skall ske på 
gymnasienivå. Folkhögskolan är inte ens nämnd i deras utredning. Det finns idag närmare ett �0-tal 
folkhögskolor som utbildar personliga assistenter.  Vi anser att utbildning till personlig assistent på 
folkhögskola är ett bra sätt att skaffa den grund man behöver för detta kvalificerade arbete. Yrket 
kräver en personlig mognad och våra deltagare är vuxenstuderande. På våra uppdragsutbildningar 
möter vi många personliga assistenter med skiftande yrkesbakgrund och vi upplever att all livserfa-
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renhet är värdefull för yrkesutövningen.
Assistanskommittén utreder personlig assistans och har bland annat föreslagit att länsstyrelsen 

ska ha tillsyn över assistansanordnare och att minst 85 procent av assistansersättningen ska använ-
das till löner. I det fortsatta arbetet ska de bland annat titta på personliga assistenters yrkesroll. Vi 
hoppas att de också kommer att ta ställning för att personliga assistenter behöver ha utbildning för 
att säkra kvalitén på insatsen.   

Även anslagen till folkbildningen och efterfrågan på kurser kommer att påverka om folkhög-
skolorna fortsätter att satsa på personlig assistent-utbildningar.

På Fristads folkhögskola vill vi gärna utveckla en plattform för samarbete med brukarorga-
nisationer och assistansanordnare i framtiden. Det är viktigt för oss att ta reda på vad brukare och 
arbetsgivare vill att framtidens personliga assistenter ska ha för kunskaper och kompetens. Ett nästa 
steg i vårt utvecklingsarbete skulle kunna vara att undersöka detta. Den nordiska konferens om 
personliga assistenter och utbildning som vi ordnar i maj �006 kan fungera som ett första steg. Där 
kan vi knyta viktiga kontakter och hitta intressanta frågeställningar.

Vår ursprungliga tanke att fördjupa denna utvärdering genom att intervjua några tidigare 
deltagare vill vi omvärdera. Tack vare de många och utförliga kommentarer vi fått i utvärderingen 
tror vi att vi fått den information som vi kan få av tidigare studerande. Nu känns det mera angeläget 
att vända blicken mot brukare, brukarorganisationer och assistansanordnare.

Avslutningsvis samlar vi de områden som vi kan arbeta vidare med:

• Teckenkommunikation, svenska och pedagogik är områden i utbildningen som kan utvecklas.  

• Den breda kompetens som de studerande får med sig bör lyftas fram och samarbetet med de prak- 
    tikplatser de studerande väljer kan utvecklas.

• Vi fortsätter att följa utvecklingen på nationell nivå när det gäller kompetens och utbildning  
    och förutsättningar för yrket. Vi vill understryka att det inte blir bra att göra en generell omvård- 
    nadsutbildning som också innefattar personlig assistentkompetensen. 

•  Vi vill också göra en konsekvensbeskrivning av vad en KY-utbildning skulle innebära för utbild- 
    ningen

• Vi fortsätter med ett lokalt utvecklingsarbete genom att ta reda på vilken inriktning på 
    utbildningen som brukare, brukarorganisationer och assistansanordnare önskar och kanske skulle  
    vilja medverka i.
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BIlaga 1
Exempel på kompetensutveckling/utbildning för personliga assistenter, hämtat 
från Internet under våren 2006.

1. http://www.gil.se/start.asp?sida=2912
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2.  http://www.jag.se/

Introduktion och fortbildning för arbetsledare och personliga assistenter i 
Brukarkooperativet Jag

