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Sammanfattning 
 

Titel: Destruktivt entreprenörskap – Fusket/missbruket med assistansersättningen 

 

Kurs: Magisteruppsats 30 hp 

 

Utgivningsår: 2013 

 

Författare: Patrik Lennartsson och Ghalli Yousif 

 

Handledare: Karl Gratzer och Besrat Tesfaye 

 

Nyckelord: Funktionshindrade, LSS – lagen, assistansanordnare, assistenter, brukare 

 

Syfte: Syftet är att utreda mekanismerna bakom det destruktiva entreprenörskapet i assistansbranschen. 

 

Metod: För att undersöka det destruktiva entreprenörskapet i assistansbranschen har vi genomfört en 

kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuade vi fyra myndigheter 

och en arbetsgivareorganisation.  

 

Teoretisk referensram: Studien utgår ifrån Baumols (1990) teori om produktivt, improduktivt 

samt destruktivt entreprenörskap och privilegiejaktsteorin av Murphy med flera (1991), men studiens 

huvudteori som vi har valt att tillämpa är rutinaktivitetsteorin av Cohen & Felson (1979) som beskriver 

tre förutsättningar som måste sammanstråla för att ett brott ska kunna begås. 

 

Slutsats och Diskussion: Vår studie visar att det står klart att det förekommer både fusk och 

missbruk inom assistansersättningen vilket kan utföras på olika sätt. Från att vissa brukare simulerar sin 

sjukdom till att de överdriver sina assistansbehov. Vissa assistansanordnare har missbrukat ersättningen 

genom att betala lägre löner och t.o.m. falska löner mm. Studien visade att det också förekommer en typ 

av människohandel. Fusket/missbruket handlar om miljonbelopp och det krävs ett nätverk av personer 

för att åstadkomma förskingringen. Den vanligaste formen där fusket förekommer är aktiebolag men det 

misstänks att missbruket förekommer i alla assistansformerna utom den kooperativa assistansformen. 

Assistansbranschen riskerar dock inte att undermineras däremot kan ersättningsnivåerna komma att 

pressas något.  
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Abstract 
 
Title: Destruktivt entreprenörskap – Fusket/missbruket med assistansersättningen 
 
Course: Master´s Thesis in Business Administration ECTS credits 

 

Year of issue: 2013 

 
Authors: Patrik Lennartsson and Ghalli Yousif 
 
Supervisors: Karl Gratzer and Besrat Tesfaye 
 
Keywords: Disabled, LSS- law, assistance providers, assistants, users 

 

Purpose: The aim is to investigate the mechanisms behind the destructive entrepreneurship in the 

assistance industry. 

 

Method: To investigate the destructive entrepreneurship in the assistance industry, we conducted a 

qualitative study in the form of semi-structured questions. In total, we interviewed four authorities and 

an employer organization. 

 

Theory: Theoretical framework: The study is based on Baumol's (1990) theory of productive, 

unproductive and destructive entrepreneurship and rent-seeking by Murphy et al (1991), but the study's 

principal theory that we have chosen to apply is the routine activity theory of Cohen & Felson (1979) 

that describes three elements that must come together in order for a crime to be committed. 

 

Conclusions and discussion: Our study shows that it is clear that there is both fraud and 

abuse within the assistance allowance, which can be done in different ways. Some users simulate their 

illness that they exaggerate their need for assistance. Some assistance providers have abused the 

compensation by paying lower wages and empty false wages etc. The study showed that there also 

exists a type of human trafficking. The fraud/abuse includes millions of kroner and it requires several 

people to accomplish the embezzlement. The most common form in which cheating occurs is limited 

but it is suspected that the abuse occurs in all forms of assistance other than the cooperative assistance 

form. The assistance industry is not in a position of being undermined; however, compensation levels 

may be slightly compressed. 
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Begreppsförklaringar och klargöranden 

 

Destruktivt entreprenörskap: Är inte nödvändigtvis lika med fusk utan kan handla om hur 

entreprenöriell talang används för att tillskansa sig andras resurser. Den entreprenöriella aktiviteten 

leder till förmögenhetsomfördelning och inte till att skapa nya värden. Destruktivt entreprenörskap kan 

också handla om politisk korruption, smuggling och beskyddarverksamhet mm.  (Henrekson & Mikael, 

2007) 

 

Privilegiejakt: Är en svensk benämning av det engelska ordet rent-seeking. Privilegiejakt är den enda 

översättningen vi har hittat i litteraturen. (Henrekson & Stenkula, 2006)  

 

Assistansanordnare: Assistansanordnare är en arbetsgivarroll. Den kan utföras i form av juridiska 

personer t.ex. aktiebolag och brukarkooperativ i form av ekonomiska föreningar eller av så kallade egen 

arbetsgivare. Det senare innebär att brukaren själv är arbetsgivare för sina personliga assistenter. Även 

kommunen kan vara en personlig assistansanordnare. (Inspektionen för socialförsäkringen, 2011) 

 

Personlig assistans: Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika 

situationer av ett begränsat antal personer. Assistenten hjälper brukaren med de grundläggande behoven 

som innebär hjälp med att tvätta och klä sig, laga mat, kommunicera utåt och förflytta sig.  

(försäkringskassan.se, 2012) 

Brukare: Brukare har blivit ett dominerande samlingsord som delvis har ersatt begrepp som patient, 

klient med flera. (socialvetenskap, 2010) 

 

Mottagare: Mottagare är Brå:s benämning på brukare som har varit delaktig i fusket med 

assistansersättningen. (Inspektionen för socialförsäkringen, 2011) 

 

LSS- lagen: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade människor. (Regeringens 

proposition 1992/93 : 159, 1993) 

 
Brå: Brottsförebyggande rådet (Brå, 2013) 

 
ISF: Inspektionen För Socialförsäkringen (ISF, 2012:12) 
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1. Inledning 
I det här kapitlet förklarar vi bakgrunden till arbetet, problemformulering och syftet samt 

frågeställningar. Även avgränsningarna behandlas samt uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund  
Hösten 1988 föreslog regeringen en kommitté för att kartlägga och behandla frågor om samhällets stöd, 

service samt insatser för människor med funktionsnedsättning. Anledningen till förslaget var att 

förbättra utvecklingen av stöd och service inom området med strävan att utforma samhället så att det blir 

tillgängligt för alla medborgare.  (Socialdepartementet, 1988). Utredningen förutsatte namnet 1989 års 

handikapputredning.  (Socialdepartementet, 1990) 

  

I juni 1991 avlämnade och redovisade kommittén för handikapputredningen sitt huvudbetänkande av 

sammanlagt sex betänkande under namnet välfärd - rättvis. (Civildepartementet, 1991) 

Handikapputredningens sammanställning var att det krävdes kraftiga åtgärder för att uträtta en 

förbättring, både individuella och generella understöd ansåg nödvändiga för att nå lagstiftningens mål. 

De gamla ramlagarna ansågs av utredningen (Civildepartementet, 1991) som bristfälliga för personer 

med behov av stöd och service. Dessa människor tycktes behöva ett starkare skydd med förtydliga 

rättigheter. Den nya lagstiftningen skulle ses som en plus lag som kan komplettera dem insatser som kan 

ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänsten. I denna lagstiftning ingick rätten till 

personlig assistans. (Civildepartementet, 1991) 

 

I februari 1993 presenterade Carl Bildt och Bengt Westerberg på regeringens vägnar propositionen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade till riksdagen. Lagen föreslog ersätta den tidigare 

omsorgslagen (1985:568) och elevhemslagen (1965:136). (Prop. 1992:93). Lagen ska främja jämlikhet i 

levnadsvillkor och fullständig delaktighet i samhällslivet för personer med stora funktionsnedsättningar, 

målet är att få möjlighet att leva som alla andra. (Ibid.) I januari 1994 trädde lagen om stöd och service 

för vissa funktionshinder (LSS) i kraft. (Motion 1993/94. SO 245) Den nya lagen ska innehålla 

bestämmelser om särskilt stöd och service till tre grupper: 

 Den första gruppen är personer med utvecklingsstörning och autism.  

 Den andra gruppen är personer med betydande vesäntliga och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder. 

 Den tredje gruppen är personer med andra och varaktig fysiska eller psykiska funktionshinder.  
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Lagens personkrets ska ha rätt till stöd och service iform av:  

 Rådgivning och annat personligt stöd 

 Biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans 

 Ledsagarservice 

 Biträde av kontaktperson 

 Avlösarservice 

(Regeringens proposition 1992/93 : 159, 1993) 

 

Det finns olika sätt att identifiera entreprenörskapet, enligt Davidsson (2003) så finns det tre väsentliga 

sätt att urskilja entreprenörskap på. Det första är entreprenörens egna specifika skicklighet som kan 

skilja sig hos andra i samhället t.ex. motivation och kunskaper. Det andra är entreprenörens sätt att 

arbeta på som är utmärkande då entreprenören har en förmåga att ta till vara på existerande möjligheter. 

Det tredje är att entreprenörens aktiviteter leder till specifika resultat, och ironiskt nog kan bara ett 

framgångsrikt resultat avgöra om entreprenörskapet är möjligt eller inte då ett misslyckande kan bero på 

dålig exploatering eller brist på möjligheter. (Davidsson, 2003) 

 

Baumol (1990) beskriver entreprenörsfunktionen som betydande för samhället och ekonomisk tillväxt. 

Dock är inte alla entreprenörskapsfunktioner givande. Istället för att leda till ekonomisk tillväxt kan 

vissa funktioner skada ekonomin. Hur entreprenören verkar vid en tidpunkt och plats beror på de 

institutionella regler som råder i landet. North (1990) påpekar att institutionernas uppgift i samhället är 

att minska osäkerheten genom att skapa en stabil struktur för det mänskliga samspelet. Om en aktör 

ägnar sig åt improduktiv verksamhet är det för att de institutionella begränsningarna tillåter en sådan 

verksamhet. Institutionerna kan vara formella t.ex. lagar, regler och avtal mm. De kan även vara 

informella t.ex. överenskommelser, seder, moral, mm. (North, 1990) De institutionerna utformas 

regelbundet av politikerna beroende på dem entrepriöriella aktiviteterna samt dem  resultat som råder i 

en viss verksamhet. Dessa aktiviteter/resultat tvingar politikerna att reagera genom att ständigt ändra 

och utforma den institutionella miljön efter hur verksamheten bedrivs. (Douhan & Henrekson, 2008)  

 

Baumol menar att medans entreprenörskap är förknippat med höga inkomster, innovation och 

ekonomisk tillväxt så är entreprenören själv engagerad i aktiviteter som välstånd, makt och prestige. 

Därför kan inte entreprenörskap betraktas som ekonomiskt sund i sig utan kan fördelas mellan 

produktivt, improduktivt och destruktivt entreprenörskap. Murphy med flera (1993) lyfter upp ”rent-

seeking” vilket kan översättas till privilegiejakt, som en viktig aktivitet i litteraturen. Privilegiejakt är 

allmänt betecknad som att entreprenörstalangen används för att tillskansa sig sådant som andra 
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producerat. Privilegiejakt kan vara mer lönsamt för den enskilde entreprenören i förhållande till de 

produktiva verksamheterna eftersom den har en naturligt ökande avkastning t.ex. skatteflykt och 

korruption.  

 

Enligt Henrekson och Stenkula (2007) har entreprenörskapsaktiviteter som privilegiejakt definierats 

som improduktiva vilket uteslutande leder till en förmögenhetsomfördelning utan att skapa nya värden i 

ekonomin. Om det sammanlagda överskottet av den entreprenöriella prestationen rent av är negativ då 

är den typen av entreprenörskapet helt enkelt destruktivt vilket inte främjar ekonomisk tillväxt.  

.  

En sådan typ av entreprenörskaps aktiviteter har uppmärksammats i assistansbranschen. 

Assistansbranschen är en marknad som bedrivs i fyra olika former (Kommun, assistansbolag, kooperativ 

samt i egen regi) har expanderat i en väldigt hög takt de senaste åren på grund av ökat antal brukare (se 

tabell 1 nedan) och branschen har uppmärksammats mycket i debatter och media på grund av fusk och 

oegentligheter med assistansersättningen. (Wallander, 2011) (DN, 2010) (Westberg, 2011) (Schönning, 

2011)Det finns även andra rapporter som gav samma bild av problem av det här slaget. (Edström med 

flera, 2012:6) (Inspektionen för socialförsäkringen, 2011) 

 

Tabell 1 visar ökningen av antalet brukare och ökningen av assistansersättningen som försäkringskassan 

har betalat ut samt ökningen av antalet utförda assistanstimmar totalt mellan 1997 och 2011.  

 

Av tabellen framgår att antalet brukare har fördubblats från 7925 brukare 1997 till 16047 brukare 2011 

och att antalet timmar med ersättning ökat nästan tre gånger från 9,8 miljarder 2002 till 24,3 miljarder 

2011. Tabellen visar också att antalet utförda assistanstimmar har ökat tre gånger från 31 miljoner 

timmar 1997 till 96,6 miljoner timmar 2011. Det är värt att notera att trotts att antalet brukare har 

fördubblats så har de utförda assistanstimmarna tredubblats. Det visar att personer som har beviljats 

assistansersättning av försäkringskassan får allt fler assistanstimmar. Markeringen * betyder att det 

saknas uppgift. 
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Tabell 1 Visar ökningen av antalet brukare, assistansersättningen samt utförda assistanstimmar 

År 1997 2002  2009 2011 

Antal brukare 7 925 11 727 15 858 16 047 

Assistansersättning, 

miljarder kronor 

* 9,8 19,9 24,3 

Antal utförda 

assistanstimmar 

31 miljoner/tim 

 

56 miljoner/tim 91,2 miljoner/tim 96,6 miljoner/tim 

 Källa: ISF Rapport 2012:12 

 

LSS-lagen trädde i kraft den 1 januari 1994 med uppgift ge stöd och service till en grupp människor 

med funktionsnedsättning. LSS-reformen har gett möjlighet till personer med omfattande stödbehov att 

få assistansersättning i form av ett schablonbelopp per timme av Försäkringskassan för att köpa 

personlig assistans av en assistansanordnare på assistansmarknaden. Assistansanordnarna är till största 

delen företag som driver sin verksamhet i vinstsyfte. (ISF, 2012:12) I rapporter som Edström med flera 

(2012:6) och Brå (2011:12), skatteverkets slutrapport (Södersten, 2012) samt (Försäkringskassan, 2013) 

utförde har det framkommit flera typer av fusk med assistansersättningen där olika aktörer var 

inblandade och har utnyttjat reformen för ekonomisk brottslighet. (Edström med flera, 2012:6) 

(Inspektionen för socialförsäkringen, 2011) Assistansbranschen är en bransch som skapades av LSS-

lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) vilken har möjliggjort att olika aktörer 

fått möjlighet att hitta en ny verksamhet att bedriva. I och med att en av författarna till uppsatsen har 

arbetat inom branschen som personlig assistent i fjorton år och har sett och upplevt några destruktiva 

förfaranden som har förekommit på de olika arbetsplatserna han har arbetat på anser vi det intressant att 

utreda det destruktiva entreprenörskapet i assistansbranschen. Dessa erfarenheter har väckt en viss 

nyfikenhet att studera ytterligare förfaranden som kan förekomma samt drivkrafterna och 

konsekvenserna av det destruktiva entreprenörskapet för assistansbranschen.  

 1.2 Problemformulering 
Genom LSS-reformen har en ny typ av privat marknad för välfärdstjänster öppnats som har kommit att 

bli viktiga i syfte att förbättra funktionshindrade människors frihet och självbestämmande samt ge ett 

gott stöd, god service och omvårdnad. (Regeringens proposition 1992/93 : 159, 1993) De företag som 

har skapats på den nya marknaden är assistansbolag i fyra former: Kommunala, assistansbolag AB & 

HB, brukarkooperativ och i egen regi vilka utför servicen till de funktionshindrade människorna. Ett 

antal ärenden avseende assistansbedrägerier har uppmärksammats i media som tydligt har från 

myndighetshåll noterats att samhällets kostnader för personlig assistans har ökat kraftigt de senaste åren. 
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Utgångspunkten var att kostnaden för assistansersättningen inte skulle överstiga 2,8 miljarder kronor i 

1995 års penningvärde
1
. Under 2011 uppgick den sammanlagda kostnaden för personlig assistans till 25 

miljarder kronor.  (ISF 2012:12) En del av de ökade kostnaderna för personlig assistans har enligt 

Försäkringskassan berott på fusk/missbruk med assistansersättningen samt felaktiga utbetalningar av 

assistansersättningen. (Försäkringskassan, 2012) 

 

Tabell 2 visar en statistik på antal avslutade kontrollutredningar, antal polisanmälningar, felaktiga 

utbetalningar samt besparingsbelopp. Mellan 2008-2012 gjordes totalt 1507 kontrollutredningar. 123 

stycken ledde till polisanmälningar. 132 miljoner kronor har upptäckts som felaktiga utbetalningar och 

170 miljoner kronor beräknas av Försäkringskassan ha sparats igenom stoppad framtida ersättning.  

  

Enligt tabellen har antalet avslutade kontrollutredningar mellan 2008-2012 ökat med 301 procent. 

Antalet polisanmälningar har ökat med 600 procent. Felaktigt utbetalda belopp som har upptäckts har 

ökat med 720 procent. Besparingsbeloppen av framtida ersättning har ökat med 416 procent. 

Tabell 2 visar kontrollutredningar gällande assistansersättningen 

År Antal avslutade 
kontrollutredningar 

Antal 
polisanmälningar 

Felaktigt 
utbetalda 
belopp, Mkr 

Besparingsbelopp, 
avser stoppad 
framtida 
ersättning, Mkr 

2008 146 6 5 12 

2009 220 13 25 28 

2010 234 9 19 36 

2011 321 53 42 32 

2012 586 42 41 62 

Totalt  1507 123 132 170 
Källa Försäkringskassan (2013) 

 

Entreprenörskapet i assistansbranschen kan ses som en ny marknad som öppnats efter införandet av 

LSS- lagen och en ny metod vilket är den service som erbjuds de funktionshindrade genom personlig 

assistans, det har gett nya möjligheter i form av företagande och arbetstillfällen (Edström, 2012:6). 

Möjligheten till företagande har dock inte bara lett till produktiva inslag utan även till destruktiva 

sådana. Det har visat sig vara lönsamt att fuska med ersättningen inom branschen. Det är en form av 

destruktivt entreprenörskap som har uppmärksammats i medierna de senaste åren. (Edström med flera, 

2012:6) Enligt försäkringskassans beräkningar har omfattningen av fusket beräknats uppgå till 5-8 

                                                 
1
 En uppräkning av 2,8 miljarder kr i 1995 års penningvärde med hänsyn till inflationen innebär för 2012 en kostnad för 

assistansersättning om 3.4 miljarder kronor. (ISF, 2012:12, 2012) 
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procent av den totala kostnaden 23,3 miljarder kronor 2010, det vill säga cirka en miljard kronor. Det är 

få som fuskar men oftast handlar det om stora belopp. (Försäkringskassan, 2012) 

 

De empiriska studierna omkring destruktivt entreprenörskap i assistansbranschen är få. Därför är en 

empirisk undersökning i ämnet intressant då den belyser hur samhällets resurser kan missbrukas för 

personlig vinning. Ur ett samhällsperspektiv är ämnet viktigt då assistansersättningsmissbruket kan 

underminera legitimiteten för LSS. Det är en snabbt expanderande bransch där en otillräcklig kontroll 

och liten risk för upptäckt vid fusk samt goda vinstmöjligheter har lockat till sig organiserad brottslighet 

och oseriösa företag (Edström med flera, 2012:6). Därför har ärendet tagits upp på regeringsnivå för att 

stävja ekonomisk brottslighet. Vår undersökning kommer att inriktas på det destruktiva 

entreprenörskapet som företeelse för att skapa en förståelse för hur den ser ut i assistansbranschen. 

 

För att gynna entreprenörskap gäller det att skapa en institutionell miljö såsom lagstiftning och 

regeringspolitik där  ett produktivt entreprenörskap belönas och frodas (Henrekson, 2007). Därför 

kommer vi att utreda det destruktiva entreprenörskapet i assistansbranschen. Sammantaget hoppas vi 

kunna bidra till en förståelse för och ökad kunskap om hur entreprenörskapet kan utvecklas till något 

negativt i samhället. 

1.3 Syfte & frågeställning 
Syftet är att utreda mekanismerna bakom det destruktiva entreprenörskapet i assistansbranschen.  

Forskningsfrågor: 

1 Vilken/vilka av de fyra assistansformerna är utsatta för det destruktiva entreprenörskapet? 

 Kommuner 

 Assistans företag (AB & HB) 

 Kooperativa 

 I egen regi (Brukaren som arbetsgivare) 

2 På vilket sätt missbrukas assistansersättningen? 

3 Vilka är motiven till det destruktiva entreprenörskapet i assistansbranschen? 

4 Vad blir konsekvenserna av det destruktiva entreprenörskapet för assistansbranschen? 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer i undersökningen att fokusera på fusket/missbruket med assistansersättningen i 

assistansbranschen som helhet där perspektivet av assistansfusket/ missbruket kommer att presenterar ur 

ett myndighetsperspektiv. Därför har vi valt att genomföra en studie på branschnivå. Myndigheterna 
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som vi har valt att intervjua arbetar dock inom Stockholms län utom en respondent inom polisen som 

arbetar i Örebro som vi valde efter rekommendation. P.g.a. ämnets känsliga natur kommer vi inte att 

intervjua några dömda företagare däremot har vi tagit del av några artiklar och domar för att komma 

närmare förfarandet, de vi har valt att intervjua är tjänstemän som är eller har varit involverade i 

utredningar om assistansersättningsfusket vilka kan ge en trovärdig bild av fusket/missbruket.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsens fortsatta disposition ser ut som följande 

Kapitel 2. Metod. I det här kapitlet redogör vi för vårt ämnesval, forskningsmetod, urval samt 

datainsamling. Vi presenterar även uppsatsens validitet, reliabilitet samt källkritik 

 

Kapitel 3. Teori. I det här kapitlet presenterar vi vår teoretiska referensram, rutinaktivitetsteorin samt 

tidigare studier. 

