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• Vad gör logopeder?
• Vem passar som logoped?
• Hur ser utbildningen ut?
• Olika aspekter av logopedyrket
• Lön och arbetsmarknad
• Övriga frågor?

Upplägg



Varför behövs logopeder? 

Kommunikation är ett 
grundläggande behov och en 

grundläggande mänsklig 
rättighet.



Varför behövs logopeder? 

Säker ätning och sväljning är en 
fråga om överlevnad!





Vad gör en logoped?
Terapeutiskt yrke

Möter människor i alla åldrar

Utreder och behandlar svårigheter med språk 
och kommunikation

Utreder och behandlar svårigheter med röst, 
tal, ätning och sväljning

Handleder och utbildar anhöriga, assistenter, 
lärare mfl.

Provar ut och förskriver hjälpmedel



Jobba med människor

Lagarbetare

Gilla självständigt arbete

Självreflektion

Uttrycka sig i tal och skrift

Teknikintresse

Flerspråkskompetens

Utbilda, handleda, föreläsa

Ständig förkovran



Utbildning

• 4 år grundutbildning 
yrkesexamen och legitimation 
från Socialstyrelsen

• Verksamhetsintegrerat lärande 

• ”Slutet” program

Lund

Göteborg Linköping
Stockholm 
Uppsala

Umeå



Logopedutbildning

Logopedi
Psykologi
Lingvistik
Medicin



• Master

• Specialistutbildning

• Forskarutbildning

Vidareutbildning, forskning



• Logopedmottagningar (stamning, 
röstproblem, barn med avvikande tal-
och språkutveckling mfl)

• Avdelningar (t ex stroke, hjärnskador, 
geriatrik, neonatal, barnavd.)

• Specialiserade utredningsteam (t ex 
LKG, neuropsykiatriska team, 
könsbekräftande behandling) 

Hälso-/Sjukvård



Kajsa åt en pepparkaka – du kan 
aldrig gissa vad som hände sen!

Så här ser det ut när du sväljer:
https://vimeo.com/206718572

https://vimeo.com/206718572


• Rehabilitering

• Habilitering

Hälso-/Sjukvård



• Elevhälsa

• Enskilda skolor

• Specialskolor, specialförskolor

• Lärarhögskolor, musikhögskolor, 
teaterhögskolor

Utbildning, skola, förskola



• Äldreomsorg

• Kommunal vuxenutbildning

• LSS-verksamhet

(mer ovanligt men förhoppningsvis expanderande)

Annan kommunal 
verksamhet



Privat



• Rekommenderad ingångslön:        
29 000

• 10 år i yrket: drygt 30 000

• Arbetsmarknad i balans
• Begynnande logopedbrist i vissa 

regioner!

Lön och arbetsmarknad



Tack för mig!

www.logopedforbundet.se
www.logopedforum.se
Twitter: @logopedforum

signe.toner@logopedforbundet.se

Filmer:
Yrkesfilm
Logoped – vad är det? 

http://www.logopedforbundet.se/
http://www.logopedforum.se/
mailto:signe.toner@logopedforbundet.se
https://www.youtube.com/watch?t=1&v=IKQbgBSqlMc
https://www.youtube.com/watch?v=aOXSFaw5et8
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