Alla assistenter som anställs i Brukarkooperativet JAG får gå en introduktionskurs under en 
dag i Stockholm. Där får de kunskap om förhållningssätt och bemötande, lagar och regler 
samt generell information om vad som kännetecknar personlig assistans enligt LSS.
Information om sina arbetsuppgifter får assistenten av medlemmen och hans eller hennes 
arbetsledare, som vi kallar servicegarant. Under den första tiden efter anställningen är det 
dessutom vanligt att assistenten arbetar parallellt med någon av medlemmens mer erfarna 
assistenter.
Många av JAGs medlemmar har utöver den praktiska och teoretiska introduktionen behov 
av fortbildning för sina assistenter. Det kan till exempel vara information från specialister om 
vad en viss funktionsnedsättning innebär, metoder för rörelseträning och skötsel av tekniska 
hjälpmedel eller utbildning i alternativa kommunikationsmetoder för assistenter till personer 
med kommunikationshandikapp.
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Genom det fortbildningsprogram som kooperativets medlemmar kan erbjuda sina assistenter 
inom ramen för assistansersättningen får de flesta av JAGs assistenter möjlighet till 
kompetensutveckling inom sitt yrke. 

Se exempel på program för en assistanskurs: www.jag.se/bilder/ex_kurs.pdf

Medlemmarna är alltid välkomna att fritt delta på kurserna. Det höjer kvaliteten på 
utbildningen och är betydelsefullt av ideologiska skäl. Stiftelsen JAG betalar medlemmens 
resa samt kost och ev logi i samband med kurserna. 
Även servicegaranten erbjuds utbildning för att kunna fullgöra sitt uppdrag som arbetsledare. 
Alla servicegaranter ska ha genomgått basutbildningen på en dag, därefter kan man välja att 
fördjupa sig inom olika ämnesområden. Under hösten 2004 anordnas temadagar om bland 
annat rekryteringsfrågor och medarbetarsamtal.
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Tisdag
10–12 Kvalificerad omvårdnad
Medicinsk omvårdnad. Orsaker till 
flerfunktionshinder. Genomgång av 
vanliga besvär som förstoppning, 
spasticitet, reflux, dålig andning. 
Föreläsning av habiliteringsläkare.

12–13 Lunch

13–15 Nutrition
Nutrition och tillväxt. Ät- och 
sväljningsproblematik. Praktiska 
råd i ätsituationen, näringslära, 
äthjälpmedel, skötsel av gastrostomi. 
Föreläsning av logoped och dietist.

15–16 Självbestämmande
Personlig assistans med 
självbestämmande och integritet 
när brukaren har en intellektuell 
funktionsnedsättning. Föreläsning av 
en av JAGs rådgivare.

16–18 Dans och rörelse
Introduktion av dansterapeut.

19–21 Middag

Assistanskurs
Det här är ett exempel på hur programmet kan se ut vid en tredagarskurs. Föreläsarna och innehållet i kurserna varierar naturligtvis 
men kärnämnena kvalificerad omvårdnad och kommunikation finns alltid med. Några kurser varje år brukar ha en inriktning mot t ex 
autism eller assistans till barn. Alla utbildningar anordnas i JAGs egna kurslokaler på Söder i Stockholm.

Onsdag
8–10 Epilepsi 
Bakgrund, behandling och praktiska 
råd. Föreläsning av neurolog.

10–12 Kommunikation 
Att förstå och bli förstådd. Alternativ 
kommunikation. Föreläsning av 
logoped.

12–13 Lunch

13–15 Tandvård
Tandvård och oralmotorik. 
Föreläsning av tandläkare.

15–17 Störningar i 
andningsfunktionen
Dålig andning kan orsaka trötthet 
och försämrad prestationsförmåga. 
Andningshjälpmedel kan ge 
bättre livskvalitet. Föreläsning av 
andningsfysiolog.

13–17 Alternativt program: 
Workshop om sittande
Föreläsning av arbetsterapeut.

19–21 Middag

Torsdag
8–10 Assistentens yrkesroll 
Vilket uppdrag har man som personlig 
assistent? Vad som ingår i yrkesrollen. 
Diskussionen leds av en personlig 
assistent.

10–12 Vardagssituationer
Tips och råd som kan underlätta 
i vardagen. Föreläsning av 
arbetsterapeut.