 

Kapitel 4. Empiri. I det här kapitlet presenterar vi en översikt av assistansbranschen samt dess 

förfarande med utbetalningarna av assistansersättningen. Vi presenterar också en av uppsatsens 

författares erfarenheter som personlig assistent av fusket/missbruket med assistansersättningen, artiklar 

och domar samt intervjuer och en sammanställning av dessa. 

 

Kapitel 5. Analys. I det här kapitlet analyserar vi intervjuerna.  

 

Kapitel 6. Slutsats och diskussion. I det här kapitlet presenterar vi de resultat vi har kommit fram till. 

Slutligen presenterar vi vår egen diskussion, förslag till vidare forskning som vi anser intressant samt en 

metodkritik. 
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2. Metod 
I det här kapitlet redogör vi för uppsatsens ämnesval, forskningsmetod, Urval samt datainsamling. Vi 

presenterar även uppsatsens validitet, reliabilitet samt källkritik. 

2.1. Val av ämne 
En viktig orsak för valet av assistansbranschen var att en av uppsatsförfattarna har arbetat i över fjorton 

år som personlig assistent i branschen och kände till att det förekom ett visst fusk/missbruk med 

assistansersättningen. Därför har intresset att undersöka den negativa sidan av assistansbranschen vuxit 

fram och vilka drivkrafter som ligger bakom det destruktiva företagandet samt hur dessa påverkar 

branschen i stort. Assistansbranschen är dessutom en viktig samhällsfråga som berör de svagaste i 

samhället som är människor med funktionshinder vilka är beroende av mer stöd och service för att få ett 

mer självständigt och fritt liv. Vi anser det vara av intresse för samhället att undersöka hur 

assistansersättningen missbrukas av oseriösa företagare. Vi har alltså valt att genomföra en 

undersökning på branschnivå då fusket/missbruket med assistansersättningen är representativt för 

assistansbranschen som helhet. På en branschnivå knyts makro och mikro ihop, där konkurrerar och 

samverkar företagen. Det är på en branschnivå kan som olika idéer, produkter och organisationer 

prövas. På branschnivå skrivs kollektivavtal mellan parterna, där genereras kunskap och stärks tradition. 

Här uppstår och förändras branschinstitutioner i form av skrivna och oskrivna regler. (Sund, 2001) 

2.2 Val av forskningsmetod 
Vi har i vår undersökning valt en induktiv ansats som passar väl in då metoden skapar förståelse för 

någonting, den innebär ett försök att gå från fakta till teori d.v.s. att vi tolkar vad vi ser. (Bryman, 1997) 

Metoden gör att förstahandsinformation från personer som är insatta i arbetet med assistansfusket blir 

tillgänglig. Det säkerställer också att informationen svarar mot uppsatsens syfte och frågeställningar. 

För att få en så bra ansatts som möjligt och svara på uppsatsens syfte som är  att utreda mekanismerna 

bakom det destruktiva entreprenörskapet i assistansbranschen har vi valt att genomföra en kvallitativ 

studie i form av fem intervjuer med personer som är tjänstemän från olika relevanta myndigheter t.ex. 

Brå, arbetsgivarföreningar, försäkringskassan, skatteverket samt polisen, Intervjufrågorna förbereddes 

efter en förundersökning av assistansbranschen och utifrån uppsatsens syfte och teorier. Vi var noga 

med att respondenterna skulle var representativa för uppsatsens syfte, därför valde vi respondenter som 

var insatta i ämnet. Alla respondenterna har arbetat med eller utrett fusket med assistansersättningen.  

Intervjufrågorna har varit semistrukturerade d.v.s. frågorna har varit anpassade efter vårt specifika tema. 

Styrkan med kvalitativa intervjuer är möjligheten att ställa följdfrågor och be respondenten att ge 

ytterligare förklaringar på svaren vilket kan ge en bättre förståelse för ämnet. Bryman & Bell (2005) 
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skriver att kvalitativa studier är en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys av data 

oftare ligger på ord än på kvantifiering. Fördelen med en kvalitativ undersökningsmetod ger frihet för 

författarna att konstruera och tyda materialet. Nackdelen med kvalitativa undersökningsmetoder är att 

författarnas egna subjektiva tolkning kan påverka resultatet. För att undvika subjektiva tolkningar och 

missförstånd har vi låtit respondenterna revidera och rätta till vissa meningar som vi inte kunde tolka på 

ett riktigt sätt.  

2.3 Urval 
Urvalet av respondenterna skedde efter våra kontakter med olika myndigheter. När vi började vårt 

arbete med uppsatsen och kom fram till uppsatsens syfte var det viktigt att hitta rätt personer som kunde 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. För att åstadkomma det började vi att ringa olika 

myndigheter för att få tag i respondenter som var insatta i ämnet. Vi blev rekommenderade de valda 

respondenterna av de olika myndigheterna då dessa respondenter arbetade mot fusket/bedrägeriet med 

assistansersättningen. Myndigheterna som vi kom i kontakt med avgränsades till Stockholms län utom 

respondenten inom Polisen som arbetar i Örebro. Respondenten valdes efter en stark rekommendation 

av Polisen i Stockholm. Av arbetsgivarorganisationerna var KFO den enda som var intresserad att ställa 

upp på en intervju. KFO är dessutom den största av de fristående arbetsgivarorganisationerna i Sverige 

sedan 1943 med över 3700 medlemmar.  

2.4 Datainsamling 
Vi har samlat information från olika databaser t.ex. Assistanskoll, Försäkringskassans hemsida, 

Riksdagens hemsida och biblioteksdatabaser som Libris och rapporter från olika myndigheter samt 

domar. Vi har även kommit i kontakt med författarna till de olika rapporterna innan vi använt dessa för 

att få fördjupad information och rådgivning. En av författarna till uppsatsen har bidragit med sin långa 

erfarenhet som personlig assistent i assistansbranschen gällande fusket med assistansersättningen.  

 

Vi har genomfört totalt fem intervjuer. Innan intervjutillfällena tog vi kontakt med respondenterna via 

telefon och förklarade vår uppsats syfte, därefter mejlade vi ett utkast av syftet och frågorna till 

respondenterna så de kunde förbereda sig inom de frågor intervjun skulle beröra. Under varje 

intervjutillfälle frågade vi respondenterna om de godkände att vi spelade in intervjun vilket 

accepterades. Vår första intervju genomfördes med Björn Jidéus den 21 mars 2013 på KFO:s kontor på 

Klara södra kyrkogata. Björn arbetar som rådgivare och förhandlare för medlemmarna på KFO i 

Stockholm. Björn har arbetat inom assistansbranschen sedan 1992. Intervjun tog ca 80 minuter att 

genomföra.  
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Den 22 mars 2013 Fick vi tag i Erika Malmberg som arbetar på polisen i Örebro efter rekommendation 

av Jan Grankvist vid stockholmspolisen. Erika har varit utredare i ett par utredningar. Den ena 

utredningen är väldigt omfattande och riktar sig mot anordnare och företrädare för brukare. Sedan även 

utrett ett ärende där brukaren tillsammans med assistenter lurat Försäkringskassan och 

assistansanordnaren. Erika har även agerat bollplank åt andra utredare i andra ärenden runt om i Sverige. 

Intervjun med Erika skedde via telefon den 22 april 2013 då vi inte kunde ta oss till hennes kontor i 

Örebro på grund av tidsbrist och ekonomiska skäl. Samtalet spelades in och transkriberades för att all 

information skulle komma till användning. Intervjun tog ca 16 minuter att genomföra. Eftersom samtalet 

spelades in kom all information till användning.  

 

Den 25 mars 2013 Intervjuade vi Johan Södersten på skatteverket i Stockholm. Johan Södersten arbetar 

som projektledare och nationell samordnare, han har arbetat på skatteverket sedan 1998. Intervjun tog ca 

56 minuter att genomföra.  

 

Den 3 april 2013 intervjuade vi Linus Nordenskär och Patrik Söderhielm på Försäkringskassan i 

Stockholm, Linus Nordenskär som är verksamhetsutvecklare och kontrollfrågor samt efterkontroller har 

arbetat i drygt fyra år. Patrik Söderhielm, utredare har jobbat med assistansutredning i drygt sex år.  

Intervjun tog ca 60 minuter att genomföra.  

 

Den 5 april 2013 intervjuade vi Johanna Skinnari på Brå. Johanna Skinnari har arbetat på Brå sedan 

2005, hon har två forskningsfält en handlar om otillåten påverkan mot myndighetspersoner alltihop från 

hot till korruption och sedan har hon ett fält som är ganska brett som handlar lite mer om kriminell 

ekonomi som bidragsbrott och skattebrott, hon har också skrivit lite om narkotikapengar. Intervjun tog 

ca 52 minuter att genomföra.  

 

Vi valde att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dessa då vi ville försäkra oss om att all 

information kommer till användning och underlätta en noggrann analys av vad respondenterna har sagt. 

Det blir också lättare hålla uppe koncentrationen och uppmärksamheten vid intervjutillfället. (Bryman & 

Bell, 2005) 
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Tabell 3 Visar en sammanställning av intervjuerna 

 Respondent Datum Tid Plats 

 Björn Jidéus 21 Mars 2013 80 minuter KFOs huvudkontor i 

Stockholm 

 Johan Södersten 25 Mars 2013 56 minuter Skatteverket i 

Stockholm 

 Linus Nordenskär 

& Patrik 

Söderhielm 

3 April 2013 60 minuter Försäkringskassan i 

Stockholm 

 Johanna Skinnari 5 April 2013 52 minuter Brå i Stockholm 

 Erika Malmberg 22 April 2013 16 minuter Via telefon vid 

polisen i Örebro 

Totalt Fem respondenter  264 minuter  
Källa: Egen tabell 

2.5 Validitet 
Validiteten i vår studie är ett mått på om vi lyckats mäta det vi avsett att mäta (Bryman & Bell, 2005). 

Det var viktigt att utforma intervjufrågorna så att de blev representativa för uppsatsens forskningsfrågor. 

För att mäta det som vi avsett att mäta har vi själva utformat frågorna efter vår egen förståelse av ämnet. 

Deltagarna valdes efter vad vi ansåg vara representativa för uppsatsens ändamål. Svaren från 

intervjuerna har skickats tillbaka till respondenterna för att respondenterna ska kunna korrigera 

missuppfattningar och göra förtydligande vilket stärker validiteten i vår uppsats. 

2.6 Reliabilitet 
Hur trovärdigt är resultatet? Målet är att en annan forskare som genomför studien på precis samma sätt 

kommer att komma fram till samma resultat (Yin, 2009).  Samtliga intervjuer spelades in med en 

bandspelare och transkiberades i efterhand för att all information skulle komma till användning och 

missförstånd skulle undvikas. Vi anser att intervjuerna har genomförts på ett trovärdigt sätt. Källorna 

som vi har använt är alla offentliga handlingar som vi ansåg vara tillförlitliga och rellevanta för vår 

uppsats. Med vårt tillvägagångssätt har vi försökt att stärka uppsatsens reliabilitet. 

2.7 Källkritik 
Källorna i vår uppsats kommer i huvudsak från tre håll. Rapporter, elektroniska källor och intervjuer. 

Rapporterna är offentliga handlingar och skrivna på uppdrag av olika myndigheter med olika syften. Vi 

har undersökt rapporterna innan vi har använt dem i vår uppsats genom att prata med författarna till 

rapporterna. Informationen i rapporterna innehåller fakta som är baserade på kvalitativa undersökningar 

där olika myndighetspersoner samverkade i rapporterna. Därför kan rapporterna med viss försiktighet 

betraktas som tillförlitliga. Informationen i de elektroniska källorna som har använts har jämförts med 

andra källor inom samma ämne, vi har även tittat på när dessa har uppdaterats. På så sätt försökte vi 
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utvärdera innehållet i den information vi använde. Dessa källor kan dock inte ses som helt tendensfria. 

Domarna som vi presenterade är offentliga handlingar men måste beställas för att ta del av innehållet. 

Intervjuerna har vi redigerat flera gånger efter respondenternas önskemål vilket kan ha lett till ett visst 

bortfall. Respondenten på KFO har lämnat uppgifter som han erhållit genom media och tredje part och 

ska därför betraktas med stor försiktighet, vi ansåg ändå att hans perspektiv från en 

arbetsgivarorganisation var intressant att ta med. Vi kontaktade även andra arbetsgivarorganisationer 

t.ex. DHR, IFA, men dessa avböjde att delta i studien av olika orsaker. Enligt vårt resonemang kan det 

bero på att de inte vill prata om fusket vilket kan leda till att de kan förlora sina medlemmar där en stor 

del av medlemmarna är brukare. En av författarnas bidrag till uppsatsen är vad författaren har sett, 

upplevt och hört som personlig assistent på sina arbetsplatser. 

3. Teori 
I det här kapitlet presenterar vi vår teoretiska referensram, rutinaktivitetsteorin samt tidigare studier. 

3.1 Destruktivt entreprenörskap 
Enligt Douhan & Henrekson (2008) är produktivt entreprenörskap nära relaterat med Joseph 

Schumpeters diskussion om nya kombinationer. Den Österrikiska nationalekonomen Joseph Schumpeter 

(1883-1950) var känd för sin forskning av ekonomisk utveckling (Swedberg, 1994) För Schumpeter 

(1939) är aktören den fundamentala faktorn bakom utvecklingen av den industriella revolutionen. 

Schumpeter definierar entreprenören som en innovatör som genomför nya kombinationer av redan 

existerande produkter eller nya innovationer. Enligt Schumpeter ligger entreprenören bakom 

implementeringen av uppfinningar i produktionen men behöver inte nödvändigtvis vara uppfinnaren av 

en vara som han introducerar, han behöver inte heller vara den person som tillhandahåller kapitalet. Den 

Schumpeterianska entreprenörsfunktionen är att introducera innovationer i form av: 1. Ny produkt, 2. 

Ny produktionsmetod, 3. Ny organisation, 4. Ny marknad, 5. Ny källa till råvaror. (Schumpeter, 1934) 

Schumpeter (1934) nämner begreppet entreprenörskap som den drivande kraften bakom ekonomisk 

utveckling. De nya innovationer som introduceras skapar en så kallad kreativ förstörelse, det innebär att 

ett företag eller entreprenör som tillhandahåller innovationer eller nya kombinationer ersätter eller slår 

ut de redan etablerade och obsoleta produkter och/eller företag.  

 

Baumol (1990) perspektiv byggs på huruvida en innovation är en kombination av produktiva eller 

privilegiejakts teknologier. Baumol utökar den Schumpeterianska entreprenörskapsfunktionen till att 

omfatta en verksamhet som genererar ett tvivelaktigt värde för samhället t.ex. nya innovativa metoder av 

så kallad privilegiejakt. Dessa innovativa metoder omfattas enligt Baumol av improduktiva eller rent 
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destruktivt entreprenörskap som endast gynnar den enskilde entreprenören och sin verksamhets 

vinstmaximering. Entreprenören beskrivs enligt Baumol (1990) som en talangfull person vilken agerar 

på ett kreativt och genialt sätt med att öka sin rikedom, makt och prestige. Därför kan entreprenören 

fördelas mellan produktiv, improduktiv och destruktiv. Företagare som uträttar en typ av 

entreprenöriella funktioner förmodas vara rationella för att de satsar på den typ av entreprenörskap som 

ger den bästa avkastningen. Baumol tillägger att entreprenören har en aktiv roll i samhället och hävdar 

att entreprenöriella beteenden påverkas av incitament som fastställs av institutioner d.v.s. ”de 

spelregler” som råkar råda i en viss institutionell kontext. Samt den relativa utdelningen till olika 

entreprenöriella aktiviteter förändras drastiskt beroende på tid och plats 

 

Entreprenörens förnyelsefunktioner har en avgörande roll i ekonomin. Entreprenören hjälper till att 

genomdriva tillväxt och skapa sysselsättning genom att identifiera och kommersialisera nya ekonomiska 

möjligheter på marknaden. (Henrekson & Stenkula, 2006) Däremot har alla former av entreprenörskap 

dock inte en positiv påverkan på samhällsekonomin. Murphy med flera (1991) lyfter upp den 

entreprenöriella talangen och menar att de begåvade entreprenörer oavsett vilka aktiviteter de väljer kan 

ha en betydande inverkan på fördelningen av resurser. Murphy med flera påpekar att det finns 

talangfulla entreprenörer som hittar på nya vägar eller tekniker i branschen de bedriver för att växa och 

vara mer produktiva. I motsats till de produktiva entreprenörerna så finns det de som är ute efter så 

kallad privilegiejakt, dvs. deras avkastning kommer från olagliga verksamheter och andras resurser 

vilket hämmar tillväxten i ekonomin men främjar resurserna hos den enskilda entreprenören. Bhagwati 

(1982) lyfter upp den sociala delen i entreprenöriella aktiviteter vilket innebär att avledning av resurser 

från direkt produktiva till direkt improduktiva aktiviteter skiljer sig väsentligt beroende på inledningen 

på olagliga och lagliga situationer. Ty i det senare fallet sker förlust av resurser från ett första läge vilket 

utgör en social förlust och däremot inte i det första fallet, men kan mycket väl vara fördelaktigt. Desai 

med flera (2010) påpekar att en entreprenörskapsverksamhet kan medföra negativa effekter om den är 

baserad bara utifrån maximal vinst för egen del vilket kan utan tvekan innehålla aktiviteter med 

tvivelaktiga eller oönskade resultat. Därför kan entreprenörstalanger fördelas mellan olika val med olika 

effekter.   

3.2 Rutinaktivitetsteorin 
Cohen och Felson (1979) presenterar rusinaktivitetsteorin som har visat sig vara funktionell för att 

analysera alla typer av brott på både makro och mikro nivå eftersom alla tre komponenterna är 

grundläggande för att beskriva ett brott. Rutinaktivitetsteorin är en modell som förklarar grundläggande 

drag vid kriminalitet. Cohen och Felson studier i USA visade att kriminaliteten ökade trots att välfärden 
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ökade i samhället. Detta motsägelsefulla beteende studerades i termer av förändringar i rutinaktiviteter i 

vardagslivet. Cohen och Felsons Studie visade att trotts att välståndet och arbetslösheten sjönk så ökade 

ändå kriminaliteten. (Cohen & Felson, 1979) 

Sammanstrålningen i tid och plats för tre element är viktiga för att brott ska inträffa. Följande 

sammanstrålningsfaktorer är: 

1. En motiverad gärningsman 

2. Ett lämpligt brottsoffer eller föremål för brott 

3. Frånvaro av kapabla väktare 

Det räcker med att en av ovanstående faktorer saknas för att ett brott ska förhindras. Sammanstrålningen 

i tid och rum har stor betydelse för att skapa fler tillfällen för brott att inträffa. Det som lämpar sig och 

som är tillräckligt för att ett brott ska ske är sammanstrålningen av rum och tid samt avsaknaden av 

kapabel väktare oavsett motivationen och bakgrunden på de individer som engagerar sig i brott. Cohen 

& Felson menar att även om andelen motiverade gärningsmän och andelen lämpliga brottsoffer eller 

föremål för brott skulle vara oförändrat i samhället, skulle förändringar i rutinaktiviteter likaså kunna 

ändra sannolikheten för att dessa skulle sammanstråla i tid och rum.  

 

Den tredje delen av teorin som tar upp avsaknaden av kapabla väktare, med det menas avsaknaden av 

kontroller och samarbete med andra för att upptäcka ett brott har en central betydelse vilket skulle leda 

till en minskning av brottsligheten. Cohen & Felson påpekar att människors förändrade levnadsvanor i 

samhället är orsaken till varför brottsligheten har ökat. Samhällets teknik och institutionernas strukturer 

spelar stor roll på ökningen av kriminalitet. De rätt utformade juridiska verksamheter t.ex. skatter och 

äganderätt mm kan på något sätt hindra en olaglig verksamhet ske. De juridiska verksamheterna bör 

uppdateras kontinuerligt efter förhållandet tiden och förhållandet i samhället. (Cohen & Felson, 1979) 

  

Vi har använt oss av rutinaktivitetsteorin därför att vi ansåg att den passade för uppsatsens syfte och 

frågeställning eftersom teorin förklarar förutsättningarna som erfordras för att ett brott ska begås. Då vi 

inte kan intervjua de som fuskar med assistansersättningen personligen ansåg vi att det var möjligt med 

den här teorin att spåra drivkrafterna till att det fuskas/missbrukas med assistansersättningen. Med den 

här teorin kan vi ge en närmare bild av varför vissa personer begår ett visst brott. 

3.3 Tidigare studier 
Sauka och Welter (2007) hävdar att det i litteraturen inte finns någon gemensam syn om 

entreprenörskapet eller dess aktiviteter och resultat i företaget är produktiva eller improduktiva. De två  
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dimensionerna kan enligt Sauka och Welter vara nyckeln till att utvärdera entreprenörskapet, därför 

föreslår de att det finns ett behov av att skilja mellan de olika fenomenen. (Se figur 1 nedan)   

 

Sauka & Welter (2007) menar att det inte med en kvantitativ bedömning går att mäta det produktiva, 

improduktiva eller destruktiva entreprenörskapet genom att bedöma aktiviteterna då en aktivitet kan 

vara både produktiv och improduktiv i olika sammanhang, dessutom är vinstgenerering och personlig 

tillfredsställelse en drivkraft för alla entreprenörer. Sauka & Welter föreslår därför att det är resultatet 

förorsakade av olika aktiviteter och inte aktiviteten i sig som avgör om ett företag är indraget i 

produktivt, improduktivt eller destruktivt entreprenörskap.  (Sauka & Welter, 2007)  

 
 

 
 

Enligt flera empiriska studier som har visat att de flesta nya bl.a. småföretag är inblandade i både 

produktiva och destruktiva aktiviteter. Där sker både lagliga och olagliga verksamheter. Dessa 

aktiviteter sker särskilt i början av en nystartad verksamhet eller i början av en övergångsperiod som kan 

leda eller bidra till negativa slutsatser eller värde, särskilt när institutionella lagar och regler ännu inte är 

fastställda, saknas eller inrättats. I sådana entreprenöriella verksamheter kan man se både privilegiejakt 

och skatteundandragande verksamheter som kan vara nödvändiga för att garantera överlevnaden samt 

tillväxten av företag, men samtidigt bidrar till den ekonomiska utvecklingen. (Sauka, 2008) 

 

Tidigare studier av (Smallbone & Welter, 2006) visade att de olika aktiviteter som genomförs av ett 

företag påverkas av resurserna som finns tillgängliga för att företagets verksamhet ska generera och 

uppnå så bra resultat som möjligt. Resultaten påverkas av dem institutionella miljöer som råder i landet. 

Dessa institutioner kan begränsa, möjliggöra samt vägleda individens beteende. Dessa institutioner kan 

vara formella och informella vilket har både begränsande och möjliggörande krafter vad gäller dem 

slutgiltiga resultaten för en viss entreprenöriell verksamhet. (Smallbone & Welter, 2006) 

 

Enligt Becker (1992) begås ett brått när gärningsmannen upplever att straffet för brottet som de begått är 

lindrigt jämfört med själva brottets värde t.ex. att brottslingar kan straffas genom att bara betala böter 

Källa, Sauka och Welter 2007 

Figur 1 Bedömning av produktivt, improduktivt och destruktivt entreprenörskap. 
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för skadan eller brotten som dem orsakade särskild när boten inte överstiger de resurser som brottslingen 

har tillgång till eller kommit åt. Det gäller speciellt där det finns ett flexibelt system som tillåter 

avbetalning av böter vilket gör att brottslingen undviker andra straff. Becker påpekar att vissa individer 

blir brottslingar på grund av de ekonomiska vinsterna av brottet som är större jämfört med det lagliga 

arbetet eller verksamheten som de skulle bedriva. Särskilt när sannolikheten för gripandet och 

övertygelsen för att bli upptäckt är minimalt samt möjligheten till straff är lindrigt. Becker (1968) menar 

att samhällets ekonomiska resurser inte är tillräckliga för att skydda de potentiella offren mot brott och 

påpekar att det krävs tillräckliga uppgifter för övertygelse och hårdare straff för att avskräcka 

lagöverträdare.  

 

Becker anser att tillämpningen av en och samma analysapparat och lagar för att straffa brottslingar 

oavsett vilken typ av brott de begått inte är tillräckligt effektivt. Becker menar att den analytiska 

apparaten och lagen bör anpassas till själva brottets natur. Becker (1968) lyfter upp den ekonomiska 

förlusten av genomförandet av ett brott och kallar det för socialt improduktivt eller privilegiejakt 

eftersom brotten inte skapar ekonomiskt välstånd. 

 

ISF rapporten (2011) har identifierat hur oseriösa assistansanordnare som rapporten kallar för 

organisatörer och ett fåtal oseriösa läkare är centrala för bidragsbrott. Enligt rapporten kan 

bidragsbrotten förhindras eller motverkas genom att myndigheterna riktar in sig på dessa 

nyckelpersoner. Det kan ske genom tydliga satsningar från myndigheterna att genom att lägga stora 

resurser på att bekämpa dessa oseriösa aktörer i assistansbranschen. Dessa satsningar kan ha en 

förebyggande inverkan på personer som funderar på liknande brottslighet. Rapporten påpekar också att 

utveckla ett myndighetsgemensamt finansiellt underrättelsecentrum är önskvärt där olika myndigheter 

kan samarbeta t.ex. Skatteverket, Finanspolisen samt Ekobrottsmyndigheten. Ett sådant samarbete 

skulle vara behjälpligt i utredningar av grova och mer organiserade bidragsbrott som kombineras med 

skattebrott.  

 

Glenn Sjöstrand (2005) betonar de formella kontrollmekanismernas betydelse t.ex. lagar, regler och 

förordningar samt de  informella institutioner t.ex. moral och etik som skapar eller begränsar 

möjligheter för individuellt agerande. Det perspektivet förutsätter att det finns strukturer som oberoende 

av de individuella aktörerna hindrar eller tillåter fusk. Företag och branscher som upplever minskade 

vinster på deras verksamheter p.g.a. hård konkurrens har högre sannorlikhet att bryta mot lagen eller 

fuska för att upprätthålla vinstnivåerna. (Sjöstrand, 2005) 
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Bill Sund (2001) påpekar att de formella och informella institutionernas framtida utformning beror på 

olika kriterier t.ex. aktörsmässiga och strukturella faktorer. Utformningen av dessa institutioner beror till 

stor del på branschens organisationer samt de seriösa aktörerna i branschens maktfält. De seriösa 

aktörerna bör använda sitt ledarskap och våga säga ifrån när det gäller fusk och ekonomis brottslighet. 

(Sund, 2001) Lars Korsell (2005) menar att flera former av fusk och missbruk är svåra att upptäcka där 

problemet är större än att karakterisera själva brottstyperna t.ex. bedrägeri, skattebrott mm. Vidare 

menar Korsell att förutsättningarna för att upptäcka ett brott är avhängig på myndigheternas resurser och 

ambitioner vid kontrollverksamheten. Det är också svårt att förebygga brotten till stor del beroende på 

att ursäkterna till brotten ofta hänvisas till de informella institutionerna som råder i branschen t.ex. seder 

och bruk. (Korsell, 2005). 

4. Översikt över assistansbranschen och dess fyra assistansformer 
I det här kapitlet presenterar vi en översikt av assistansbranschen samt dess förfarande med 

utbetalningarna av assistansersättningen. Vi presenterar också en av uppsatsens författares egna 

erfarenheter som personlig assistent av fusket/missbruket med assistansersättningen, artiklar och 

domar samt intervjuer och en sammanställning av dessa. 

 

4.1 Övergripande om assistansbranschen 
Assistansbranschen är en marknad med aktörer som driver personlig assistans i fyra olika former. Dessa 

former är kommunala, assistansbolag, brukarkooperativ och i egen regi. Personlig assistans är en laglig 

individuell rättighet som ger människor med olika funktionsnedsättningar möjlighet till ett mer fritt och 

självständigt liv grundat enligt LSS- lagen (1993:387) på begreppen valfrihet, integritet och 

självständighet. (Intressegruppen för Assistansberättigade, 2009) Syftet med personlig assistans insatsen 

är att garantera och generera en trygghet och ett stöd för den enskilda som är beroende av hjälp och så 

att han eller hon kan leva ett liv som alla andra samt ge en möjlighet för de funktionshindrade 

människorna att bedriva aktiviteter, studera eller sköta ett arbete mm. En person som är berättigad till 

insatsen personlig assistans kan själv välja sin assistansanordnare samt sina personliga assistenter. Att 

vara personlig assistent innebär att hjälpa personer med stor funktionsnedsättning med att klara av sitt 

vardagliga liv med allt vad det betyder till exempel byta kläder, handla, laga mat, och så vidare. 

(Assistanskoll.se, 2012) 

 

Assistansbranschen bygger på respekt för den enskilda brukaren vad gäller tradition, språk och religion 

och oavsett var han/hon kommer ifrån samt på moral, värderingar och attityder och att erbjuda service 

som garanterar och utformar en så god assistans som möjligt. Den ska stärka brukarens förmåga att leva 



24 

 

ett självständigt liv. Assistansanordnarnas uppgift är att se till att främja jämlikhet i levnadsvilkor samt 

se till att brukarna får en full delaktighet i samhällslivet. (Regeringens proposition 1992/93 : 159, 1993) 

4.1.1 Kommunen som assistans anordnare 

Kommunerna har ansvaret för finansieringen av assistansersättningen sedan november 1997 vad avser 

de första tjugo assistanstimmarna per vecka för de personer som är bosatta i kommunen. Resten av 

assistanstimmarna står försäkringskassan för, anledningen till fördelningen var att minska kostnaden för 

assistansersättningen i kommunerna. Kommuner har ytterligare ett ansvar utöver finansieringen med att 

se till att personer med funktionsnedsättningar får stöd och service genom personlig assistans samt 

ansvara för biträde av personlig assistans t.ex. kan det handla om att stå för extra kostnader som 

sjukdomar medför för privata anordnare samt förse med vikarie när den ordinarie assistenten är sjuk. 

Personer med funktionsnedsättning kan välja köpa personlig assistans från kommunen och anlita den 

som sin assistanssamordnare. (Notisum.se, 2005) Nackdelen med att anlita kommunen som 

assistanssamordnare är att kommunen med sin stora personalstyrka försämrar den funktionshindrades 

(brukaren hädanefter) möjlighet att välja och påverka vem som ska anställas som personlig assistent 

samt att den som är anhörig i husshållsgemenskapen och är personlig assistent inte har rätt till OB-

ersättning vid kvälls- och helgarbete via kommunen. (Assistansförmedling.se, 2013) 

4.1.2 Assistansbolag (AB, HB) 

Assistansföretag är den andra formen av assistansanordnare. Via denna form tar företaget hela 

arbetsgivaransvaret för brukarens assistans samt ekonomi och redovisning. I den här assistansformen tar 

brukaren rollen som arbetsledare genom att styra och välja sina assistenter. (omniaab.se, 2013) 

Företagsformen är ett plus för personer som vill lägga det stora ansvaret på företaget då företaget ska 

leverera ekonomisk information och budget till brukaren om sin assistansersättning samt sköta löner, 

skatter och all redovisning till försäkringskassan. I den här formen av assistans är det även möjligt för 

brukaren att ta arbetsgivarrollen och samarbeta med sitt assistansföretag som ansvarar för det 

administrativa arbetet åt både brukaren och sina assistenter. Assistansformen är fördelaktig för brukaren 

som vill ta ansvar för sin egen assistans. En avgränsning med denna assistansform är att brukaren inte 

får ta arbetsgivarrollen för en anhörig som delar samma hushåll och är assistent vissa timmar. 

(funkaportalen.se, 2013) 

4.1.3 Brukar Kooperativa 

Assistanskooperativ är den tredje formen av assistansanordnare som brukaren kan anlita för att anordna 

sin assistans. Ett assistanskooperativ är en ekonomisk förening av personer med funktionsnedsättningar 
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med personlig assistans. (funkaportalen.se, 2013) Det innebär att tillsammans med andra personer med 

funktionsnedsättningar bilda en förening eller ett kooperativ som blir arbetsgivare för hela 

assistanskåren. (Försäkringskassan.se, 2012) Den som anlitar kooperativ som arbetsgivare har olika 

valmöjligheter t.ex. att stödja varandra samt dela på de administrativa kostnaderna. Olika kooperativ har 

olika grundfilosofi samt olika sätt att organisera och styra assistansverksamheten. (funkaportalen.se, 

2013) 

4.1.4 I Egen Regi (brukare som arbetsgivare) 

Assistans i egen regi är den fjärde formen av assistansanordnare och det innebär att brukaren har stor 

kontroll och inflytande över alla beslut som berör sin assistans. Brukaren är själv arbetsgivare åt sina 

assistenter och tar själv hand om assistansersättningen. I princip innebär det att brukaren är 

”Verkställande direktör” för ett småföretag vars uppdrag är att ordna och leverera assistanstjänster till 

sig själv. Brukaren är ansvarig och förpliktad att veta samt ta reda på vilka regler som gäller som rör sin 

assistans. Den här typen av assistanssamordnare är mindre vanlig än de andra assistansformerna. Den 

som använder assistans i egen regi bör ha en god erfarenhet av att ”driva eget”. (funkaportalen.se, 2013) 

Självfallet finns det både för och nackdelar med denna form av assistans också. Fördelarna är att det är 

lättare att ta beslut och styra arbetet samt att kommunikationen är smidigare eftersom det inte finns 

någon mellanliggande part mellan brukaren och assistenterna. Nackdelen med att driva eget är att ta 

ansvar och ta hand om hela den administrativa delen, löner o.s.v. samt att vara uppdaterad vad gäller 

lagar och regler såsom kollektivavtal, lönerevisioner med mera.  (omniaab.se, 2013) 

 

Tabell 4 visar hur assistansbranschens marknadsandelar har förändrats i procent under perioden 

december 2003 till augusti 2012. 2003 ser vi att 56 procent av brukarna anlitade en komunal 

assistansanordnare medans 27 procent av brukarna valde att anlita ett assistansbolag. 

Brukarkooperativen hade då 13 procent av marknaden medan egen arbetsgivare bara hade 4 procent. År 

2012 hade assistansföretagen ökat med 74 procent och gått upp till en ledande marknadsposition med 47 

procent av marknadsandelarna. Kommunen minskade under samma period med 28,5 procent och 

hamnade på 40 procent av marknadsandelarna. Brukarkooperativen minskade med 25 procent och 

hamnade på 10 procent av marknadsandelarna och Egen arbetsgivare minskade med 25 procent och 

hamnade på 3 procent av marknadsandelarna under samma period. 
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Tabell 4 Visar assistansbranschens marknadsandelar och dess förändringar i procent under perioden 2003-2012 

Arbetsgivartyp Andel i 
procent av 
marknaden 
dec. 2003 

Andel i 
procent av 
marknaden 
dec. 2005 

Andel i 
procent av 
marknaden 
dec. 2007 

Andel i 
procent av 
marknaden 
dec. 2009 

Andel i 
procent av 
marknaden 
aug. 2012 

Kommun 56 % 51 % 49 % 48 % 40 % 

Assistansbolag 27 % 33 % 36 % 39 % 47 % 

Kooperativ 13 % 12 % 11 % 10 % 10 % 

Egen 
arbetsgivare 

4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 

 
Källa: Assistanskoll.se (2012) 

4.2 En översiktsbild av assistansförfarandet 
Figur 2 bygger på Försäkringskassans beskrivning av personlig assistans. Det är brukaren som 

skriftligen lämnar en ansökan om assistansersättning till Försäkringskassan. Försäkringskassan fattar 

beslut efter utredningen om personlig assistans. Försäkringskassan betalar ut ersättning efter att ett 

beslut om vårdbehov har utfärdats och godkänts. Ersättningen betalas till en assistansanordnare som en 

brukare har anlitat och skrivit ett assistansavtal med. Assistansanordnarna betalar i sin tur lön till 

assistenten som anordarna anlitar för att ge assistans till brukaren. 

 

 

 

 

 

 

Behovet av personlig assistans beräknas med ett visst antal timmar per vecka. Försäkringskassan står för 

assistansersättningern för de personer som är berättigade till personlig assistans i behov av mer än tjugo 

timmar per vecka. Med ett lägre behov av assistans än tjugo timmar per vecka så ersätter kommunerna 

Källa: Södersten (2012) 

Figur 2 bygger på försäkringskassans beskrivning av personlig assistans. 
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försäkringskassan. Assistansersättningen betalas ut i förskott enligt ett schablonbelopp per timme, detta 

bestämms varje år av regeringen. (försäkringskassan.se, 2012) Assistansersättningen lämnas endast 

under förutsättning att den används för köp av personlig assistans eller för kostnader av personliga 

assistenter.  (Socialdepartementet, 2013) För 2011 var timbeloppen 252 kr/tim 2013 har timbeloppen 

ökat till 275 kr/tim. Om brukaren har särskilda skäl kan kan brukaren ansöka om ett högre belopp. Det 

högsta beloppet 2013 är 308 kr/tim. (försäkringskassan.se, 2012) 

 

Anordnaren som kan vara kommunen, ett privat företag, kooperativ eller brukaren själv, ska varje 

månad redovisa antalet utförda assistanstimmar i en tidrapport.  (försäkringskassan.se, 2012) 

4.3 Författarens erfarenhet av fusket i assistansbranschen 
Som påpekats tidigare i uppsatsen så har en av författarna en lång erfarenhet (fjorton år) av att jobba 

som personlig assistent och det är dessa erfarenheter som ligger till grund för uppsatsens syfte. Dessa 

erfarenheter ansåg vi vara intressanta att ta med i uppsatsen då det kan bidra till en tydlig och närmare 

bild av hur en del av fusket/missbruket går till. Allt som berättas gäller upplevda erfarenheter på de 

olika arbetsplatserna där författaren har varit anställd som personlig assistent i olika assistansbolag. 

Författaren har alltid tagit avstånd från fusket/bedrägeriet samt t.o.m. anmält vissa personer som har 

deltagit i dessa aktiviteter och ibland sagt upp sig från vissa arbetsplatser i protest. På grund av 

tystnadsplikten som gäller hela livet går dock en del saker inte att berätta. 

 

Författaren berättar att han har sett och hört hur både brukare och assistenterna har missbrukat 

assistansersättningen. Det som har upplevts som mest förekommande är att brukaren har överdrivit sitt 

vårdbehov för att få ut mer assistanstimmar som kan användas på olika sätt. Vissa som överdriver sitt 

behov tycker oftast synd om sig själva. De säger att reformen är gjord för oss och vi måste utnyttja det 

till fullo. Vad gäller att de som simulerar sin sjukdom har författare inte arbetat åt någon däremot känner 

han till vissa som har gjort det vilket gör att en del brukare oftast inte vill gå utanför lägenheten då de är 

rädda för att bli upptäckta. 

 

Ett annat förfarande är när brukare eller assistansanordnare har skrivit outnyttjade assistanstimmar på 

assistenter som inte har utfört assistans t.ex. nära och kära eller kompisar för att sen dela på pengarna. 

Andra gör det för att hjälpa en familjemedlem eller släkting att komma in i trygghetssystemet t.ex. a-

kassan medans andra gör det för att de är brukarens familj och vill ha tillgång till en inkomst. Vissa 

brukare som har familjemedlemmar som assistenter delar assistanstimmarna mellan olika 

familjemedlemmar för att betala en lägre skatt.  
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En del assistansanordnare lockar till sig brukare, helst brukare med behov av många assistanstimmar 

vilka är de mest attraktiva eftersom anordnarna kan tjäna mycket pengar på dessa. Arbetsgivaren 

erbjuder brukaren en handpenning varje månad eller betala höga löner för vissa assistenter som lyckas 

övertygar brukaren att byta sitt assistansbolag. Anordnaren kan också erbjuda resor, tv, datorer mm. 

Vissa av brukarna har dubbel bemanning som denne egentligen inte har rätt till vilken ändå har godkänts 

av assistansanordnarna. Då det sitter två assistenter och rullar tummarna utan att göra någon nytta. 

Arbetsgivaren ignorerar brukarens överdrivna behov för att själv inte förlora värdefulla assistanstimmar 

som han får betalt för av Försäkringskassan. Ytterligare erfarenheter innefattar olagliga erbjudanden i 

form av kontanter mot att skriva under en olaglig tidrapport. Det har också hänt att assistenter slutat sitt 

pass för tidigt men fått betalt för hela arbetspasset.  

 

En uppfattning bland assistansanordnare är att det här är statens pengar så det är inte så farligt att begå 

brotten. Det har varit enkelt att fuska med assistansersättningen och svårt att upptäcka eftersom alla är 

med på fusket, både brukare, assistenter och arbetsgivare. Det innebär att det krävs medhjälpare för att 

fuska/missbruka assistansersättningen. Det anses bland assistansanordnare och assistenter som 

fuskar/missbrukar assistansreformen att kontrollerna är dåliga och att fusket/missbruket aldrig kommer 

att upptäckas om det görs på rätt sätt. 

4.4 Artiklar och domar gällande fusket med assistansersättningen 
Här nedan presenterar vi några artiklar samt sex avgjorda kända och offentliga domar om bidragsbrott 

/bedrägeri med assistansersättningern där fusket/missbruket har förekommit. Varje ärende innehåller 

flera domar. Dessa artiklar och domar ansåg vi utgöra en bra grund för förklaring av missbruket/fusket 

med assistansersättningen samt förstärker studiens kommande empiri. 