12–13 Lunch

13–15 Barnhjälpmedel
Föreläsning av arbetsterapeut.

13–15 Alternativt program: 
Hjärnskador
Om hjärnans plasticitet. Föreläsning 
av professor i neurovetenskap.

www.jag.se/bilder/ex_kurs.pdf /2006-04-13/
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BIlaga 2

1

 frågefOrmulär 
Vi är tacksamma om Du vill fylla i detta formulär. Sätt kryss där Du tycker det 
passar och på vissa frågor kanske flera kryss kan stämma för Dig. De olika 
svarsalternativen är slumpvis ordnade. Det finns också frågor där du själv får 
skriva svar.
Personlig assistentutbildningen på Fristads folkhögskola kommer att förkortas 
till pers ass utbildning i frågorna. 

BakgrunD

Jag är     man 
 kvinna 

Jag är född år    19_____ 

Jag bor i Borås kommun 
Jag bor i annan kommun 

huVuDsaklIg sYsselsättnIng före utBIlDnIngen På frIstaDs 
fOlkhögskOla 

Min huvudsakliga sysselsättning året före  
pers ass utbildningen var  jag arbetade som personlig  
       assistent 

 jag hade annat arbete 
 jag var arbetssökande 
 jag gick utbildning på

      folkhögskola 
 jag gick annan utbildning 
 jag deltog  i

      arbetsmarknadsåtgärd 
 jag var sjukskriven 
 jag var föräldraledig 
 jag gjorde annat 

2006-01-09
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2

Mina utbildningar före pers ass utbildningen  är grundskola, folkskola el
          motsvarande 
                   är gymnasieskola 

 är folkhögskola 
 är högskola/universitet i     

                  Sverige 
 är högskola/universitet 

         i annat land 

Jag var innan pers ass utbildningen  
i huvudsak yrkesverksam inom    sjukvård 

 äldreomsorg 
 barnomsorg 
 handikappomsorg 
 handel 
 transport 
 skola 
 restaurang 
 ekonomi 
 data 
 textilindustri 
 industri 
 annat område 

                  vilket……………………….. 
 ej varit yrkesverksam 

utBIlDnIngen 

Jag valde att gå utbildningen därför att  jag ville byta yrke  
 det skulle ge möjlighet till  

       arbete 
 jag ville arbeta med

      människor 
 av familjeskäl 
 jag var sugen på att gå i skola 
 jag var hänvisad av 

      arbetsförmedlingen 
 som en rehabiliteringsåtgärd
 hade annat skäl……………… 

…………………………………………………………………………………….
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Jag finansierade min utbildning    med studiemedel 
 med aktivitetsersättning 
 med rekryteringsbidrag 
 med rehab-pengar från    

         arbetsförmedling 
 med särskilt utbildningsbidrag

       (SVUX, SVUXA) 
 med annan finansiering  

Utbildningen motsvarade de  
förväntningar
som jag hade innan jag började   ja, absolut 

 någorlunda 
 inte alls, och i så fall på vilket

       sätt …………………………. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
    

Vi ber Dig här blicka tillbaka på pers ass utbildningen och skriva ned
vad det var som var bra med utbildningen?............................................................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Vad var det som var dåligt, något Du saknade eller ville ha mer av under ut- 
bildningen?.............................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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Jag finansierade min utbildning    med studiemedel 
 med aktivitetsersättning 
 med rekryteringsbidrag 
 med rehab-pengar från    

         arbetsförmedling 
 med särskilt utbildningsbidrag

       (SVUX, SVUXA) 
 med annan finansiering  

Utbildningen motsvarade de  
förväntningar
som jag hade innan jag började   ja, absolut 

 någorlunda 
 inte alls, och i så fall på vilket

       sätt …………………………. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
    

Vi ber Dig här blicka tillbaka på pers ass utbildningen och skriva ned
vad det var som var bra med utbildningen?............................................................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Vad var det som var dåligt, något Du saknade eller ville ha mer av under ut- 
bildningen?.............................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

4

Här kommer några påstående om värdet av
utbildning på folkhögskola.  jag fick nya kunskaper på 
Ange dem Du instämmer med.       folkhögskolan 

 folkhögskolan gav mej 
       formella meriter 

 jag kände gemenskap och fick 
       nya vänner under studietiden 

 jag hade något att göra så 
       länge utbildningen pågick 

 det var givande och roligt att 
       studera på folkhögskola 

 utbildningen på folkhögskola 
       innebar en förändring av mitt  
       liv 

Här kommer andra påståenden om 
möjlig nytta/glädje av pers ass utbildningen.

 jag har haft nytta/glädje av  
      pers ass utbildningen i mitt 
      privatliv 

 jag har haft nytta/glädje av  
      pers ass utbildningen i mitt 
      arbetsliv 

 pers ass utbildningen var enda 
       möjligheten att komma in på 
       arbetsmarknaden 

 jag har fått högre lön 
 jag har fått en säkrare anställ- 

       ning för att jag har utbildning 
 det var bra att ha utbildning

       när jag sökte jobb 
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5

efter PersOnlIg assIstentutBIlDnIngen  

Vad gör Du nu?  jag arbetar 
 jag studerar  
 jag är arbetssökande 
 jag är sjukskriven  
 jag har förtidspension 
 jag har ålderspension 
 jag har föräldraledigt 
 jag gör annat

  vad……………………….. 
       …………………………… 

Vad har Du arbetat med efter utbildning? 
 som pers ass 
 inom äldreomsorg 
 annat inom handikappomsorg 
 som elevassistent 
 inom barnomsorg 
 annat arbete, vad…………….. 

       ………………………………. 

Du som inte jobbat/jobbar som
Personlig assistent, varför inte? ………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Har Du arbetat som pers ass 
efter utbildning?  ja, mer än ett års arbete som  
      pers ass efter utbildningen 

 ja, mindre än ett år som
      pers ass efter utbildningen 

 nej 
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6

Hur omfattande arbete har Du/har Du haft  
som pers ass?  jag har arbetat mindre än en  
      halvtid 

 jag har arbetat mer än en
      halvtid 

 jag är timanställd och det 
      varierar därför hur mycket jag  
      arbetar  
       

Vill Du arbeta som pers ass?  ja 
 ja, men jag har ej fått jobb 
 ja, men jag har inte kunnat

      p g a familjeskäl,  
      sjukskrivning eller annat skäl 

 nej 

Du som arbetar som pers ass. 
Är det i den omfattning som Du vill?  ja 

 nej, jag vill/skulle velat arbeta 
      mer 

 Jag vill arbeta mindre 
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7

BehOV aV fOrtsatt utBIlDnIng InOm Pers ass OmråDet 

På Fristads folkhögskola bedrivs idag utbildning för yrkesverksamma pers ass.  
De teman som denna vidareutbildning utgår från är de som finns angivna nedan. 
Markera med kryss de områden som Du tycker att Du skulle vilja ha mer 
utbildning inom.  

 Lagar som styr verksamheten – 
          att förverkliga LSS 

 Att leva med funktionshinder 
 Etik i arbetet 
 Att arbeta som personlig assistent 
 Att lära och utvecklas i arbetsgruppen 
 Kris och utveckling 
 Anhörigperspektivet – och att samarbeta 

         med anhöriga. 
 andra områden, ange vilka………………. 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Utveckla gärna de svarsalternativ som Du markerat här………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

             

Skicka frågeformuläret i det frankerade kuvertet till 
Fristads Folkhögskola, Box 104, 513 21 FRISTAD 

Tack för Din hjälp 

Gunvor och Anna 
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BIlaga 3
         

      fristad 06 01 09

	 	 	 Vart	har	ni	tagit	vägen?

till Dej som genomgått personlig assistentutbildning på 
fristads folkhögskola.