 

Svante Borg försäkringsdirektör på Försäkringskassan berättar att det mest flagranta är att man 

överdriver en funktionsnedsättning. Det kan sedan sättas i system med ett läkarintyg där läkaren har 

blivit lurad eller är med på bedrägeriet. Detta förfarande kan också med jurister eller företrädare för en 

assistansanordnare som är oseriös och kriminell. Svante Borg bekräftar också att det krävs fler personer 

för att lyckas med fusket/bedrägeriet som kan handla om allt ifrån bidragsbrott, skattebrott eller 

arbetsmiljölagbrott. Ett motiv till fusket/missbruket är att det går att tjäna mycket pengar för ett relativt 

litet straffvärde, vilket överensstämmer med respondenternas påståenden. Det finns också exempel på 

människohandel där människor luras in till Sverige och arbetar som assistenter med låga löner, vilket 

kan leda till att de hamnar i kriminell verksamhet. (Westberg, 2012) 

 



29 

 

Utredningschef vid kriminalpolisen i Halland Karl Arne Ockell anser att vissa assistansföretag har satt i 

system att låta personer låtsas ha en funktionsnedsättning, söka assistansersättning och därefter dela på 

pengarna. Karl Arne menar att det finns olika tillvägagångssätt att lura till sig både assistanstimmar och 

pengar. Genom att hitta personer som anställs bara på pappret som får lön och betalar skatt men de 

anställda har inte fått ut någon lön utan pengarna har gått till arbetsgivaren. Däremot har de anställda fått 

en sjukpenninggrundad och a-kassegrundad inkomst de inte har rätt till annars. Han säger att det enda 

motivet är att tjäna pengar. Det krävs ett nätverk av personer för att lyckas. Enligt Karl Arne har i tre 

ärenden där domar fallit har personerna simulerat sin sjukdom och det har även förekommit läkarintyg 

som bekräftar detta. (Westberg, 2010)   

 

Karl Arne Ockell påpekar att det förekommer en slags människohandel bakom fusket med personlig 

assistans, att man är ute i världen och raggar nya kunder så att man ska få nya kunder till sina bolag. 

Mönstret består i att bedragarna binder upp de blivande brukarna genom att försätta dem i skuld. Det 

förfarandet sker genom att de nya brukarna får låna pengar av assistansanordnaren så att de ska klara sig 

tills assistansen har beviljats. Det skapar en inlåsningseffekt då brukaren blir bunden till assistansbolaget 

tills lånet är betalt.  (Hansson, 2011) 

 

Svante Borg som är ansvarig för kontrollen som Försäkringskassan gör av företag som ordnar 

personliga assistenter till brukare berättar att när Försäkringskassan tittade på misstänkta bolag fanns det 

en stor spridning vidare till andra bolag med grov kriminalitet. Det fanns också tecken på 

människohandel. Det handlar om att de tar in arbetskraft som de sedan styr över. De här människorna 

får lön på pappret men inte i handen. Det är svårt att veta hur mycket pengar som felaktigt har betalats ut 

men det handlar om många hundra miljoner, det misstänks också att flera hundra miljoner har förts 

utomlands. (Carlsson, 2012) 

 

Svante Borg och Karl Arne Ockell berättar att blir lättare att upptäcka fusket i dag då 

kontrollmöjligheterna har blivit bättre. Dels genom att tidrapporterna har digitaliserats så det blir möjligt 

att identifiera felaktiga tidrapporter. Dels genom ett samarbete med andra myndigheter som Polisen, 

Försäkringskassan och Skatteverket. (Westberg, 2012)   
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Domarna som presenteras nedan är de domar vi ansåg vara intressanta att kartlägga och ta del av: 

 

1. Hovrätten för Västra Sverige. Mål nr B3379-12 

Personerna i denna dom har gjort sig skyldig till att i samförstånd lämna oriktiga uppgifter till 

Försäkringskassan. Det handlar dels om att överdriva sitt vårdbehov för att få ut mer assistanstimmar 

och dels fuskat med tidsredovisningen för assistenter mellan 2008-2012. Företagsformen i denna dom 

var ett assistansbolag.  (Hovrätten för Västra Sverige, 2013) 

 

Det vi tog fasta på i denna dom var dessa punkter: Grovt bidragsbrott. Överdrivet behov. Fusk med 

tidrapporterna. Betalning för ej utfört arbete. Medhjälpare. Miljonbelopp. Dela pengarna med brukaren. 

En affärside att fuska med ersättningen.  

 

2. Blekinge Tingsrätt. Mål nr B1246-11 

Assistansbolaget i den här domen har haft tre brukare. Två av dessa brukare är minderåriga. 

Assistansbolaget har i samförstånd med brukarens vårdnadshavare lämnat felaktiga uppgifter om 

assistansbehoven. De skyldiga har överdrivit brukarens vårdbehov. Den tredje personen har själv med 

hjälp av arbetsgivaren lämnat felaktiga uppgifter om sitt överdrivna vårdbehov. Brotten skedde mellan 

2009-2011 (Blekinge Tingsrätt, 2013) 

 

Det vi tog fasta på i denna dom var dessa punkter: Grovt bidragsbrott. Medhjälp till grovt bidragsbrott. 

Felaktiga tidrapporter. Ej utfört arbete. Miljonbelopp. Dela assistanstiden mellan familjemedlemmar. En 

affärside. Ett nätverk av medarbetare.  

 

3. Hovrätten för Västra Sverige. Mål nr B2701-12 

Personen i denna dom har i samförstånd med assistenten lämnat både felaktiga och subjektiva uppgifter 

dels om simulerad sjukdom och dels felaktiga tidrapporter avseende assistansersättningen redovisats. 

Brotten skedde mellan 2007-2011.  (Hovrätten för Västra Sverige, 2013) 

 

Det vi tog fasta på i denna dom var dessa punkter Grovt bidragsbrott. Medhjälp till grovt bidragsbrott. 

Simulerad sjukdom. Pengarna fördelade mellan anhöriga. Ej utförda assistanstimmar. Lämnar subjektiva 

uppgifter om brukarens hälsa för att inte förlora inkomsten vilket har skapat en inlåsningseffekt. 

Miljonbelopp. 
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4. Hovrätten för Västra Sverige. Mål nr. B1761-10 

Personen i denna dom har simulerat sin sjukdom samt i samförstånd med familjens hjälp lämnat 

felaktiga uppgifter till Försäkringskassan t.ex. felaktiga tidsredovisningar. Brottet begicks mellan 2004-

2007. (Hovrätten för Västra Sverige, 2013) 

  

Det vi tog fasta på i denna dom var dessa punkter: Grovt bidragsbrott. Medhjälp till grovt bedrägeri. 

Simulerad sjukdom. Familjen som ett nätverk vilka delade på pengarna. Miljonbelopp. Familjen har 

uppgivit subjektiva uppgifter om brukarens hälsa. Ej utfört assistansarbete.  

 

5. Hovrätten för Västra Sverige. Mål nr B3294-10 

Personen i denna dom har gjort sig skyldig till att grovt överdriva sitt vårdbehov samt lämnat felaktiga 

uppgifter till Försäkringskassan. Brotten begicks mellan 2007-2009. Assistansformen i denna dom var 

ett assistansbolag. (Hovrätten för Västra Sverige, 2013) 

  

Det vi tog fasta på i denna dom var dessa punkter: Grovt bidragsbrott. Bokföringsbrott. Försvårande av 

skattekontroll. Ett nätverk av personer där både arbetsgivaren, brukaren samt assistenterna var 

inblandade. Miljonbelopp. Fusk med tidrapporter genom att anställa och skriva timmar på assistenter 

som inte utfört någon assistans. Familjen lämnade subjektiva uppgifter om brukarens hälsa. 

 

6. Halmstads Tingsrätt Mål nr B3103-10  

Assistansbolaget i samarbete med vårdnadshavarna har lämnat både felaktiga och subjektiva uppgifter 

om brukarens överdrivna vård samt assistansbehov. Brotten begicks mellan 2005-2010. (Halmstads 

Tingsrätt, 2013) 

 

Det vi tog fasta på i denna dom var dessa punkter: Grovt bidragsbrott. Grovt bokföringsbrott. 

Skattebrott. Miljonbelopp. Nätverk av medhjälpare. Felaktiga tidrapporter. Låga löner. Ej utförda 

assistanstimmar. Utnyttjande av nyanlända familjer med handikappade barn. Inlåsningseffekt. 

4.5 Sammanfattning av domar 
Vi kan sammanfattningsvis konstatera att det är grova bidragsbrottbrott som begås när det fuskas med 

assistansersättningen då pengarna blir väldigt stora på kort tid. Det går också att konstatera när man 

läser domarna att det rör sig om en affärside att fuska med ersättningen samt att de inblandade är fullt 

medvetna om att det är en brottslig handling som begås. Straffen för brotten är väldigt låga, av de domar 

vi har hittat har det högsta straffet fastställts om högst fyra år. Det som svider för fuskarna/bedragarna är 
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de stora beloppen att återbetala till Försäkringskassan. Det är ofta också fler personer inblandade i 

bedrägeriet. Vi identifierade också ett förfarande att utnyttja nyanlända familjer som har 

funktionshindrade barn genom att utnyttja deras svaga situation och betala låga löner till dessa familjer 

som assisterar sina barn samt lura dessa att skriva under falska tidsrapporter. Den vanligaste formen av 

assistans som bidragsbrotten skedde i enligt de domar som vi presenterade var assistansbolagsformen.  

 

Tabell 5 är en sammanställning av domarna. Symbolen * betyder att uppgift saknas beroende på att 

domen är fastställd mot personer och ej assistansformen.  

Tabell 5 Visar en sammanställning av domarna 

Domstol Hovrätt för 

västra Sverige 

Hovrätt för 

västra Sverige 

Hovrätt för 

västra Sverige 

Hovrätt för 

västra Sverige 

Blekinge 

Tingsrätt  

Halmstads 

Tingsrätt  

Mål nr. B3379-12 B2701-12 B1761-10 B3294-10 B1246-11 B3103-10 

Assistansform Assistansbolag * * Assistansbolag Assistansbolag Assistansbolag 

Grovt 

bidragsbrott 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Medhjälpare Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Miljonbelopp Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Skattebrott Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Överdrivet 

vårdbehov 

Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Simulerad 

sjukdom 

Nej Ja Ja Nej Nej Nej 

Källa: Egen tabell 

4.6 Intervjuer  
Vi delade in intervjuerna i tre avsnitt för att bättre kunna utreda uppsatsens syfte som är att utreda 

mekanismerna bakom det destruktiva entreprenörskapet i assistansbranschen samt uppsatsens 

frågeställningar. Avsnitten är 1, Assistansfuskets förfarande där vi undersöker hur fusket går till och i 

vilka former det utförs. 2, Drivkrafter till fusket bakom assistansersättninget där vi undersöker motiven 

till det destruktiva entreprenörskapet i assistansbranschen. 3, Fuskets konsekvenser för 

assistansbranschen där vi undersöker om assistansbranschen riskerar att undermineras samt om det går 

att förebygga fusket. 

4.7 Intervju med Björn Jideus på KFO 
Björn Jidéus arbetar som rådgivare och förhandlare för medlemmarna på KFO i Stockholm och har 

arbetat inom assistansbranschen sedan 1992. Intervjun ägde rum på KFOs kontor i Stockholm och tog 

cirka 80 minuter att genomföra. 
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4.7.1 Assistansfuskets förfarande 

Björn Jidéus stryker under att han inte har någon personlig kunskap eller vetskap om fusket, allt som 

han vet har han fått genom media och genom tredje part. 

”Vad vi har sett dock det är att de här historierna många gånger är samma historier som dyker upp lite då och 

då i tidningarna”. Björn Jidéus 

 

Fallet med Linköpingsmannen som åkte fast för att han påstod sig ha behov av personlig assistans, han 

hade ljugit upp sin historia och hade en läkare i södra Sverige som slarvigt skrev ut läkarintyg utan att 

göra en full undersökning. Mannen fick beslut om ersättning för personlig assistans från 

Försäkringskassan. Han anställde därefter sina bröder och sin flickvän genom en anordnare. Bedrägeriet 

upptäcktes av Försäkringskassan och han samt hans assistenter blev dömda och fick betala tillbaka 

tretton miljoner kronor. Historien har dykt upp vid flera tillfällen. De dömda har överklagat och då har 

det blivit en ny grej av det i tidningarna. Enligt Jidéus känns det som om det finns en politisk agenda, att 

det ska se ut som om detta med bedrägerier är ”normalt” inom personlig assistans. Han har en känsla av 

att det rena bedrägeriet, det rena fusket är väldigt litet egentligen. Men fusk stämpeln passar väldigt bra i 

dessa tider då samhället måste spara. Assistansreformen är extremt dyrbar och reglerna är svårtolkade 

när man pratar om gråzonerna. Den är svåröverblickbar när det utförs insatser som betalas som 

assistanskostnader men som egentligen borde vara kommunala kostnader eller landstingskostnader, för 

att det passar brukaren att insatsen utförs av assistenterna. Det blir mer praktiskt, det fungerar för 

brukaren i vardagen så att brukaren och anordnaren hjälper till att styra över detta på 

assistansersättningskostnaderna men är det fusk? Jidéus tror inte att det fuskas i det omfång som ibland 

nämns. Det finns de som fuskar men antalet rena bedrägerier överdrivs i debatten.  

 

Ett förfarande som fuskstämplas enligt Jidéus är när en assistent slutar sitt pass för tidigt i 

överenskommelse med brukaren för att han har fått besök av sin pappa. Assistenten får betalt för hela 

arbetspasset för att schemat låg så att man skulle slutat två timmar senare. Då är det fel. Arbetsgivare 

måste betala ut lön, men man får inte betalt. Tar man betalt från Försäkringskassan för dessa timmar är 

det fel, för man har inte utfört assistans för de här timmarna. Den kostnaden är faktiskt relativ, eftersom 

pappa egentligen kunde ha gått in som anställd assistent och fått lön. 

  

Rent fusk är det när brukaren och assistenterna som är anhöriga, har gått med på att skriva upp extra 

icke utförda arbetstimmar på assistenterna. Lönen har sedan delats med assistansanordnaren. Ett 

trepartssamarbete. Det är bedrägligt! Påpekar Jidéus 
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Ett annat förfarande är när en brukare som organiserar sin assistans via ett brukarkooperativ eller företag 

som har delegerat ut väldigt mycket och därigenom har svårt att ha kontroll. Om assistansanvändaren 

beter sig bedrägligt, genom att inte ha påstått behov, eller inte använder beslutade timmar men låter 

någon rapportera timmarna etc. blir det komplicerat och vid ett sådant förfarande blir 

assistansanordnarna lika lurade som Försäkringskassan.  

 

Vad gäller assistansersättningsmissbruket tror Jidéus att det är i aktiebolagsformen som det mesta 

missbruket förekommer. Där skyddar man sig själv som person, men jag har inget belägg för hur många 

som missbrukar assistansersättningen och hur man gör men det, jag tror att man skyddar sig själv som 

individ så gott det går. Fuskar man ska man åka dit ändå.  

  

 
”Nu har vi diskussionen om att det fuskas hit och det fuskas dit. Det passar bra i det politiska livet för man vill 

begränsa kostnaderna och helst ha tak i assistansersättningen. Kostnaderna stiger hela tiden och är det 

någonting som man på finansen hatar så är det reformer där det inte finns tak för man kan ju inte beräkna i 

budgeten vad assistansreformen kostar.” Björn Jidéus 

 

Jidéus anser att mycket av fusket inte är avsiktligt. Ibland är det för att man inte har begripit att man har 

gjort fel, man har redovisat på ett knasigt sätt men man har inte gjort det utifrån att berika sig, man har 

gjort det för att man inte har fattat att man inte ska göra på det viset. De har inte begripit att så här kan 

man inte göra. Man är entreprenör, man har inte haft koll på alla regler. Pengar in och pengar ut utan att 

kunna systemen som styr. Men numer ska man ha tillstånd att bedriva assistans, och tillstånd får man 

inte hur lätt som helst. Myndigheterna har börjat ställa krav och sätta upp regler. 

4.7.2 Drivkrafterna till fusket bakom assistansersättningen 

”Det blir stora pengar på kort tid. Man kan lägga undan pengar och blir du upptäckt tar du pengarna och drar.” 

Björn Jidéus 

 

En orsak till missbruket är att man hamnar i ett läge där man tar genvägar, man hamnar i situationer som 

inte är så lyckliga. Man vill växa och ha en stor omsättning. Enligt Jidéus kan brukarna också trycka på, 

de vill ha fringisar och alltför höga löner för vissa assistenter. Han har hört att det finns brukare som 

shoppar runt, om jag inte får det här eller detta, så går jag till någon annan säger de.  
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Assistenter vill kunna jobba hur mycket som helst, det är pappa och mamma och två syskon som vill 

jobba för ett tredje syskon. Anhöriga kräver så här mycket i lön, eller t.ex. svarta pengar för att skriva 

uppdrags avtal, så pressar man företagen. När företagaren säger att man inte går med på det, svarar 

assistent/ brukaren att de gör de andra assistansbolagen. ”Då vänder jag mig dit!” 

 

Fusket som de individer som påstår sig ha behov av assistans gjort sig skyldiga till, har bestått i att de 

bluffat den enskilda handläggaren på Försäkringskassan och felaktigt påstått att de har behov av 

assistans. Jidéus tycker inte att det är ett systemfel, det går alltid att simulera sin sjukdom. Vad ska man 

säga som anordnare om en brukare har lyckats skaffa sig ett läkarintyg. Sådant fusk är ovärdigt för den 

enskilde, det är beklagligt för systemet och det är skrämmande och förjäkligt att det överhuvudtaget sker 

men alla system är uppbyggda av människor och används utav människor påpekar Jidéus.  

 

”Människor är olika och vissa anser att man är så orättvist drabbad! Förutom funktionshindret har jag inget 

jobb, inte tillräcklig inkomst. Jag behöver leva och jag kan göra på det här sättet, det är så”.  

Björn Jidéus 

 

I assistanssammanhang så blir det väldigt mycket pengar, det adderas upp väldigt mycket, varje timma 

är ganska mycket värd. Den här personen kanske hade behov av assistans men inte på den här nivån, 

han kanske skulle ha fått det av kommunen i stället. LSS är ju i grunden en kommunal skyldighet, för 

individen är det en rättighet men för kommunen är det en skyldighet att de ger insatsen. Vissa brukare 

överdriver sitt behov för att staten ska stå för de stora kostnaderna genom Försäkringskassan och då blir 

det inte kommunen som är ansvariga för assistansersättningen. Om en brukare har en stor familj så 

måste han ha många timmar för att de anhöriga ska tjäna på det. Det måste vara bättre kontroll på 

kostnaderna. Sen finns det företag som tjänar mycket pengar ganska snabbt utan någon som helst primär 

insatts, det kostar ingenting att sätta igång.  

4.7.3 Fuskets konsekvenser för assistansbranschen 

”Jag tror att det fusket som sker genom att man förstorar sitt behov, det går nog inte att förebygga. Om brukaren 

har ett läkarintyg och ett behov, hur ska man som handläggare säga: jag tror inte på dig.” Björn Jidéus 

 

Det går möjligtvis enligt Jidéus att förebygga missbruket av assistansersättningen genom att införa fler 

kontroller. Försäkringskassan, assistansbranschen och assistansanvändare måste alla hjälpas åt att 

förhindra fusk.  De avslöjandena som Försäkringskassan och polisen har gjort tillsammans och de 

fuskare som dragits inför domstol och blivit dömda, kan påverka assistansbranschens framtid. Det blir 
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en stor risk att det blir förändringar som blir negativa för brukaren och därigenom också för de seriösa 

entreprenörerna.  Vissa seriösa anordnare kan bli stressade av de oseriösa företagen. Man känner att man 

måste gå med på t.ex. att bolaget har köpt avtal genom att vid avtal så får brukaren som exempel en 

dator för tjugo tusen kr. Det har också förekommit att man har betalat ut kontanter till brukaren om de 

skriver under avtalet. Det finns historier om att det går till på det här viset fortfarande tillägger Jidéus.  

4.7.4 Sammanfattning av intervjun 

Enligt Björn Jidéus förekommer missbruk inom assistansersättningen men är starkt överdrivet i media 

och debatten. Det kan finnas en politisk agenda som gynnas av den här debatten för att dra ner 

assistanskostnaderna. Det fusk som förekommer kan i vissa fall handla om svårtolkade lagar och regler 

vidare påstår han att mycket av fusket är oavsiktligt vilket kan bero på inkompetens.  De förfaranden 

som kan betraktas som fusk/missbruk är att sluta sitt pass för tidigt och ändå få ersättning för hela 

assistanspasset. Brukaren och assistenten går med på att skriva upp extra icke utförda arbetstimmar där 

lönen sedan delas med assistansanordnaren ett trepartssamarbete. En annan typ av förfarande är att 

simulera eller överdriva sitt vårdbehov. Respondenten tror att det mesta fusket/missbruket förekommer i 

aktiebolagsformen där man kan skydda sig själv som person.  

 

Motiven till fusket är flera. Ett motiv är att det blir stora pengar på kort tid. Ett annat motiv är att man 

vill växa och ha en stor omsättning, i vissa fall kan också brukaren trycka på, man hamnar i ett läge där 

man tar genvägar. Respondenten anser inte att det är ett systemfel då det alltid går att simulera sin 

sjukdom, han anser också att det måste vara bättre kontroll på kostnaderna. Konsekvenserna av fusket 

för assistansbranschen kan påverka branschen negativa för brukaren och de seriösa entreprenörerna. Det 

går möjligtvis att förebygga genom att införa fler kontroller, Försäkringskassan, assistansbranschen och 

assistansanvändare bör hjälpas åt för att förhindra fusket. 

4.8 Intervju med Erika Malmberg på polisen i Örebro via telefon. 2013-04-22 
Erika Malmberg har arbetat med några utredningar mot assistansbedrägeri samt agerat bollplank åt 

andra utredare i andra ärenden runt om i Sverige. Intervjun skedde via telefon och tog cirka 16 minuter 

att genomföra. 

4.8.1 Assistansfuskets förfarande 

Vad gäller assistansersättningsmissbruket i de fyra assistansformerna berättar Erika att hon bara har sett 

bedrägeriet i formerna assistansbolag och i egen regi där assistansanordnaren är inblandad i bedrägeriet. 

Hon har även sett assistansersättningen missbrukas där kommunen varit anordnare, vid de tillfällena har 
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det bara varit brukaren och/eller assistenterna som varit inblandade. Respondenten har dock inte utrett 

något annat än aktiebolag, eventuellt är det en person som har haft enskild firma som har blivit utredd. 

När man har utrett brukarna så hade de kommunen som anordnare. När fusket ligger på bolagsnivå så är 

det absolut vanligaste med aktiebolagsformen. Det är enklast att fuska i den formen för du har inte så 

mycket personligt ansvar. För att lyckas i längden är medhjälpare ett måste. Det är tre parter, brukare 

eller företrädare för denne, assistent och anordnare. Enligt Erikas uppfattning så måste minst två parter 

vara med på det hela för att lyckas. Hon har varit utredare i ett par utredningar. Den ena utredningen är 

väldigt omfattande och riktar sig mot anordnare och företrädare för brukare. Sedan har jag även utrett ett 

ärende där brukaren tillsammans med assistenter lurat Försäkringskassan och assistansanordnaren. 

 

 I samband med att Erika har utrett dessa ärenden har hon läst på olika domar för att se vilka olika 

modus som finns och hur domstolarna tolkar lagstiftningen. Erika har även agerat bollplank åt andra 

utredare i andra ärenden runt om i Sverige. Erika har 14 olika modus i mina utredningar, men alla 

modus grundar sig i tre bitar. Det ena är att brukaren inte är sjuk över huvud taget utan den har fejkat sig 

igenom Försäkringskassan prövningar och vården. Det andra är en kraftigt överdriven sin sjukdom, så 

att den inte behöver så mycket assistans som den har blivit beviljad. Då skapas ett utrymme för 

bedrägeri, t.ex. säg att en person behöver hundra timmar i månaden men har blivit beviljad två hundra 

timmar i månaden. De har assistenter som jobbar hundra timmar men de här övriga hundra timmarna 

sprider de ut på assistenter som aldrig är där, då kan assistenterna antingen vara medvetna om det här 

fusket och får lite pengar för att skriva på tidrapporter som är felaktiga eller så är de helt omedvetna om 

det här och tjänar inte en krona på det. Men minst två parter måste vara inblandade, det går inte att 

genomföra det här brottet helt själv. Antingen att assistenten och brukaren lurar bolaget eller att bolaget 

och brukaren gör det utan assistentens vetskap. Eller att bolaget och assistenten lurar brukaren. Vad 

gäller att lura doktorn med simulerad sjukdom så gör de det i alla bedrägerifallen för att få fler 

assistanstimmar än vad de behöver.  

 

”Det har väl förekommit att de har köpt doktorer men oftast så har de sjukdomar som är väldigt svåra att 

bedöma. Mycket är subjektivt.” Erika Malmberg 

 

Det förekommer en form av människohandel i assistansbranschen. T.ex. man åker till ett annat land och 

hittar en familj med ett handikappat barn och säger om ni kommer till Sverige kommer ni att få betalt 

för att ta hand om ert handikappade barn. Familjen till Sverige och föräldrar får betalt men bolaget tjänar 

pengar på dem.  
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4.8.2 Drivkrafter bakom fusket med assistansersättningen 

Erika understryker att alla tre förutsättningar vad gäller fusket med assistansersättningen sammanstrålar 

i termen rutinaktivitetsteorin. Väldigt framträdande är den tredje förutsättningen som är avsaknaden av 

kontroll, och det är på grund av hur lagstiftningen ser ut.  

 

Generellt upplever Erika inte att de som fuskat med assistansersättningen som jag träffat på har varit 

yrkeskriminella. Det är bara i ett fåtal fall som Erika känner till att det har varit grovt kriminella 

inblandade, oftast så är det tillfället gör tjuven, de grovt kriminella kanske förekommer men inte särskilt 

mycket. Många har inte ens en fortkörningsbot. Av de polisen träffat på finns det blandade bakgrunder, 

allt från ingenting till rån. Tillgång till vita pengar är den stora drivkraften hos 

assistansersättningsbedragarna.  

 

”En inställning som jag tycker verkar vara generell är att det inte är så farligt att göra detta, eftersom brottet 

sker mot staten.” Erika Malmberg 

 

Assistansersättningsbrottsligheten är helt avhängig på de lagar och regler som finns när man redovisar 

assistans för skulle inte möjligheten finnas att få assistansersättning så skulle det inte heller finnas någon 

brottslighet omkring det. Det är tolkning, hela lagen grundar sig på utav tolkningar av folks behov, då 

blir den väldigt tillåtande samt att risken att bli upptäckt för bedrägeriet är väldigt liten. Om man jämför 

med all annan brottslighet där det kommer in väldigt mycket tips om brotten som begås T.ex. 

misshandel sådan brottslighet upptäcks. Lurar man personer på pengar så upptäcks det också. Men 

fuskar man med assistansersättningen så måste det granskas för att hitta det. Möjligheterna till kontroll 

är inte tillräckliga och det finns än så länge inget lagförslag som kommer att göra kontrollerna 

tillräckliga. Kontrollmöjligheterna utökas dock kontinuerligt. Polisen har ett bra samarbete mellan 

myndigheterna, det är egentligen bara en myndighet som har hand om det, och det är Försäkringskassan. 

För i all väsentlighet så ska det här missbruket inte bli ett ärende hos polisen. Det här ska 

Försäkringskassan lösa innan de betalar ut några pengar påpekar Erika.   

4.8.3 Fuskets konsekvenser för assistansbranschens  

Erika anser inte att assistansbranschen hotas av underminering. Det är om lagstiftarna ändrar helt och tar 

bort privatiseringen då kan kanske branschen drabbas men det tror inte Erika att lagstiftarna kommer att 

göra. Inte heller de nya lagarna som kommer kan påverka branschen i sin helhet. Man täpper igen vissa 

luckor men det kan tas igen genom att hitta andra luckor som ger möjlighet att fuska med ersättningen. 

Det kan bli en snedvriden konkurrens enligt Erika då det är seriösa företagares kunder som går till 
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oseriösa företagare för att tjäna lite pengar. De oseriösa företaget kan t.ex. låna ut pengar till förmånliga 

villkor, ge lite pengar i handen till brukaren, ge en tv och en dator eller betala semesterbiljetterna till 

brukaren och deras familj. Så det är klart att de seriösa företagen förlorar på den konkurrenssituationen. 

Men samtidigt har ett seriöst bolag har inte större omkostnader än vad företaget handlar in på en 

brukare. Så företaget ska vara självförsörjande helt enkelt oavsett hur många kunder det har. 

Assistansersättningsbedrägeriet går att förebygga genom att ändra lagstiftning och öka medvetenheten 

hos medborgarna så att fler tipps lämnas in. Om fler samt rätt personer blir granskade blir det lättare att 

komma åt bedragarna och förebygga fusket. 

 

 Hela samhället präglas av naivitet. Man vill inte ändra den här lagstiftningen för hårt för det är ändå 

synd om de handikappade. Och det är en väldigt känslig fråga, speciellt när det handlar om 

handikappade barn.  

 

”Väldigt många skulle behöva vakna upp och se att ja det är handikappade barn det handlar om men det är 

många som tjänar pengar på det. Vi måste ju ändå diskutera frågan.” Erika Malmberg 

 

4.8.4 Sammanfattning av intervjun 

Erika Malmberg har bara sett missbruket i form av assistansbolag och i egen regi. Fuskarna måste ha 

medhjälpare för att lyckas i längden. Fuskets förfarande är flera och kan se olika ut från att en brukare 

överdriver sitt vårdbehov till att simulera sjukdomen eller att få extratimmar för ett vårdbehov som är 

överdrivet. Det har förekommit fall där brukaren har lurat eller köpt doktorn för att få fler 

assistanstimmar. Det förekommer även en typ av människohandel genom att locka till sig handikappade 

personer från utlandet för att sedan utnyttja deras svaga situation. I dessa förfaranden krävs det ett 

nätverk av personer. Tillgången till vita pengar är den stora drivkraften hos 

assistansersättningsbedragarna och risken att bli upptäckt är väldigt liten. Möjligheterna till kontroll är 

otillräckliga. Enligt respondenten kommer inte fusket att underminera branschen. 

Assistansersättningsbedrägeriet går att förebygga genom lagändringar och ökad medvetenhet hos 

medborgarna så att fler tipps kan lämnas in.   

4.9 Intervju med Johan Södersten på Skatteverket  i Stockholm 2013-03-25 
Johan Södersten arbetar som projektledare och nationell samordnare sedan 1998. Intervjun ägde rum på 

skatteverkets kontor i Stockholm och tog cirka 56 minuter att genomföra. 
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4.9.1 Assistansfuskets förfarande 

Enligt Johan Södersten finns det olika metoder för assistanssamordnaren att fuska med 

assistansersättningen. Fusket inom assistansersättningen kan illustreras som en pyramid, där basen 

illustrerar omfattningen av fusket och toppen de större bolagen med mer systematiska upplägg.  

Södersten förklarar figur 3 som visar att privata kostnader t.ex. resor, bilar, drivmedel med mera utgör 

basen av det fusk som förekommer i assistansbranschen. I ett mindre antal stora bolag förekommer 

därutöver mer systematiska upplägg i form av bedrägerier och bidragsbrott. I botten har vi privata 

kostnader det är överlägset vanligast, det här med falska löner ligger på toppen av pyramiden, det är ett 

fåtal större företag med en större verksamhet som kan göra ett sådant upplägg. Sen i mitten här har vi 

kostnader som till exempel marknadsföringskostnader sponsring konsulter som advokater som tas in det 

är avdragsgillt om man tittar på det skattemässigt det har ju bolag rätt att ha, men tittar man på det ur 

assistansersättningen så hör det inte dit. Här kan det vara kostnader som utgör bidragsbrott men inte 

något skatte- undandrag.  

 

Figur 3 illustrerar felaktigheter inom assistansersättningen. 

 

 

 

 

Det finns enligt Södersten tre olika typfall av försäkringsbedrägerier. Det första typfallet upptäcker man 

om lönekostnaderna har varit för låga, då används pengarna till något annat. Man plockar ut pengarna i 

privata kostnader. Assistansen ordnas via ett assistansbolag som plockar ut överskottet som privata 

Större bolag 

Källa: Södersten, 2012 

Omfattning 
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kostnader och det är ett skatteundandragande. Man tar inte ut kontanter i första hand utan bekostar privat 

leverne. Exempel på privata kostnader är resor, möbler, husgeråd, bilar, bensin. Egentligen skiljer det 

sig inte från andra småbolag i andra branscher, det är väl det att det är så väldigt mycket i 

assistansbranschen. Enklaste formen är att man gör en om fakturering, man stoppar in 

fakturorna/kvittona i bolaget vilket är lätt att se. Det är ett bedrägeri eller bidragsbrott då man använder 

assistansersättningen i Försäkringskassan regi, assistansersättningen har använts till något annat än 

assistanskostnader. Den här pengen från försäkringskassan ska användas till löner för assistenterna sen 

har du en liten del för omkostnader, det ska inte gå till något annat.  

 

Skatteverket har enligt Södersten gjort ett tretiotal utredningar och där kan vi konstatera i alla fall att vad 

gäller fusket som branschen ser ut så har vi en bas av privata kostnader det är det som är basen i fusket 

och det gäller både de små och de stora företagen. om du tar det här enklaste fallet med privata 

kostnader så är ju problemet där nästan att det har blivit kutym att man tror att det är okay att göra så 

här, anordnaren har fått de här pengarna och anser att vi får använda pengarna efter eget godtycke och 

där kan det uppstå skatteundandragande om man köper en massa saker, sen är den ju ersättningen väl 

tilltagen och du kan ju bli pengar kvar om du får in 252 kronor i schablonbelopp och betalar 150 kronor 

i lön till assistenten. Figuren nedan visar förfarandet av fusket med överskott i första typfallet. 

 

Figur 4 förklarar enligt Södersten att Försäkringskassan betalar ut assistansersättning i det här fallet 252 

kronor/tim i schablonbelopp till ett anordnarbolag. Anordnaren betalar bara ut 150 kronor/tim till 

assistenten. Överskottet av pengarna går till företaget som kan användas till andra utgifter än de var 

tänkta för t.ex. vinst, utdelning mm.  

 

 

 

 

 

 Källa: Södersten, 2012 

Figur 4 visar hur överskott kan skapas i assistansbolaget 

Försäkrings

kassan 

Anordnar

bolag 
Assistent 

Vinst, utdelning, privata kostnader 

och eventuellt andra överföringar 

Ersättnin

g 
Lön 

252 kr/tim 150 kr/tim 
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Det andra typfallet är om vårdbehovet är sexton timmar och brukaren har en anhörig assistent som bor 

där som täcker det behovet men som bara tar ut åtta timmar då blir ju hälften kvar i bolaget, då läggs det 

väldigt mycket pengar på hög vilket kan gå ut som privata kostnader t.ex. genom aktieutdelning, då är 

det inget skatteundandragande, då kan inte vi göra någonting. Det är ett bedrägeri mot försäkringskassan 

men från skatteverkets sida går det inte att angripa, för skatteverket uppstår felet när de stoppar in 

någonting i bolaget som inte hör dit. Det här typfallet handlar om större bolag där det är inte bara 

familjeföretag utan assistansbolag som försöker locka till sig brukare och då vänder de sig till, 

favoritsituationen genom att vända sig till en familj, någon i familjen tar hand om den här handikappade 

och då kan man göra det här upplägget för då blir det en trepartssituation mellan brukaren, den som är 

assistent i familjen och bolaget. 

 

Det är så mycket pengar så att det blir en vinnande situation för alla tre, brukaren får assistans av en 

närstående som han vill ha dvs. familjen. Då blir det en massa pengar över så att bolaget kan bekosta 

resor och möbler och bilar till familjen om det behövs, samtidigt som bolaget tar sin beskärda del för att 

de sköter det här. Man ser en rörelse mot det tillexempel att de här bolagen har 

marknadsföringskostnader i stor omfattning, sponsring och konsultkostnader. Håller de på med bara 

assistans så ska de inte ha de här kostnaderna i så stor omfattning. Det är för att de vill ha nya brukare. 

Figuren nedan beskriver förfarandet av fusket i andra typfallet. 

 

Figur 5 förklarar enligt Södersten hur assistansbolagen kan skapa överskott genom att ta in fler timmar 

än vad de avlönar. Försäkringskassan ger ersättning för ett vårdbehov till ett assistansbolag på t.ex. 16 

timmar per dygn men anordnarbolaget betalar bara ut lön för åtta timmar per dygn. Överskottet hamnar i 

företaget. Som går till andra utgifter t.ex. vinst, utdelning mm. 

 
Källa: Södersten, 2012 

Figur 5 visar hur överskottet av assistansersättningen kan missbrukas av assistansbolaget. 

Försäkringskassan Anordnarbolag Assistent 

Vinst, utdelning, privata kostnader, 
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Det tredje typfallet av försäkringsbedrägeri i assistansbranschen och då är man uppe på de riktigt stora 

bolagen är det mest avancerade fallet vilket är det svåraste att upptäcka därför att de lägger ut alla 

timmarna på lön, när vi tittar på det från skatteverket så ser det ut som de betalar arbetsgivaravgifter i 

tillräckligt stor utsträckning, man ser att lönekostnaderna är höga men grejen här är att den där lönen är 

falsk. Den går till en person som inte har arbetat som personlig assistent så om du tar familjefallet igen 

där kvinnan är handikappad och det är hennes man som tar hand om henne och han gör det sexton 

timmar om dygnet men han tar lön för åtta timmar och resterande åtta timmar läggs ut som lön till någon 

annan familjemedlem. Då får de i och för sig betala arbetsgivaravgifter för den lönen men där kan det 

bli ett skatteundandragande för de sprider ut lönerna på fler antal händer och då blir skatten lägre, med 

grundavdrag och skatteavdrag kan det bli rätt stor skillnad. Det är svårt att upptäcka eftersom det ytligt 

sett inte är något fel då de betalar skatt och deklarerar.  

 

Sen uppstår det ytterligare effekter enligt Södersten om brukaren har en son eller dotter som är i tjugo 

års ålder, syftet med det är att personen ska ha en pensions- och sjukpenninggrundande inkomst samt 

underlag för arbetslöshetskassan, de kommer in i trygghetssystemet så det kan vara stora fördelar för 

familjen att lösa det på det här sättet. Det kräver också ett nätverk av personer, inom vilka man kan 

sprida de falska lönerna. Alla i gruppen måste vara medvetna och överens. Detta medför att det uppstår 

inlåsningseffekter för de falska assistenterna, vilket kan göra det lättare att upptäcka. Figuren nedan 

visar förfarandet vid spridningen av falska löner. Skatteverket misstänker att det finns fall med en 

påhittad person där man har kommit över ett personnummer som det betalas ut lön till men det är 

företaget som plockar in pengarna.  

 

”Sköter man det rätt deklarerar man för det personnumret så jobbar man upp en profil och man kan lyfta ut 

pengarna med en viss skattepremie men man har en person som man också kan använda till annat ruffel och båg, 

a-kassa och andra ersättningar, det kan bli som ett självspelande piano."  Johan Södersten 

 

Figur 6 visar förfarandet med falska löner genom att Försäkringskassan betalar ut ersättning för ett 

vårdbehov på sexton timmar per dygn till ett anordnarbolag. Anordnarbolaget betalar lön för åtta timmar 

till en assistent och åtta timmar i falsk lön till en annan assistent trots att denna inte arbetat som 

personliga assistent.  
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Södersten hade bara erfarenhet av assistansbolagen, skatteverket har bara har tittat på bolagsformer i sin 

pilotstudie. Problemet är att för försäkringskassan är det brukaren som är den personen som har 

rättigheterna, vi utreder bolaget, här finns skatteproblematiken vi kan inte utan vidare säga att det är den 

här brukaren som har gjort fel, det finns ett problem där, för oss så är det bolaget som gäller och för 

försäkringskassan så är det den som har funktionsnedsättning.  

4.9.2 Drivkrafter bakom fusket med assistansersättningen 

 

Enligt Södersten är det vanligaste motivet till bedrägerier är att berika sig själv och sin egen familj lite 

extra. Enligt Johan Södersten uppfattning har fuskarna ingen brottslig bakgrund eller avancerade 

medhjälpare.  

”Det handlar inte om några avancerade strukturer.” Johan Södersten 

  

Orsaken till att assistansbolagen har växt fram så stort de senaste tio åren kan bero på att det är 

frikostiga ersättningar och brist på tidig kontroll och att pengarna betalas ut direkt till bolaget. 

Omfattningen är nog större i assistansbranschen jämfört med andra branscher. Om det här är en uppgift 

som sköts genom familjen blir inte gränsen så tydlig. 

 

”Var går gränsen mellan familjens företag och fritiden?” Johan Södersten 

 

Södersten tillägger att det inte är helt lätt för skatteverket att bara rapportera omständigheter till 

Försäkringskassan men däremot har skatteverket en skyldighet om det föreligger bidragsbrott, då ska 

skatteverket rapportera. Det som händer när du avtalar om assistans med ett bolag är att ersättningen 

betalas direkt av Försäkringskassan till bolaget. Där måste man sätta in någon form av tidig kontroll så 

Källa: Södersten, 2012 

Figur 6 visar upplägget med falska löner. 
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att man inte hamnar i de här situationerna att de har samlat på sig en massa pengar för det är jättesvårt 

att ta reda på vad de pengarna har används till. Det är svårare att upptäcka fusket om de betalar ut löner, 

om de ligger lågt i lönerna så är det förhållandevis lätt att upptäcka och det är det vi har landat i här. Det 

du t.ex. kan göra om du ska anlita någon underentreprenör är att ställa frågor till skatteverket hur ser det 

här bolaget ut? vad har de för registreringar? Har de betalat. Man kan få beloppen från de tre senaste 

skattedeklarationerna. Då ser man ju om de ligger lågt eller ligger normalt i lönesättningen, och bara 

genom att göra den kontrollen så skulle Försäkringskassan fånga in de största avvikelserna.   

 

Södersten påpekar att det vettigaste är att Försäkringskassan kommer i gång och ställer 

företagsförfrågningar om anordnarbolagen, där finns det en möjlighet idag. Skatteverket har föreslagit 

ett samarbete med Försäkringskassan och att göra kontrollerna automatiska. Skatteverket hoppas att det 

kommer igång. Skatteverket hoppas också att det finns en process som leder till att kontrolluppgifter ska 

komma på månads nivå och det gäller alla företag som får sin ersättning från Försäkringskassan, inte 

bara assistansbolagen. Det skulle underlätta de här avstämningarna om Försäkringskassan via en sådan 

här förfrågan kunde ringa in ett fall som ser konstigt ut eller om de kanske kan komma med en begäran 

till oss om att få ut detaljerade uppgifter, då kan man ringa in problematiken. Då finns uppgifterna hos 

skatteverket och det blir mycket lättare att stämma av, skatteverket kommer in i utredningen på en gång. 