Utbildning till personliga assistenter har funnits på Fristads folkhögskola sedan 1997. Till en 
början var utbildningen på en termin, och efter 1999 är den på två terminer.

Det diskuteras mycket om personliga assistenter behöver någon utbildning alls, därför vill vi 
ta reda på vilken nytta Du har haft av utbildningen och vad utbildningen har lett till. Vi vill 
utveckla utbildningen efter personliga assistenters och brukares behov och därför är Dina svar 
viktiga. Undersökningen genomförs med stöd av ÄldreVäst Sjuhärad, som är ett forsknings- och 
utvecklingscenter för äldre och funktionshinderfrågor.

Vi skickar detta frågeformulär till alla som genomgått personlig assistent utbildning på Fristads 
folkhögskola. Vi är medvetna om att det är länge sedan flera av er gick utbildningen, men hoppas 
att Du kan ägna lite tid åt att tänka tillbaka. 

Skicka Ditt ifyllda frågeformulär i det frankerade kuvertet senast 10/2 2006. Svaren behandlas 
konfidentiellt (dvs vi kan inte se vem som svarat vad), formulären är numrerade för att påminnelser 
ska kunna skickas ut. Det är givetvis frivilligt att svara på frågorna.

Resultatet kommer att redovisas på en konferens om personliga assistenter och utbildning 
som hålls på Fristads folkhögskola 30-31/5 2006 samt på folkhögskolans hemsida,  
www.fristads.fhsk.se.

Vi har för avsikt att längre fram intervjua några personer som genomgått utbildningen. Om Du 
är intresserad av att bli intervjuad, lämna namn och tel.nr till folkhögskolans expeditionen, tel. 
033-23 68 00.

Frågor besvaras av:
Gunvor Erlingsson,      Anna Frost Görander,
Tel. 033 – 23 68 13       Tel. 033 – 23 68 13
E-post: gunvor.erlingsson@fristads.fhsk.se  E-post: anna.frost@fristads.fhsk.se
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BIlaga 4
         

     fristad 06 02 13

Vart	har	ni	tagit	vägen?
Påminnelse till Dej som ännu inte svarat på detta 

frågeformulär, som skickats till alla som genomgått 
personlig assistent utbildning på fristads folkhögskola.

Utbildning till personliga assistenter har funnits på Fristads folkhögskola sedan 1997. Till en 
början var utbildningen på en termin, och efter 1999 är den på två terminer.

Det diskuteras mycket om personliga assistenter behöver någon utbildning alls, därför vill vi 
ta reda på vilken nytta Du har haft av utbildningen och vad utbildningen har lett till. Vi vill 
utveckla utbildningen efter personliga assistenters och brukares behov och därför är Dina svar 
viktiga. Undersökningen genomförs med stöd av ÄldreVäst Sjuhärad, som är ett forsknings- och 
utvecklingscenter för äldre och funktionshinderfrågor.

Vi är medvetna om att det är länge sedan flera av er gick utbildningen, men hoppas att Du kan 
ägna lite tid åt att tänka tillbaka. 

Skicka Ditt ifyllda frågeformulär i det frankerade kuvertet senast 22/2 2006. Svaren behandlas 
konfidentiellt (dvs vi kan inte se vem som svarat vad), formulären är numrerade för att påminnelser 
ska kunna skickas ut. Det är givetvis frivilligt att svara på frågorna.

Resultatet kommer att redovisas på en konferens om personliga assistenter och utbildning 
som hålls på Fristads folkhögskola 30-31/5 2006 samt på folkhögskolans hemsida, 
 www.fristads.fhsk.se.

Vi har för avsikt att längre fram intervjua några personer som genomgått utbildningen. Om Du 
är intresserad av att bli intervjuad, lämna namn och tel.nr till folkhögskolans expeditionen, tel. 
033-23 68 00.