Som det är idag så har man kontrolluppgifter i början av året efter. Det är först då skatteverket får in 

uppgifter om en person har jobbat. Och är det då frågan om det tredje typfallet av fusk så har 

assistansanordnarna gott om tid att snickra ihop fusket i efterhand. Kommer man in under innevarande 

år kan man fånga in även det här bedrägeriet. Det är ingen realitet ännu. Det är något som skatteverket 

vill få till och det gäller kontrollerna av svart arbetskraft över huvud taget.  

4.9.3 Fuskets konsekvenser för assistansbranschens  

Johan Södersten anser att det går att förebygga fusket med tidig kontroll då upptäcks fusket tidigt.  

Genom att informera om vad som gäller skulle man få bort de som tror att de får använda 

assistansersättningen till vad som helst. Det är framförallt Försäkringskassans uppgift att informera om 

vad assistansersättningen får användas till. Där skulle Försäkringskassan kunna vända sig till de 

handikapporganisationer som finns annars så tror jag på tidig kontroll. Jag tror att mycket är vunnet om 

man kan stoppa tidiga utbetalningar så att felen rättas till innan pengarna betalas ut. Men det krävs 

lagändringar för det.  

 

Södersten tror att de seriösa företagarna kan konkurreras ut av de oseriösa som systematiskt använder 

det här assistansfusket. De har ju stora fördelar jämfört med andra seriösa företag och sprider det sig då 
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att det inte är någon kontroll, att det är okay att göra så här så finns det ju inte ett enda seriöst företag 

kvar till slut. Och där ser vi framförallt risken på det här med privata kostnader som beskrivs i figur v 

ovan, det är det som är enklast för små företag. Till slut faller förtroendet för kontrollsystemet vilket är 

viktigt att upprätthålla. Södersten anser dock att risken att assistansbranschen stängs är liten för det är ju 

en rättighetsreform för de funktionshindrade och de behöver det här och det är grunden. I grunden är det 

en bra reform men risken finns den kan begränsas på något sätt t.ex. får en lägre ersättning. Det kan bli 

en viss press på ersättningsnivåerna.  

4.9.4 Sammanfattning av intervjun 

Enligt Johan Södersten är tillvägagångssätten att fuska olika. Genom låga löner eller att inte använda 

alla assistanstimmar som Försäkringskassan betalat ut ersättning för kan assistansanordnaren skapa ett 

överskott som kan användas till privata kostnader. Ett ytterligare sätt att missbruka assistansersättningen 

är genom falska löner där en del av lönen går till en assistent som inte har genomfört en assistans, här 

krävs det ett trepartssamarbete. Skatteverket har bara tittat på bolagsformen i sina utredningar vad gäller 

fusket med assistansersättningen. Motivet till fusket är att berika sig själv och sin familj lite extra. 

Assistansersättningen kan betraktas som en frikostig ersättning med brist på tidig kontroll och en 

ersättning som betalas ut direkt till bolaget vilket lett till att assistansbolagen har vuxit fram i hög takt. 

Det är svårt att upptäcka fusket på grund av bristen på tidig kontroll.  

 

Samarbetet mellan myndigheterna handikapporganisationer kan underlätta till att förebygga och 

upptäcka fusket i ett tidigt skede. Det är också viktigt att informera och sprida kunskap om vad 

assistansersättningen får användas till. Konsekvensen att assistansbranschen läggs ner är liten då det i 

grunden är en rättighetsreform för människor med funktionshinder däremot kan konsekvenserna bli att 

ersättningen begränsas på något sätt. 

4.10 Intervju med Linus Nordenskär och Patrik Söderhielm på 
Försäkringskassan  i Stockholm 2013-04-03 
Linus Nordenskär arbetar som verksamhetsutvecklare och kontrollfrågor samt efterkontroller, han har 

arbetat i Försäkringskassan i drygt fyra år. Patrik Söderhielm har arbetat med assistansutredningar i 

drygt sex år. Intervjun tog drygt 60 minuter att genomföra.  

4.10.1 Assistansfuskets förfarande 

Det är enligt Linus Nordenskär och Patrik Söderhielm svårt att säga vilken assistansform missbruket 

förekommer inom. Försäkringskassan tittar inte på bolagsformen när de utreder missbruket. Det finns 

egentligen två huvudgrenar som Försäkringskassan följer i sina utredningar. Det ena huvudgrenen 
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handlar om brukaren och då är inte bolagsformen särskilt intressant, den andra huvudgrenen handlar om 

anordnarna och då är det personerna som driver verksamheten. Det blir svårare när en kommun är 

anordnare eftersom en kommun är en offentlig verksamhet men det behöver inte betyda att kommunerna 

är undantagna från fusket, det vet vi att de inte är.  

 

”Det går inte att säga att någon driftsform är farligare än någon annan då brottsligheten utgår från 

individen eller företaget.” Patrik Söderhielm 

 

Man skulle kunna tänka sig att om verksamheten enbart skulle drivas av kommunen så skulle det inte 

finnas samma incitament för att missbruka assistansersättningen. Samtidigt kan kommunen ta in en 

privat anordnare som underentreprenör som i sin tur kan missbruka ersättningen. Det är väldigt få som 

driver assistansen i egen regi nu för tiden på grund av redovisningen. Det är mer arbete för brukaren 

personligen, andelen brukare som driver i egen regi är under tio procent. Det är en komplex bransch. 

Det är oklart om de som missbrukar assistansersättningen har en brottslig bakgrund. Tittar man på 

brukarnivå är det tveksamt att de skulle ha haft något annat i bagaget. På anordnarnivå så har 

socialstyrelsen infört en tillståndsprövning från 2011 för att bedriva ett assistansbolag vilken borde ta 

bort en del med brottslig bakgrund, i alla fall de som är formella företrädare. Det går dock att kringgå 

tillståndsprövningen om de faktiska företrädare som assistansanordnare har målvakter d.v.s. någon som 

inte har en brottslig bakgrund söker tillstånd precis som i andra branscher. Det krävs ganska ofta ett 

gediget upplägg med flera aktörer för att lyckas med bedrägeriet så det är väldigt sällan en person i ett 

assistansbolag kan bedriva det här överutnyttjandet i egen regi, man måste ofta ha flera personer runt om 

kring sig som hjälper till. Sen beror det på vad man menar med medhjälpare, folk i företaget eller 

assistenter som har brottslig bakgrund det är klart det kan finnas. Det här är en bransch som kräver 

ganska mycket folk. 

 

Överdrivna behov är det vanligaste typen av missbruk. Det möjliggör att det finns timmar som inte 

används som dubbelbemanning där två sitter och rullar tummarna. Det blir mycket pengar på ett år. 

Assistenter som täcker upp för varandra, en går hem vid dubbelbemanning och den andra stannar. Så 

länge båda håller tyst är det ingen som märker det överhuvudtaget. Att skriva över timmar på andra som 

t.ex. maka, make, syster etc. Det är helt omöjligt för oss att veta därför att folk ändå ska vara i huset, hur 

vet man om dem jobbar eller inte jobbar? Det är svårt att veta vad som är brott och överutnyttjande. Sen 

kan det vara brukare som blir utnyttjade av anhöriga och oseriösa företagare. Ett annat förfarande som 

förekommer är att läkarutlåtandet är gammalt och att man baserar assistansen på samma läkarutlåtande, i 

vissa fall har det upptäckts att brukaren inte behöver dubbel assistans dygnet runt, då har vi kommit 
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överens med brukaren om att en av assistenterna inte behöver vara där. Respondenterna tillägger att det 

finns, om än i liten utsträckning, vissa brukare som simulerar sin sjukdom, vissa brukare kan inte själva 

förmedla sin sjukdom utan det är en annan som pratar för brukaren t.ex. anhöriga eller anordnaren som 

lämnar oerhört subjektiva uppgifter.  

 

”Så länge man inte kan observera en brukare i en klinisk miljö eller vardagsmiljö då finns det 

incitament att säga om ”X” behöver en timme så säger jag tre istället, vem ska kontrollera det.” Patrik 

Söderhielm 

 

Det är de mest graverande ärendena, det har varit fel från början och då blir det väldigt mycket pengar. 

Det är förmodligen inte att det är det vanligaste, men det är det medialt mest uppmärksammade. 

 

De assistansanordnarna som missbrukar assistansersättningen vet vad de håller på med. Det ingår i deras 

uppdrag att ta hand om brukaren. De skriver ett avtal och det finns en fullmakt så assistansanordnaren 

har full kontroll på brukarens ärende. Det är det som är själva affärsidén att jag tar hand om brukarens 

ärende och för det vill jag ha ersättning. Om inte anordnaren kan det åker han ut, då är han en dålig 

företagare och försvinner. Eftersom utbudet är ganska begränsat så är anordnarna på folk med en ganska 

aggressiv marknadsföring vad vi tror, de erbjuder saker. Om jag som brukare känner att här får jag det 

mycket bättre, ja då byter jag bara. Då kan andra kontra igen och har man då dålig koll ja då försvinner 

du ju från marknaden tillslut, då är du ointressant. Anordnarna har bra koll på det här. De ser till att vara 

insatta.   

 4.10.2 Drivkrafter bakom fusket med assistansersättningen 

De vanligaste motiven handlar enligt respondenterna om pengar och inkomster, omotiverade vita eller 

svarta eller både och. Det går att skaffa sig en hög levnadsstandard som annars är ganska svår att få på 

mycket kort tid. Vissa assistansanordnare ser möjligheten att tjäna väldigt mycket pengar väldigt fort, 

det är drivande. Man kan dessutom öka på inkomsterna över tid t.ex. att man har kunnat öka anspråken 

på assistansen utan att bli ifrågasatt på några speciellt stora grunder. Ökningen på marknaden beror på 

lättförtjänta pengar. Insatserna för att starta en verksamhet är dessutom väldigt låga.  

 

”Man kan börja med att en anhörig behöver assistans, sen blir det ringar på vattnet, man gör bra ifrån 

sig.” Patrik Söderhielm 
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Eftersom det finns tre parter, assistenter, anordnare och brukare så finns det oftast en mångfasetterad 

brottslighet vilket gör att den ser väldigt olika ut. Erfarenheten är att det förekommer mycket mera brott 

än vad man hade trott och förväntat sig när man började titta på ersättningen.  

 

”Själva grundtanken är att det ska vara en välfärdsreform som dock missbrukas av vissa.” Patrik 

Söderhielm 

 

Regelverket och rättighetslagstiftning, är relativt mjuk och väldigt smidig när du väl fått ersättningen, 

det är lite efterkontroller och generöst rakt igenom. Det är för att det här handlar om en svag grupp i 

samhället dvs. funktionshindrade med särskilda behov. 

 

När Försäkringskassan utreder ett misstänkt assistansbolag så utreder man organiserad brottslighet i sig, 

man har väl sett att det är en bransch där det kan vara ganska lätt att få ut ersättning, att tjäna ganska 

mycket pengar i förhållande till risken att bli upptäckt och där även straffskalorna är relativt låga, du kan 

få fyra års fängelse. Jämför det med narkotikabrott där man kan få 14-16 års fängelse. Det som svider 

här är att man kan få ett skadeståndskrav på ex antal miljoner, pengarna svider mer än straffet tillägger. 

Det blir snabbt stora belopp även om du bara har en brukare.  

 

Det finns inte så mycket domar på assistansanordnarnivå utan de flesta är på brukarnivå. Det fallet som 

har kommit på assistansanordnarnivå. Det finns väldigt lite rättspraxis från domar, Charkas och Fluxor 

är väl de två som har med företag att göra, dvs. som är anordnare. Annars är det på individnivå som folk 

döms.  

 

”Det är ett svårt reglerat område det är väldigt privat, du är väldigt nära din egen kropp, det försiggår 

hemma det är väldigt svårt att reglera det här på ett vettigt sätt. Det bygger extremt mycket på 

förtroende och att man lämnar riktiga uppgifter samt att staten inte tror att individen är ute efter att 

luras. Ska du ha ett regelverk som lutar sig emot att alla är skyldiga till motsatsen bevisas då blir det åt 

andra hållet.”  Patrik Söderhielm 

 

Eftersom reglerna ser ut som de gör är assistansbranschen svår att reglera, man har inte trott att vissa 

skulle utnyttja assistansersättningen på det här viset. Försäkringskassan tycker att kontrollmöjligheterna 

generellt bör förbättras eftersom det är en svårkontrollerad ersättning, mycket av aktiviteten sker i 

hemmet som är en sluten miljö. Sen är det svårt för Försäkringskassan, hur mycket kontroll ska den ha? 

Vad är rimligt? Hur långt ska Försäkringskassan gå i sin kontroll och när ska rättsväsendet och polisen 
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ta över? Det är inte rimligt att rättsväsendet ska ta hand om alla ärenden då är det i så fall något som är 

grundläggande fel med hela LSS- förmånen. Varje brukare kostar i genomsnitt ca 1,5 miljon per år och 

det är väldigt mycket pengar för en ganska liten grupp människor drygt 15 900 brukare. Därför betonar 

Försäkringskassan att det måste vara transparens för hur assistansersättningen används då är det rimligt 

att samhället garanteras att det här sköts på rätt sätt just för att det är så dyrt. Det finns exempel från 

brukare och anordnarhåll att de sagt till försäkringskassan att inte lägga sig i, vi gör det här bättre själva. 

Brukaren och anordnaren tycker att allt som Försäkringskassan gör i princip är integritetskränkande. 

Därför anser Försäkringskassan att det är viktigt och eftersträvansvärt med transparens. 

Försäkringskassan framhåller enligt respondenterna att målet med själva kontrollverksamheten inom 

den assistansersättningen är att brukarna ska få den livsnödvändiga vård de har rätt till. Det finns tyvärr 

flera exempel på vanvård där företagen inte bryr sig om att ta hand om brukarna. 

 

”Kontroller handlar inte bara om att man fuskar, det handlar också om att brukare får den vård de har 

rätt till.” Patrik Söderhielm 

 

Försäkringskassan har sett från de som redovisar tid som assistenter att det är mycket konstigheter och 

behöver därför bättre verktyg för att kontrollera redovisningen. Försäkringskassan har inga möjligheter 

att skicka folk på särskilda utredningar för att få objektiva uppgifter i ett anslutningsärende, det skulle 

behövas en mall, vissa tidsintervall utifrån diagnosen där man kan avgöra vad som är ett normalbehov 

utifrån en diagnos, hur mycket assistanstid behöver en brukare utifrån den här diagnosen.  

 

”Det är lättare att tjäna stora pengar på assistans än att sälja datorer på blocket” Linus Nordenskär 

 

Det kan saknas en kompetent vakt för brottslingarna. Förr kunde man starta verksamheten och vänta på 

tillstånd. Även om du var oseriös kunde du hålla på ett antal år innan processen är helt färdig. 

Försäkringskassan gör inga utredningar om tillstånd utan det är socialstyrelsen som sköter det. Att 

upptäcka fusket är kanske inte så svårt men det är betydligt svårare att åtgärda både förvaltningsrättsligt 

och straffrättsligt. Det är svårt att bevisa uppsåt. Impulserna från samhället har dock ökat för att hjälpa 

till att upptäcka fusket. 

4.10.3 Fuskets konsekvenser för assistansbranschen 

Vad gäller assistansbranschens framtida utveckling anser respondenterna att de inte kan tycka så mycket 

om att branschen kan undermineras, det beror mycket på lagstiftaren, Försäkringskassan administrerar 

bara försäkringen åt staten, därför att Försäkringskassan inte lägger sig i driftsformen. 
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Det går att tjäna bra pengar utan att fuska så risken att vit arbetskraft slås ut är inte stor. Företagare som 

slås ut kan vara dåliga företagare rent allmänt som ger för generösa villkor så att det inte går ihop sig, de 

försvinner. Men det är en naturlig sållning som finns i alla branscher, det är det som är 

marknadsekonomi, alla överlever inte. De bästa klarar sig.  

 

Försäkringskassans prognos säger att kostnaderna för assistansersättningen kommer att gå från dagens 

25,9 miljarder kronor till över trettio miljarder kronor. Försäkringskassan enligt respondenterna försöker 

att förebygga missbruket med assistansersättningen. Vår egen handläggning är bunden av 

Försäkringskassans resurser, vi får alltid välja vad som ska prioriteras. Handläggarna har en viss tid på 

sig att göra utredningar. Samtidigt försöker Försäkringskassan att förebygga fusket genom att det ska 

vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Man ska veta att det finns en risk att åka dit om man har 

uppsåt att missbruka assistansersättningen. 

4.10.4 sammanfattning av intervjun 

Försäkringskassans utredningar angående fusk/missbruk inom assistansersättningen utgår enligt 

respondenterna ifrån individer dvs. brukaren och personer som driver verksamheten och då är 

bolagsformen inte särskilt intressant. Det betyder dock inte att kommuner är undantagna från 

fusket/missbruket med assistansersättningen. Det är oklart om bedragarna har en brottslig bakgrund det 

krävs dock ett nätverk för att utföra fusket/missbruket med assistansersättningen. Den vanligaste typen 

av missbruk är att överdriva sitt vårdbehov. Andra typer av förfarande är att vissa brukare får assistans 

efter ett gammalt läkarutlåtande vilket ger ett felaktigt assistansbehov. Det förekommer också fast i liten 

utsträckning att en brukare simulerar sitt vårdbehov. Det förekommer också falska löner genom att 

skriva över timmar på andra. Assistansanordnarna är kompetenta att veta vad som är fusk eller inte, de 

vet hur assistansersättningen får hanteras.  

 

Motiven till fusket/missbruket är att tjäna stora pengar på kort tid. Det är lättförtjänta pengar och det har 

gått att öka anspråken på vårdbehoven över tid utan att bli ifrågasatt. Det beror på att regelverket och 

rättighetslagstiftningen är mjuk och generöst utformad och anledningen till det är att det handlar om en 

svag grupp i samhället. Risken att bli upptäckt och straffskalorna är också relativt låga eftersom 

systemet bygger på förtroende och transparens. Eftersom aktiviteterna i assistansen sker i en sluten miljö 

är det svårt för Försäkringskassan att veta hur mycket assistansen ska kontrolleras samt att själva 

assistansersättningen är svårkontrollerad. Det saknas en kompetent vakt för brottslingarna och för att 

förhindra fusket/missbruket samt att säkerställa att brukaren får den vård som dem har rätt till bör 
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kontrollmöjligheterna förbättras och Försäkringskassan bör få större resurser, både när de handlägger 

och utreder assistansersättningen. Vad gäller konsekvenserna för assistansbranschen kan respondenterna 

inte hysa en åsikt om att branschen kan undermineras, det beror på att Försäkringskassan administrerar 

assistansersättningen åt staten och inte lägger sig i driftsformen. Då det är lönsamt att driva 

verksamheten utan att fuska riskerar inte den seriösa verksamheten att konkurreras ut. 

4.11 Intervju med Johanna Skinnari på Brå i Stockholm 2013-04-05 
Johanna Skinnari har arbetat på Brå sedan 2005. Hon arbetar inom två forskningsfält. Den ena handlar 

om hot och korruption och den andra om kriminell ekonomi. Intervjun tog 52 minuter att genomföra. 

4.11.1 Assistansfuskets förfarande 

Enligt Johanna Skinnari var alla fall som Brå utredde inom fusket med assistansersättningen antingen i 

form av assistansanordnare, fristående bolag med en annan brukare eller att brukaren själv hade ett 

bolag i egen regi. Brå hade inget fall där kooperativ som assistansanordnare men fusket kan säkert 

förekomma i alla assistansformer. Det var nog mer en slump att det föll sig så. Respondenten vet inte 

om brottslingarna har en brottslig bakgrund. Det var snarare så att fuskarna begick andra brott också, 

bokföringsbrott var det vanligaste eftersom de inte redovisade de här medlen på ett korrekt sätt men det 

är ju en del av brottet, det blir både bidragsbrott och kanske bidragsbedrägeri. Det fanns inslag av andra 

typer av bidragsbrott t.ex. så kunde assistansanordnare anställa personer som fick en 

sjukpenninggrundad inkomst (då vill man i framtiden fuska med sjukersättning) eller kvalificerade sig 

för a-kassa (genom att ha anställning en viss tid uppfyller man krav för ersättning, om man blir 

arbetslös), så syftet var att hjälpa dem att begå andra brott också. Det var ändå ganska tydlig eko- 

inriktning. Sen finns det enligt Skinnari några fall där det finns inslag av människohandel eller liknande 

beteende t.ex. man har hittat barn som har rejäla behov av vård i utlandet som man hjälpt att komma till 

Sverige, man har hjälpt föräldrarna att få den här förmånen och i gengäld så har de valt den här 

anordnaren och föräldrarna har fått väldigt låga löner. Det kan bli fråga om både någon form av 

arbetsmiljöbrott och människohandel.  

 

I det enklaste fallet enligt Skinnari så är det en brukare (som Brå kallar mottagare) som är involverad 

som överdriver sina behov eller helt enkelt inte har assistans, om man har haft assistenter som är 

medvetna om vad som sker. Brukaren kan själv ha varit anordnare eller man har haft en fristående 

anordnare som antingen inte upptäcker det här eller är med på det. Redan där är det rätt många personer 

inblandade. I de här människohandelsfallen så har assistansanordnaren någon som rekryterar de här 

familjerna i utlandet, assistansanordnarna har någon som hjälper familjerna att resa till Sverige fixa med 
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biljetter, sköter kontakter med myndigheterna, så där har vi betydligt fler funktioner. Och assistenterna, 

antingen är de med på det eller så fungerar de som gångare (som vi skriver och det är en roll som finns i 

storskaliga skattebrott), dvs. assistenten får in pengarna på kontot, en lön som ser juste ut på pappret, 

men assistenten lämnar i sin tur tillbaka en stor del av lönen i kontanter till huvudmannen. Sen så 

varierar det lite också vem som är huvudman, ibland så är det brukaren ibland är det anordnaren ibland 

är det assistenten eller så är man rätt jämlika i det här brottet. Vissa assistansbolag gör vita pengar svarta 

genom bidragsutbetalningar från försäkringskassan som landar i bolaget och den är ju juste. Sen måste 

du se till att du har löneutbetalningar till assistenter och när de i sin tur lämnar tillbaka kontanterna då 

blir det en penningmaskering, en omvänd penningtvätt, när de här pengarna bara försvinner blir de 

svarta. 

 

Ett exempel på förfarande tillägger Skinnari där Försäkringskassan försöker att hantera 

bidragsbrotten/bidragsbedrägerierna är när brukaren söker ersättning från Försäkringskassan vilket 

innebär att de har ett kundförhållande och om då min assistansanordnare snor de här pengarna, så istället 

för att återkräva beloppet från brukaren vilket kan slå väldigt hårt så har man i vissa fall drivit 

skadeståndstalan mot organisatören eller huvudmannen, och det är för det ska drabba rätt person. I något 

av de här Halmstad affärerna så fick man skadestånd mot huvudmannen och där var det ju så att många 

av de här brukarna var barn och de hade verkliga hjälpbehov, mamma och pappa jobbade med väldigt 

låga löner men de kunde inte heller det svenska systemet eller hade direktkontakterna med 

myndigheterna. Sen att assistansanordnaren tjänade t.ex. två hundra kronor varje timme genom att de 

inte fick den lön som de var berättigad till, det upptäckte de inte för än under utredningen. Så där har vi 

ganska många offer där också assistenterna har blivit lurade påpekar Skinnari.  

 

”De hade den här tolken som tolkade som han ville vilket gjorde att de upplevde att de fick en jättebra 

förmån för att vara hemma med sina barn.” Johanna Skinnari 

 

Ett annat exempel är fall där oseriösa aktörer försöker muta sig till brukare som redan har en seriös aktör 

och det här får de seriösa aktörerna naturligtvis veta. 

 

”Vi har haft ett assistansbolag här som kom in hos oss på Brå och sa att vi får höra av våra klienter att 

nu ska de byta assistansbolag för då får jag en tv eller lite kontanter varje månad och då undrar 

assistansbolagen vad ska vi göra med den här informationen och då frågade jag om assistansbolaget 

visste vad en skattebrottsenhet var och det visste de inte men de antecknade ju i alla fall (skratt)”. 

Johanna Skinnari 
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Här gäller det att myndigheterna och branschorganisationerna möts för att få in de här tipsen i rätt 

kanaler. 

4.11.2 Drivkrafter bakom fusket med assistansersättningen 

De vanligaste motiven enligt Skinnari är ekonomiska helt klart i vissa fall är det en ren affärside man 

har hittat ett kryphål i lagstiftningen och uppläggen knoppar av sig alltså personer som har varit 

assistenter i ett sådant här fall och sen dykt upp och startat ett eget assistansbolag för att bedriva det här. 

Där är det mer en ren affärside. Skinnari berättar även att Brå har hört talas om ett fall där det snarare är 

så att förmånen i sig har inlåsningseffekter. Man har ett behov från början, man har sina 

familjemedlemmar som jobbar som assistenter så det är många som har ett beroende av att den här 

personen har fortsatta hjälpbehov men sen blir man frisk eller det kommer ny behandling eller nya 

hjälpmedel som gör att man skulle kunna klara sig bättre själv men då finns inte riktigt drivkraften att 

hjälpa den här anhöriga att bli fri och självständig för att man har inlåsningseffekter där familjen faktiskt 

är beroende av inkomsterna. Inlåsningseffekten är utifrån ett ekonomiskt behov det som gör att man vill 

att villkoren ska kvarstå och att man inte försöker ta sig ur situationen så det är ju ett inslag av passivitet. 

Det här har enligt Skinnari inte varit seriösa assistanssamordnare som har haft någon önskan att bedriva 

bra vård utan man har snarare gått in med ganska brottsligt uppsåt från början. Och om man ska försöka 

tänka i termer av rutinaktivitetsteorin så har ni motiverade förövare. 

 

Assistansersättningen har uppfattats som ett lönsamt bedrägeri, det är ganska enkelt i förhållande till 

skattebrott så där är organisationsgraden mycket högre, du har betydligt fler medhjälpare, du har 

betydligt större behov av falsk dokumentation, man behöver betydligt större kompetens för att fixa en 

vit bokföring där allt ser ok ut och en svart bokföring som ska fixa allt det andra. I några av de 

assistansfallen som vi utrett har man inte ens skickat in läsbara tidrapporter. Man har inte behövt skapa 

en ordentlig falsk handling för att kontrollen har varit så eftersatt, så då fanns det inte någon på banan 

som var kunnig eller intresserad av att leta efter de här brotten.   

 

”De brotten vi såg var av en sådan art att det hade varit väldigt konstigt om de inte hade blivit 

upptäckta, det var så mycket som var fel.” Johanna Skinnari 

 

Brå var ute på fältet 2010 med några ärenden för att undersöka assistansbranschen och då fanns det 

väldigt få domar. Då hade man inte hunnit starta så många utredningar som ledde till åtal. Det krävs att 

man arbetar med några ärenden för att det ska bli domar av det, i några fall kommer man inte att kunna 

styrka brott vilket gör att det är det bidragsbrott vi kan minst om eftersom resultatet är väldigt osäkra. 



55 

 

Men det är ändå enligt Skinnari ganska grova bidragsbrott, väktarna saknades då. Men det ser betydligt 

bättre ut idag.  Då brottsoffret är Försäkringskassan och staten är det ingen som blir direkt drabbad. Det 

var en ovanlig assistansutredning (SOU 2012:6) då det vanliga är att man tar fram de nödvändiga 

lagstiftningsåtgärderna men de formulerade åtgärder som borde ha gjorts igår. 

 

”Det fanns ett fält som var öppet, man hade varit lite naiv man såg inte att det här skulle öppna upp för 

motiverade bedragare helt enkelt.” Johanna Skinnari 

 

Det fanns en okunskap om förmånerna, det finns en utredning utförd på Försäkringskassan i Malmö som 

är omkring tjugo år gammal och det intressanta med den handlingen är att den visar på i princip samma 

struktur på bedrägerierna som vi hittar 2010 så det var känt. Det fanns några duktiga handläggare på 

Försäkringskassan i Malmö som markerade, titta det här är jättefel vi måste göra någonting. Och när Brå 

enligt Skinnari kom ut och gjorde intervjuer med försäkringskassan så var det också många som sa att ni 

måste titta på assistansbedrägerierna för det är ingen som vågade prata högt om det här, det var så 

känsligt. 

 

”Jag har aldrig fått så mycket varningar som när jag skrev om den här rapporten, och det var ändå från andra 

myndighetspersoner de frågade ska du verkligen skriva om det här? ”ja men det är väl klart, det är ett brott, det 

är solklara brott, det är det vi sysslar med här, det är det vi skriver om här” men ni kommer att få spö av 

branschorganisationerna.” Johanna Skinnari 

 

Idag har det blivit tvärtom vad gäller branschorganisationernas intresse och reaktioner. De vill också ha 

bort de oseriösa som finns inom sin bransch.  

 

Det handlar enligt Skinnari om funktionshindrade människor och i vissa fall så utnyttjades dem, dem är 

rena brottsoffer och får inte den vård och stöd som är optimal för att klara sig själva och pengarna går 

någon annan stans. Brukaren kan vara ett offer genom att brottet har gynnat andra personer t.ex. 

assistansanordnare och assistenter. Ett problem är att Försäkringskassan och branschorganisationerna 

och framförallt vissa assistansbolag står väldigt långt ifrån varandra i tolkningen om vad förmånen 

faktiskt berättigar till och det här kan leda till problem för brukare som vill göra rätt för de går på 

anordnarens linje och vad deras jurister har kommit fram till. 2010 fanns det inga avgörande ärenden i 

rätten som visade var praxis ska ligga. Och att då få med sig polisen och skatteverket på banan när man 

inte har slagit fast vad som gäller för Försäkringskassan, det är svårt. 
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Men sen kom de här halmstadsärendena där bland annat Vd:n Hassan Charkas som stod bakom Charkas 

assistans AB. Det var skatteverket som upptäckte brotten och polisen var väldigt med på banan, det 

fanns några strukturella faktorer som gjorde att det här blev bra utredningar och Brå trycker väldigt 

mycket på vikten av samverkan mellan de här tre parterna.  

 

Försäkringskassan kan förmånen men de har inte kontrollverktygen här. Försäkringskassan får inte 

spana på assistansersättningsbedragarna, och i många fall är bevisningen att man kan fotografera, att ta 

filmer som visar att den här personen har inte det här behovet eller att man har kunnat bevisa att den här 

assistenten jobbar någon annanstans eller pluggar i paris eller föder barn till och med, en sådan sak 

borde de upptäcka lite enklare. Och det här kan ju skatteverket göra, de kan upptäcka konstiga 

transaktioner i bolagen men då måste de få försäkringskassans beslut med sig så att de har något att 

jämföra med, för att bara göra revision där kommer man inte att hitta så mycket. Och polisen har de här 

spaningsmöjligheterna och en helt annan kompetens också att kartlägga ett brott och det är väl det som 

gör det här så krångligt. Tre myndigheter som kanske inte har så lång tradition av trepartssamverkan, 

men Brå tyckte väl också att assistansbedrägerierna var ett väldigt strategiskt bidragsbrott till att börja 

med för att det är stora pengar vilket gör att det blir prioriterat automatiskt på de här tre myndigheterna. 

Nästan oavsett situation är det miljonbelopp vi pratar om.  

 

”Det är också någon som blir väldigt tydligt lidande för att många av de här fallen har brukaren något slags 

vårdbehov som inte uppfylls och vi menar att polisen är inte så himla pigg på bidragsbrott generellt, de tycker att 

de är små pengar, de tycker att handläggningen är dålig, att det är svårt att visa uppsåt för det är krångliga 

regler, vad får du göra? vad får du inte göra? Men här kan de bli tydliga hjältar och se till att en vårdbehövande 

får rätt lösning.” Johanna Skinnari 

 

Får man trepartssamverkan att börja fungera så kan man använda samma strukturer för att driva 

utredningar som rör sjukersättning och andra brott som också kan vara grova bidragsbrott men inte så 

tydliga. Så vi på Brå såg väl det här som en möjlighet för myndighetssamverkan snarare och så har det 

blivit också. 

 

En brist på kapabla väktare där Försäkringskassan kan räknas som väktare är att Försäkringskassan 

betalar in pengar utan allt för mycket kontroll, det Brå ser i studien är främst en efterkontroll. Man 

betalar ut och släpper in oavsett förmån ganska många i systemet som inte ska vara där. Sen upptäcker 

man det, och visst man kan kanske styrka ett brott i efterhand men pengarna är ju borta, och det är säkert 

jättebra att kunna skriva ett återkrav som kan visa att man är skyldig trettio miljoner men om 
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Försäkringskassan bara får in en miljon sedan, då är det jätteviktigt att istället försöka stoppa att 

pengarna betalas ut.  

 

”Det är lätt i teorin men någonstans sitter brukaren som måste ha pengar på kontot för att anställa någon så att 

man får hjälp.” Johanna Skinnari
 

 

4.11.3 Fuskets konsekvenser för assistansbranschen 

Skinnari påpekar att många i branschen var nog rädda för branschens överlevnad när den stora 

branschutredningen SOU 2012:6 (Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättningen) kom. 

De blev nog lugnade. Det var nog rätt personer som satt i utredningsgruppen som hade kompetens att ta 

fram och formulera relevanta förslag. Men Skinnari har inte sett något som tyder på att 

assistansbranschen kommer att undermineras för det här är en nödvändig reform. Den finns för att 

funktionshindrade ska få ett liv som alla andra. Risken att bli upptäckt om du fuskar är större idag än 

förut. De ärenden vi identifierade tror Skinnari inte- även om det är en gissning från hennes sida- att de 

skulle kunna hända idag, för nu vet man lite vad man ska leta efter. Det finns helt andra krav vad gäller 

tidrapporterna, de berörda myndigheterna gör vissa kontroller som dels försvårar fusket och dels gör det 

svårare för nya aktörer som försöker komma in och lära sig det här bedrägeriet. Det driver upp 

kostnaderna samt minskar lönsamheten för de personer som fuskar med assistansersättningen. Ska det 

här fusket fungera idag behövs fler bolag och fler och fler medhjälpare. Det blir dyrare och dessutom 

ökar riskerna att någon pratar.  

 

”Den stora vinsten är att myndigheterna börjar jobba med det här och att det inte är lika tabubelagt att granska 

sådana här ärenden idag som det var för tre år sedan. Det är den stora vinsten.” Johanna Skinnari 

 

Genom att söka tillstånd för att bedriva assistansbolag försöker man rensa upp i fältet. Det går också att 

kringgå tillståndet om du är driven, här är det viktigare att utnyttja branschorganisationerna och man kan 

titta på byggbranschen som exempel. De har ju länge haft problem med korruption och svartarbete och 

där har ju både arbetsgivare och fack gått ut väldigt hårt tillsammans för att rensa. Sen finns det många 

kritiker som menar att det här är fina ord på papper och kanske inte så mycket verkstad, men man har 

ändå tagit viktiga principbeslut. Man har lagt till vissa kontroller och det vi på Brå har pratat mycket om 

är att man måste få med oss branschorganisationerna. De måste börja städa hemma och de borde också 

vara väldigt motiverade att göra det, för man vill inte ha in ett sådant här bolag under sitt paraply. Det är 

många som kan byta skal här och man vill inte smutsa ner sitt eget företagsnamn. De borde ha ett 
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intresse att sparka ut osunda entreprenörer som finns. Jag tror inte att oseriösa företag slår ut seriösa 

företag.  

 

”Det handlar inte bara om pengar utan om bra vård och så länge man kan erbjuda det så hotas man inte av 

fifflare. Det blir en förtroendefråga.” Johanna Skinnari 

 

Det går enligt Skinnari att förebygga fusket, med enkla medel kan man göra ganska mycket t.ex. i 

samarbete med personer med koppling till vårdbranschen bl.a. assistenterna som vet hur en juste 

tidrapport ser ut. Det var några kontrollutredare på försäkringskassan som ville starta ett samarbete med 

arbetsterapeuter för att ofta hade man bara kontakt med en läkare och det är andra vårdyrken som har 

kompetensen att säga om den här armen kan användas, om den här personen går eller inte. En 

arbetsterapeut kan göra de bedömningarna och se om det här är verkliga funktionshinder. Det handlar 

om att sprida kunskap och visa möjligheter för att aktivera de kapabla väktarna, de finns där men de vet 

kanske inte vad de ska titta efter. Det handlar inte om att lagföra bort de här personerna för det är inte 

realistiskt utan det handlar om att minska lönsamheten, försvåra brotten, göra det mindre skadligt. Att 

försvåra för och störa fuskarna är mycket enklare att göra tillägger Skinnari. 

4.11.4 Sammanfattning av intervjun 

Johanna Skinnari berättar att fusket med assistansersättningen kan säkert förekomma i alla 

assistansformer men de fallen Brå utredde var i form av assistansbolag och i egen regi. Respondenten 

vet inte om bedragarna har en brottslig bakgrund. Brotten har både en tydlig eko- inriktning och inslag 

av människohandel. Det enklaste förfarandet är överdrivna behov. För att lyckas med bedrägeriet måste 

det finnas ett nätverk av personer. Andra förfaranden är att göra vita pengar svarta genom falska löner 

där en del av lönen går i kontanter i handen på arbetsgivaren vilket kallas penningmaskering. Det har 

också förekommit falska löner genom att anställa personer som inte arbetar som personliga assistenter 

för att sedan få en sjukgrundad inkomst och kvalificera sig för a-kassan. Ett annat förfarande för att 

berika sig är att betala låga löner till assistenter.  

 

De vanligaste motiven bakom fusket/missbruket enligt respondenten är ekonomiska och 

assistansersättningen kan uppfattas som ett lönsamt bedrägeri hos vissa som har upptäckt kryphålen i 

lagstiftningen. Det finns även fall av så kallade inlåsningseffekter där familjen är beroende av inkomsten 

och vill därför inte att brukaren förlorar eller minskar sin rätt till assistansersättning fast brukarens 

vårdbehov kan ha blivit mindre efter en tid. Vissa assistansanordnare har startat verksamheten med ett 

oseriöst uppsåt från början vilket är en motiverad förövare då avsikten var att tjäna pengar och inte 
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bedriva bra vård.  Att begå brott med assistansersättningen och lyckas med det är enkelt i förhållande till 

skattebrott, det krävs ingen större kompetens för att lyckas. Det saknades en kompetent vakt som var 

intresserad av att upptäcka de här brotten. Anledningen till avsaknaden av en kompetent vakt var att 

assistansförmånen är en känslig förmån där ingen vågade utreda hur den förbrukades eftersom det 

handlar om de svagaste människorna i samhället, en annan anledning var att det fanns en viss okunskap 

om hur förmånen skulle användas. Kontrollverktygen är inte tillräckliga för de enskilda myndigheterna 

därför är det viktigt med ett samarbete mellan myndigheterna och branschorganisationerna.  

 

Vad gäller fuskets konsekvenser för assistansbranschen anser respondenten att det inte föreligger någon 

risk att den undermineras, dels därför att det är en nödvändig reform och dels ställs högre krav på att 

sköta assistansen t.ex. korrekta tidrapporter. Det går att förebygga fusket med enkla medel t.ex. 

samarbete med personer med koppling till vårdbranschen t.ex. assistenterna och läkarna mm. Det 

handlar om att sprida kunskap och visa möjligheter för att aktivera de kapabla väktarna. 

4.12 En sammanställning av intervjuerna 
Tabell 6 sammanställer samtliga intervjuer med respondenterna som har delats upp efter uppsatsens 

frågeställning. Tabellen visar att det finns en stor samstämmighet i frågan om assistansformerna om att 

fusket förekommer mest i bolagsformen. Vad gäller förfarandet ser vi ett mönster som visar att fusket 

handlar om att tillskansa sig så många timmar som möjligt genom olika förfaranden. Motiven till fusket/ 

missbruket är helt och hållet styrt av stora ekonomiska incitament. Konsekvenserna visar också på en 

samstämmighet om att branschen inte på något sätt är hotad. Däremot behövs fler åtgärder för att 

förebygga fusket/missbruket 
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Tabell 6 visar en sammanställning av intervjuerna i empirin som delats upp efter uppsatsens frågeställning.  

Respondenter Assistansformer Förfarande Motiv Konsekvenser 

Björn Jidéus 

På KFO 

Assistansbolagsform Överdrivet/simulerat 

vårdbehov. Utbetald 

lön för icke utförd 

assistans. Krävs fler 

personer för att 

utföra fusket 

Tjäna stora pengar 

på kort tid. Växa och 

ha en stor 

omsättning.  

Kan bli negativa 

konsekvenser för 

branschen. Fusket kan 

förebyggas med fler 

kontroller. 

Erika Malmberg 

På Polisen 

Assistansbolagsform 

och i egen regi. 

Överdrivet/simulerat 

vårdbehov. 

Lurat/köpt doktorn. 

Människohandel. 

Krävs ett nätverk av 

personer för att 

lyckas med fusket. 

Stora vita pengar. 

Liten risk att bli 

upptäckt. 

Otillräckliga 

kontroller. 

Branschen kommer inte 

undermineras av fusket. 

Fusket kan förebyggas 

genom lagändringar och 

ökad kunskap. 

Johan Södersten 

På skatteverket 

Assistansbolagsform Låga och falska 

löner. Ej använda 

assistanstimmar som 

går in i bolaget. 

Krävs fler personer 

för att utföra fusket 

Berika sig själv och 

sin familj lite extra. 

Brist på tidig 

kontroll och 

samarbete mellan 

myndigheter. 

Ersättning betalas ut 

direkt till bolaget.  

Branschen kommer inte 

att undermineras. 

Ersättningen kan pressas 

något. Fusket kan 

förebyggas med att 

sprida kunskap och 

genom samarbete mellan 

myndigheter och 

handikapporganisationer. 

Patrik Söderhielm 

& Linus 

Nordenskär  

På 

Försäkringskassan 

Utgår ifrån individer 

d.v.s. brukaren och 

personer som driver 

verksamheten. Kan 

dock förekomma i 

alla former. 

Överdrivet/simulerat 

vårdbehov. Gamla 

läkarutlåtande. 

Falska löner. Krävs 

ett nätverk för att 

utföra fusket. 

Tjäna stora pengar 

på kort tid. 

Lättförtjänta pengar. 

Svagt regelverk och 

rättighetslagstiftning. 

Svårkontrollerad 

ersättning. Liten risk 

att bli upptäckt p.g.a. 

för små resurser till 

kontroller och 

handläggning.  

Vet ej om branschens 

framtid. Fusket kan 

förebyggas med bättre 

verktyg för kontroller 

och större resurser för 

utredningar och 

handläggningar. 

Johanna Skinnari 

På Brå 

Assistansbolagsform 

och i egen regi men 

kan förekomma i 

alla former. 

Överdrivet behov. 

Människohandel. 

Penningmaskering. 

Falska löner. Krävs 

ett nätverk av 

personer för att 

utföra fusket. 

Ett lönsamt 

bedrägeri. Kryphål i 

lagstiftningen. 