Frågor besvaras av:
Gunvor Erlingsson,      Anna Frost Görander,
Tel. 033 – 23 68 13       Tel. 033 – 23 68 13
E-post: gunvor.erlingsson@fristads.fhsk.se  E-post: anna.frost@fristads.fhsk.se
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tidigare utgivna rapporter från äldreVäst sjuhärad

Rapporter i serien Rapport från ÄldreVäst Sjuhärad:  2002 - 2005

Nordström M, Redberg P(�007). Livssituationen för personer med psykiskt funktionshinder  
i Sjuhärad

Hanson E, Magnusson L, Winqvist I & Sennemark E (�006) Meningsfull vardag i särskilt boende 
i Sjuhärad.

Lönn Svensson A, Kokkonen M (�006). Nulägesbeskrivning av projektet Social dokumentation. 
Våren �006

 
Höglund E (�006) FoU-projektet Social dokumentation. Redogörelse för arbetet �004-�005.

Karlsson P-Å, Nordström M, Niemi M, Redberg P (�005) Vad gör de som hjälper gamla i hemmet? 
En studie om samverkan och kompetens inom äldreomsorgen.

Ehrnlund L, Essedahl L, Süvari K, Karlsson P-Å (�005) Nå, blir det bättre om vi samverkar? Slutrap-
port från utvärderingen av Samrehab i Mark-Svenljunga. Rapport från ÄldreVäst Sjuhärad.

 
Karlsson P-Å, Höglund E et al (�005) Brukare om sin äldreomsorg – i Herrljunga, Svenljunga och 

Tranemo. Rapport från ÄldreVäst Sjuhärad.

Sennemark E, Hanson E, Magnusson L (utgivning �005) Jag har ju barnen som kommer”… .Äldres 
hälsa och levnadsvillkor; en intervjuundersökning med vård- och omsorgsberoende i Sjuhä-
radsbygden. Rapport från ÄldreVäst Sjuhärad.

Brovall, C., Hanson, E., Magnusson, L., et al. (�004). Mål och policy vid palliativ vård och vård i 
livets slutskede för äldre och deras närstående i  Tranemo – Ett gemensamt synsätt. Rapport 
från ÄldreVäst Sjuhärad.

Johnsson L. (�003) Handledning av biståndsbedömare. Rapport från ÄldreVäst Sjuhärad.

Nilsson M, Magnusson L. (�00�) Publ. �003. Hälsa och livssituation i relation till fallolyckor bland 
äldre personer i Sjuhärad. Rapport från ÄldreVäst Sjuhärad.

Andersson B-A, Hanson E, Magnusson L, Lidskog R, Holm K. (�00�) Informationscentrum för 
äldre och närstående i Sjuhärad. Slutrapport till Socialdepartementet �00�-09-�5. Rapport 
från ÄldreVäst Sjuhärad.

Källman U, Andersson B-A. (�00�) Virtuellt sårvårdscentrum i södra Älvsborg - Kartläggning av 
förutsättningarna för en etablering. Rapport från ÄldreVäst Sjuhärad.

Ingemansson M, Nilsson M, Sonn U (�00�). Rehabilitering för äldre - guide vid val av mätinstru-
ment. Rapport från ÄldreVäst Sjuhärad.
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Arbetsrapporter och delrapporter:  �00� - �005

Höglund, E. (�006) FoU-projektet Social dokumentation. Redogörelse för arbetet �004-�005. 

Sennemark E, Hanson E, Magnusson L (�005) Gemenskap på äldre dar´. En studie om äldre kinesers 
livssituation, behov och önskemål inför ålderdomen.

Winqvist I (�005) Utvärdering av projekt Efterlevandestöd för anhörigvårdare

Nolan M, Hanson E, Nolan J, Magnusson L, Sennemark E. (�005) Planeringsinstrument för anhö-
rigstöd.  (Utgivare: Socialstyrelsen) Notera: Den svenska rapporten från COAT-projektet

Winqvist I, Hanson E (�005) Meningsfull dag i särskilt boende. En litteraturöversikt. 