Inlåsningseffekter. 

Lätt att fuska. 

Okunskap hos 

myndigheterna om 

hur 

assistansförmånen 

ska utredas samt 

kontrollverktygen 

otillräckliga. 

Avsaknaden av 

kompetent vakt.  

Föreligger inte någon 

risk att branschen 

undermineras. Fusket 

kan förebyggas genom 

samarbete mellan 

myndigheter, 

assistansorganisationer 

och vårdbranschen.  

Källa: Egen tabell 
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5. Analys 

I det här kapitlet kommer vi att analysera det empiriska materialet efter vår indelning av 

intervjusvaren där den första är förfarandet av assistansfusket där vi undersökte hur själva fusket går 

till. I den andra delen analyseras drivkrafterna bakom fusket med assistansersättningen. I den tredje 

och sista delen analyserar vi fuskets konsekvenser för assistansbranschen. 

 

Assistansfuskets förfarande skiljer sig beroende på respondenternas perspektiv och erfarenhet. 

Förfarandet i sig är dock likartad där assistansanordnare, assistenter och brukare är inblandade i olika 

typer av assistansersättningsmissbruk.  

5.1 Förfarandet av assistansfusket 
Som har nämnts tidigare sker personlig assistans i fyra olika former: kommunen, brukar kooperativ, 

assistansbolag samt i egen regi. Enligt vår analys efter respondenternas svar kan vi konstatera vad gäller 

möjligheten till fusket/missbruket av assistansersättningen i huvudsak har skett i alla assistansformerna 

utom den kooperativa formen, respondenterna påpekar dock att det kan förekomma i den formen också. 

De flesta brotten som har utretts och upptäckt har begåtts i assistansbolagsformen. När ett brott upptäcks 

utreds det enligt respondenterna utifrån individnivå och inte själva bolagsformen vilket gör det svårt att 

avgöra vilken assistansform som är mest utsatt för fusk/missbruk. 

 

Lagen om stöd och service (LSS) infördes för att ge stöd och service till vissa funktionshindrade 

människor för att kunna ge dessa människor ett så normalt liv som möjligt. Dock har vissa brukare och 

aktörer hittat olika kryphål för att utnyttja lagen för egen vinning.  Det mest uppenbara i förfarandet är 

att fusket/missbruket handlar om att lura till sig assistanstimmar. t.ex. har vissa personer som inte är 

berättigade till insatsen personlig assistans och brukare simulerat sin sjukdom för att utnyttja 

assistansersättningssystemet. 

 

Fusket/missbruket av assistansersättningen visade sig kräva fler än en part för att genomföras där 

brukare, assistenter och anordnare är inblandade. Även utomstående personer kan vara inblandade. Vad 

gäller brukaren har vissa använt sin talang genom att överdriva sina vårdbehov och lyckats införskaffa 

ett läkarintyg för att utöka assistanstimmarna. I något enstaka fall har det förekommit att läkaren har 

blivit köpt för att utfärda ett läkarintyg utan vidare undersökning. Brukarens vårdbehov kan också 

överdrivas om uppgifterna lämnas av brukarens familj som arbetar som assistenter t.ex. make, maka, 

syster. De uppgifterna som förmedlas kan vara oerhört subjektiva vilket kan användas till förmedlarnas 
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fördel, särskilt när assistansanordnaren själv är uppgiftslämnare. De uppgifterna kan också vara 

svårkontrollerade så länge man inte kan observera brukarens assistansbehov på plats.  

 

. ”Så länge man inte kan observera en brukare i en klinisk miljö eller vardagsmiljö då finns det 

incitament att säga om ”X” behöver en timme så säger jag tre istället, vem ska kontrollera det.” Patrik 

Söderhielm 

 

Vad gäller assistansanordnarens roll i fusket/missbruket med assistansersättningen är det också påtagligt 

att de extra assistanstimmarna som beviljats av Försäkringskassan har använts till annat än själva 

reformens avsedda ändamål. De extratimmarna kan ha använts av vissa assistansanordnare för att betala 

falska löner som tillslut hamnar i fickan på anordnaren. Vissa av assistanstimmarna har använts genom 

att betala låga löner, resten av pengarna har gått in i bolagets kassa och använts till t.ex. marknadsföring 

av det egna bolaget eller för juridisk service mm. Det har även förekommit att assistanstimmarna delats 

på olika personer för att betala lägre skatter. Anställningar har även avtalats med anhöriga fast de inte 

arbetat som personliga assistenter för att ge dessa personer tillgång till trygghetssystemen t.ex. 

sjukpenninggrundad inkomst eller kvalificera sig för A-kassa. Ett sådant bedrägeri har en tydlig eko- 

inriktning. 

I en del av fusket/missbruket med assistansersättningen krävs det även att ett nätverk av personer är 

involverade för att lyckas. T.ex. fallet med människohandeln som har uppmärksammats krävde ett 

nätverk av personer för att genomföra. Ett annat exempel är att skriva över timmarna på personer som 

inte arbetar som assistent där brukaren måste vara inblandad för att godkänna tidrapporten. 

 

En stor del av assistansersättningsmissbruket är medvetet och handlar inte om inkompetens utan 

assistansanordnarna vet vad de håller på med. De har full koll och ser till att vara insatta i sitt arbete 

vilket innebär att de tolkar lagar och regler till sin egen fördel. Dock påpekar en respondent att mycket 

av missbruket inte är avsiktligt utan beror till stor del på entreprenörens inkompetens t.ex. man har 

redovisat på ett felaktigt sätt eller inte haft koll på reglerna eftersom det hade varit lätt bli beviljad att 

starta och driva ett assistansbolag utan krav på ett tillstånd.  De här uppgifterna är motstridiga men 

möjligheten att båda påståendena stämmer finns där. Det stora och påtagliga fusket/missbruket är 

medvetet eftersom det handlar om att fler än en person måste vara inblandade för att det ska vara möjligt 

att genomföra. Det oavsiktliga fusket/missbruket som kan förekomma handlar om att misstolka regler då 

dessa är svårtolkade kan också vara det vanligast förekommande.  
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En respondent påpekar att även om assistansersättningsmissbruket kostar mycket pengar så är det 

väldigt tillspetsat i den mediala debatten. Det rena missbruket är ganska litet egentligen fast där 

fuskstämpeln passar bra i tider där samhället måste se över sina resurser då assistansreformen är ganska 

dyrbar i sig.  

 

”Vad vi har sett dock det är att de här historierna många gånger är samma historier som dyker upp lite då och 

då i tidningarna”. Björn Jidéus 

 

5.2 Drivkrafterna bakom fusket med assistansersättningen 
Den stora motivationen beträffande fusket/missbruket är de stora ekonomiska incitamenten som finns 

inbyggda i assistansersättningens struktur. Det mest uppenbara som alla respondenter är överrens om är 

möjligheten att tjäna stora pengar på kort tid.  

 

De institutionella problemen är till stor del en drivande orsak till att fusket förekommer. Det finns enligt 

respondenterna många exempel på de formella institutionella problemen i själva 

assistansersättningsstrukturen t.ex. de svaga kontrollmöjligheterna i regelverket där Försäkringskassan 

saknar kontrollverktyg för att kontrollera att assistansen utförs i enlighet med beviljade beslut. Ett annat 

stort institutionellt problem är att det råder en stor brist på samarbete mellan de statliga myndigheterna i 

sig och mellan myndigheterna och branschens organisationer. Eftersom assistansbranschen betraktas 

som en svårkontrollerad bransch behövs det lagändringar samt mer kunskap och bättre samarbete mellan 

myndigheterna för att det ska bli lättare att upptäcka och granska missbruket innan ersättningen betalas 

ut. Det kan vara en ren affärside där man utnyttjar vissa kryphål i lagstiftningen. En annan anledning är 

att man vill ta genvägar för att växa och skaffa sig en stor omsättning.  

 

”Det blir stora pengar på kort tid. Man kan lägga undan pengar och blir du upptäckt tar du pengarna och drar.” 

Björn Jidéus 

 

De informella institutionerna t.ex. moral, etik, seder mm har spelat en stor roll bakom fusket/missbruket 

med assistansersättningen då ett motiv för vissa assistansanordnare har varit att berika sig själv och sin 

familj lite extra då det går att skaffa sig en hög levnadsstandard som annars är ganska svår att få. Det har 

gjorts utan att ta hänsyn till LSS-lagens moraliska och etiska värderingar. Det finns även en 

inlåsningseffekt bakom assistansersättningsförmånen där familjen blir beroende av inkomsterna vilket 

leder till att de inte har något intresse av att brukaren blir fri och självständig, då inkomsterna för 
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familjen försvinner om brukaren förlorar en stor del av sin assistans. Det förekommer också ett 

konkurrensinslag där oseriösa assistansanordnare försöker muta till sig brukare genom att betala svarta 

pengar eller erbjuda en dator som kompensation för kontraktet. En generell inställning enligt två av 

respondenterna är att det inte är så farligt att missbruka assistansersättningen då brottet sker mot staten. 

  

”Vi har haft ett assistansbolag här som kom in hos oss på Brå och sa att vi får höra av våra klienter att 

nu ska de byta assistansbolag för då får jag en tv eller lite kontanter varje månad och då undrar 

assistansbolagen vad ska vi göra med den här informationen och då frågade jag om assistansbolaget 

visste vad en skattebrottsenhet var och det visste de inte men de antecknade ju i alla fall (skratt)”. 

Johanna Skinnari 

5.3 Fuskets konsekvenser för assistansbranschen 
Samtliga respondenter påpekar att det förekommer fusk/missbruk med assistansersättningen och att det 

kommer att få konsekvenser för assistansbranschens utveckling t.ex. pressade assistansersättningsnivåer 

som kan komma att påverka både brukare och entreprenör. Dock är det ingen av respondenterna som 

tror att assistansbranschen kommer att undermineras. Orsaken till det är att assistansersättningsförmånen 

är en nödvändig ersättning som enligt LSS-lagen ger livskvallitet till vissa funktionshindrade människor.  

 

Att förebygga fusket/missbruket av assistansersättningen kan vara en fråga om både ekonomi, 

lagstiftning och samarbete. Vad gäller den ekonomiska delen så behövs det mer resurser för att bekämpa 

brottsligheten.  Respondenterna på Försäkringskassan anser att resurserna inte räcker till då de idag får 

prioritera vilka ärenden som ska handläggas. Alla respondenterna är överens om att lagstiftningen bör 

förändras. Respondenterna föreslår några ytterligare åtgärder som bör vidtas för att förebygga fusket 

t.ex. tidiga kontroller och möjligheter att rätta till fel som begås innan ersättningen betalas ut. Vad gäller 

samarbetsdelen bör det finnas en stark länk i samarbetet mot fusk/missbruk med assistansersättningen 

t.ex. ett samarbete med de berörda myndigheterna och handikapporganisationer för att informera om vad 

ersättningen får användas till. Ett annat sätt att förebygga eller upptäcka fusk/missbruk är att öka 

medvetenheten hos medborgarna så att fler tips ska lämnas in. Det handlar också om att försvåra för 

fuskarna samt att aktivera de kapabla väktarna inom vårdbranschen t.ex. assistenter och arbetsterapeuter. 

Det går att förebygga mycket med ganska enkla medel. Det handlar inte om att lagföra bort de som 

missbrukar assistansersättningen utan det handlar om att förstöra och försvåra för fuskarna.  

 

”Själva grundtanken är att det ska vara en välfärdsreform som dock missbrukas av vissa.” Patrik 

Söderhielm 
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6. Resultat 
I det här kapitlet presenterar vi de resultat vi har kommit fram till genom vår analys av empirin samt 

besvara forskningsfrågorna som vi ställde i vårt syfte. Slutligen presenterar vi vår egen diskussion om 

uppsatsens resultat samt förslag till vidare forskning som vi anser vara intressanta samt metodkritik. 

6.1 Slutsats  
Studiens resultat kommer att besvara uppsatsens syfte som är att utreda mekanismerna bakom det 

destruktiva entreprenörskapet i assistansbranschen samt uppsatsens forskningsfrågor som är: 1. 

Vilken/vilka av de fyra assistansformerna är utsatta för det destruktiva entreprenörskapet? 2. På vilket 

sätt missbrukas assistansersättningen? 3. Vilka är motiven till det destruktiva entreprenörskapet? 4. Vad 

blir konsekvenserna av det destruktiva entreprenörskapet i assistansbranschen? Detta sker utifrån vår 

analys som vi tagit fram av det empiriska materialet vilket kommer att relateras till uppsatsens teori som 

är rutinaktivitetsteorin. 

 

Studien visar med stöd av respondenternas svar med försiktighet att det förekommer missbruk av 

assistansersättningen i tre av de fyra assistansformerna. I den kooperativa formen känner ingen till något 

fusk/missbruk fast misstankarna finns att det förekommer där också. De former som har utretts mest är 

bolagsformen och i egen regi. En slutsats som går att dra är att assistansbolag är den mest utredda 

formen.  

 

Vår studie visar att det står klart att det förekommer både fusk och missbruk inom assistansersättningen 

vilket kan utföras på olika sätt. Från att vissa brukare simulerar sin sjukdom till att de överdriver sina 

assistansbehov. Eftersom det i vissa fall är svårt att bedöma sjukdomarna hos funktionshindrade 

personer har vissa brukare t.o.m. lyckats lura läkare att skriva ut felaktiga läkarintyg. Det finns t.o.m. 

några få fall där läkare har blivit köpta för att utfärda ett falskt läkarintyg. Assistansanordnare har 

missbrukat ersättningen genom att betala lägre löner och t.o.m. falska löner. Överskottet som blir kvar i 

bolaget p.g.a. låga löner eller de oanvända assistanstimmarna har anordnaren använt till andra saker än 

vad assistansersättningen är tänkt för. För att utföra ett bedrägeri på den här nivån krävs flera 

medhjälpare där brukaren och assistenten kan vara inblandade. Ett exempel på trepartssamarbete är när 

vissa anordnare skriver över extratimmar på en anhörig för att komma in i trygghetssystemet och 

kvalificera sig för a-kassan. Ett annat exempel är när assistansanordnaren skriver extratimmar på en 

assistent vilken i sin tur lämnar tillbaka en del av lönen i kontanter till anordnaren. Vissa fall av 

missbruk kan dock ha uppstått då assistansanordnaren inte haft full koll på lagar och regler eller helt 

enkelt har varit inkompetent. Det har i vissa fall även uppstått en form av människohandel där 
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assistansanordnaren haft ett nätverk av medhjälpare för att locka till sig en familj från utlandet och 

utnyttja deras svaga situation genom att betala lägre löner och erbjuda dåliga villkor.  

 

Motiven till fusket med assistansersättningen enligt vår studie är att möjligheten att tjäna stora pengar på 

kort tid och berika sig och sin familj lite extra vilket möjliggör att skapa en hög levnadsstandard som 

annars kan vara svår att uppnå. Ett annat motiv är en inlåsningseffekt där assistansersättningsförmånen 

blir en familjs enda inkomst som de inte vill bli av med vilket kan leda till att familjen inte vill minska 

brukarens assistanstimmar och behov. Vissa assistansbolag kan känna sig pressade av brukare att 

använda assistansersättningen till fel saker t.ex. att brukaren kräver svarta pengar eller 

semesterbiljetterna betalda. En generell inställning som vissa assistansanordnare har när de fifflar med 

assistansersättningen är att det är inte är så alvarligt då brottet sker mot staten. Det är också lätt att få ut 

och missbruka assistansersättningen i förhållande till att bli upptäckt. Det beror på att det är svårt att 

kontrollera både assistansbehoven och att assistansen verkligen utförs på rätt sätt. Det behövs mer 

resurser och bättre verktyg samt ett bättre samarbete mellan myndigheterna för att det ska bli lättare att 

granska assistansersättningsmissbruket och förhindra fusket.  

 

Meningen med LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade människor) är att ge 

livskvallitet och självständighet till vissa funktionshindrade människor, därför anser samtliga 

respondenterna att assistansbranschen inte hotas av underminering. Däremot finns det risk för negativa 

förändringar för både brukaren och företagarna t.ex. genom assistansersättningsnivån kan komma att 

minskas. Det går även att förebygga mycket av missbruket med ganska enkla medel och åtgärder t.ex. 

ett bättre samarbete med handikapporganisationerna och öka medvetenheten hos medborgarna så att fler 

tips kan lämnas in. Tidiga kontroller är en annan åtgärd som kan förebygga missbruket genom att stoppa 

tidiga utbetalningar innan redovisningen av ersättningen är rätt skött.  

6.2 Diskussion 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade människor som utfärdades 1992 har möjliggjort 

och förbättrat utvecklingen av stöd och service till vissa funktionshindrade människor som är i stort 

behov av assistans för att få ett mer självständig liv och en högre livskvalité. Det är dock utifrån studiens 

resultat uppenbart att LSS-lagen samt assistansersättningsförmånen har utnyttjats av oseriösa aktörer 

som bara har velat berika sig på ett ohederligt sätt. Vissa assistansanordnare har utnyttjat dels de 

formella institutionernas svaga kontroller och dels de informella institutionerna t.ex. LSS lagens etiska 

och moraliska värderingar som bara gynnar den enskilda vilket kan skada hela LSS reformen. Vår 

studies resultat sammanstrålar väl i den valda teorin som är rutinaktivitetsteorin. Där fann vi en 
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motiverad gärningsman som fann olika kryphål i assistansersättningsförmånen att berika sig själv lite 

extra. I studien fann vi också ett lämpligt brottsoffer eftersom vissa assistansanordnare har en inställning 

att brottet inte är så alvarligt då det sker mot staten som dessutom är en pålitlig utbetalare av 

assistansersättningen som sker via Försäkringskassan. Det som stack ut mest var dock avsaknaden av en 

kompetent vakt där vi kan konstatera att kontrollmöjligheterna är helt otillräckliga för att dels upptäcka 

missbruket och dels förhindra att ett brott ska begås. Vår undersökning visar att assistansbranschen 

kommer att finnas kvar då reformen i sig är en bra rättighetsreform för de människorna med mest behov 

av hjälp och stöd av samhället. Även om systemet har varit lätt att manipulera och kostat staten stora 

belopp så går bristerna att åtgärda genom ett större samarbete mellan myndigheterna och högre krav på 

kontroller för att komma åt mekanismerna som orsakar fusket/missbruket i assistansbranschen. 

 

Slutligen kan vi konstatera att fusket/ missbruket inom assistansersättningen som skulle ha gått till de 

mest behövande i samhället i form av stöd och service handlar om miljonbelopp som förskingras av 

oseriösa assistansanordnare samt att överträdelserna sker i samverkan med flera personer vilket är en 

förutsättning för att åstadkomma förskingringen av assistansersättningen.  

6.3Vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att undersöka fusket/missbruket med assistansersättningen med andra 

teorier än rutinaktivitetsteorin för att kunna upptäcka andra påverkansfaktorer som leder till ett 

destruktivt entreprenörskap i assistansbranschen. En annan undersökning som borde vara intressant är 

att undersöka problemet ur de dömda personernas perspektiv för att på det sättet komma närmare 

problemet. 

6.4 Metodkritik 
Intervjuteknik är en svår konst och vår ringa erfarenhet av intervjuer gjorde att vi fick lära oss under 

uppsatsens gång. Risken för missförstånd, är alltid stor då det kan vara svårt att tolka de svar som ges. 

Det är också svårt att hålla isär perspektiven mellan olika respondenter. Något som hade kunnat 

förbättra undersökningen och dess resultat hade varit att dels träffa respondenterna fler gånger för att 

följa upp våra frågor samt besvara nya frågor som uppstod under arbetets gång. En annan förbättring 

hade varit att träffa fler respondenter från olika myndigheter och assistansbranschens organisationer 

vilket inte var möjligt p.g.a. tidsbrist. 
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Bilagor 
Frågeformulär 

 
Vi inledde alltid intervjuerna med allmänna frågor till respondenten:  

 

1. Allmän presentation, namn osv. 

2. Ansvarsområde 

3. Hur länge har du arbetat 

4. Hur har du arbetat med assistansfrågorna 

5. Vad har du rent generellt för erfarenhet av Fusket/missbruket av assistansersättningen? 

Förfarande 

 
1. Förekommer fusket/missbruket i alla de fyra assistansformerna, kommunala, assistansbolag, 

kooperativ och i egen regi? I så fall vilken form är mest utsatt? 

2. Har fuskarna en brottslig bakgrund själva? 

3. Har fuskarna medhjälpare? 

4. Hur går fusket/missbruket till i praktiken? 

Motiv 

 
5. Vilka är de vanligaste motiven till att det fuskas? 

6. Är risken att bli upptäckt stor eller liten? 

7. Är möjligheterna till kontroll tillräckliga? 

8. Finns det en svaghet i regelsystemet som leder till ett överutnyttjande av ersättningen? 

9. Finns det brister i utredningen vad gäller nystartade företag och brukarens behov? 

10. Hur svårt är det att upptäcka fusket? 

11. Finns det brister i samarbetet mellan myndigheterna i arbetet med att upptäcka fusket? 

Framtid 

 
12. Går det att förebygga fusket? 

13. Hur arbetar ni för att förebygga fusket? 

14. Hur påverkar fusket assistansbranschen? 

15. Konkureras seriösa företagare ut? 

16. Tvingas fler seriösa företagare att börja fuska för att klara konkurrensen? 

17. Riskerar assistansbranschen att undermineras, på vilket sätt i så fall? 

18. Vad har ni förbättrat för att komma åt fusket? 

 

 

 

 

 

 