Hanson E, Nolan J, Magnusson L,  Sennemark E, Johansson L, Nolan M, (utgivning �005) The 
development and pilot testing of COAT – the Comparative Outcome Assessment Technique 
for family carers of older people. (ÄVS rapport) Notera: Den engelska rapporten från COAT-
projektet

Dunér Anna, Nordström M et al (�005) Kollegiegranskning av biståndsbedömare inom äldreomsor-
gen

Lancha, M. (�005) En kartläggning av äldre finska invandrares kostvanor och hälsa i Marks 
kommun.

Björfjäll, A., Johansson, J. (�004) IT för lärande i vården – informations- och kommunikationsarena 
för kunskap inom nätverk.

Björfjäll, A., Johansson, J. (�004) Prova På Rums-verksamhet i Borås Stad – en beskrivning av 
språkträning för personer med afasi.

Holm K. (�003) Metoder för granskning av webbplatsers tillgänglighet med fokus på navigering.

Ehrnlund L, Essedahl L, Süvari K och Karlsson P-Å. (�003) Samrehab Mark Svenljunga - idé, verk-
samhet och erfarenheter hittills. Nulägesrapport �6 maj �003.

Loberg M. (�003) Vad gör de som hjälper dom gamla i hemmet? Delrapport 1 från FoU-projektet 
med samma namn.

Brovall C, Hanson E, Magnusson L. (�003) Brukare i samtal - utveckling av palliativ vård för äldre 
i Tranemo kommun.

Holm K. (�00�) Informationscentrums webbplats - utvecklingen av en användbar databasdriven 
webbplats med användarna i fokus. Ett delprojekt i Informationscentrum för äldre och deras 
närstående. ÄldreVäst Sjuhärad.
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Göransson K, Helgesson-Björk C, och Andersson B-A. (�00�),Utvärdering av system för registrering 
av tid inom hemvård.

Nilsson. M. (�001). Publ. jan �003. Den kommunbaserade rehabiliteringens effekt på livskvaliteten 
hos äldre. En kritisk litteraturgranskning. 

Ljunggren A, Magnusson L, Andersson B-A, Apelqvist S-O, Bogsjö I, Hessel E och Hoflin B. (�00�) 
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ÄldreVäst Sjuhärad, Högskolan i Borås,  501 90 Borås, tel: 033- 435 40 00, www.aldrevast.hb.se

äldreVäst.sjuhärad.

ÄldreVäst Sjuhärad är ett forsknings- och utvecklingscentra för utveckling, utvärdering, 
utbildning och forskning inom äldreområdet och området för funktionshinder. FoU-
centrat har funnits sedan 1999.

Målet för ÄldreVäst Sjuhärad är att bidra till ökad livskvalitet, ökad vård- och 
omsorgskvalitet och social delaktighet för äldre personer och deras närstående genom 
att:
• Stärka och utveckla samverkansformer över organisationsgränser
• Genomföra utvecklings- och forskningsprojekt med äldre och deras familjer
• Förnya och utveckla metoder och verksamhetsformer i vård och omsorg
   för äldre
• Sprida ÄldreVäst Sjuhärads forsknings- och utvecklingsresultat
• Bidra till kunskaps- och kompetensutveckling inom äldreområdet
 
De som står bakom ÄldreVäst Sjuhärad är kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, 
Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn samt Västra Götalandsregionen och 
Högskolan i Borås. Dessutom stöds verksamheten av Socialstyrelsen.
Verksamheten bedrivs i nära samverkan med intresse- och frivilligorganisationer inom 
äldreområdet.

ÄldreVäst Sjuhärad administreras av Högskolan i Borås och finns även lokaliserad i 
högskolans lokaler. 

Läs mer om ÄldreVäst Sjuhärad på hemsidan www.aldrevast.hb.se. Där finns bland 
annat tidigare utgivna rapporter.

Mer om Högskolan i Borås finner ni på www.hb.se
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