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Generaldirektörens förord 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom 
systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och 
effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Med systemtillsyn 
avses granskning av om regelverket tillämpas korrekt och enhetligt. 
Med effektivitetsgranskning avses granskning av om en verksamhet 
fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet.  

Ansvaret för stöd till personer med funktionsnedsättning delas mellan 
staten och kommunerna. För grundläggande behov upp till 20 timmar 
per vecka bär kommunen hela ansvaret. Personer med större behov 
har rätt till statlig assistansersättning, som bedöms och administreras 
av Försäkringskassan. Sedan 1997 utbetalas assistansersättningen i 
form av en schablon med ett visst antal kronor per timma, oberoende 
av assistansanordnarens kostnader. 

Föreliggande rapport analyserar timschablonen med avseende på 
konstruktion, nivå och den effekt den har haft på marknaden för 
assistanstjänster. Av analysen framgår att timschablonen ger upphov 
till starka spänningar beroende på stora skillnader i kostnadsnivå 
mellan kommuner och kooperativ å ena sidan och privata företag å 
den andra. Skillnaderna beror bland annat på skillnader i löneläge och 
i tillägg för obekväm arbetstid, lägre arbetsgivaravgifter och fler 
timmar per brukare. Till viss del beror skillnaderna också på lägre 
overheadkostnader, men schablonens konstruktion gör att vinster med 
rationaliseringar som görs av anordnarna inte kommer den offentliga 
sektorn till del, eftersom schablonen anpassas till de producenter som 
har högst kostnader. Det framstår tvärtom som sannolikt att systemet 
är kostnadsdrivande, då de privata anordnarna uppträder som ombud 
för brukarna gentemot Försäkringskassan. 

En konsekvens av konstruktionen med en timschablon är att de 
privata anordnarna har gjort betydande vinster och snabbt expanderat 
sin andel av marknaden. Flera företag har också genom ränte-
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dispositioner överfört vinster till utlandet och därigenom minskat 
skatten i Sverige. 

ISF:s slutsats av granskningen är att konstruktionen med en tim-
schablon bör överges och ersättas med ett ersättningssystem som dels 
tar hänsyn till skillnader i kostnadsläge mellan olika anordnare, dels 
säkerställer att rationaliseringsvinster får effekter på den offentliga 
budgeten. 

Rapporten har skrivits av Tomas Agdalen. 

 

Stockholm i juni 2012 

 

Per Molander 



 

7 

Sammanfattning 

Inspektionen för socialförsäkringen har granskat de ekonomiska vill-
koren som gäller för företagen på den privata assistansmarknaden. 
Huvudsyftet med granskningen är att belysa i vilken grad den scha-
blon per timme i assistansersättning som Försäkringskassan betalar ut 
för personlig assistans är ändamålsenligt utformad. För att undersöka 
ändamålsenligheten har också jämförts med de villkor som gäller för 
kommuner som assistansanordnare. 

Assistansreformen 

År 1994 trädde lagen om assistansersättningen (LASS) i kraft, vilket 
brukar kallas assistansreformen och är en del av LSS-reformen (prop. 
1992/93:159). LASS har upphävts. Motsvarande bestämmelser har, 
genom en lagändring som trädde ikraft den 1 januari 2011, förts in i 
51 kap. socialförsäkringsbalken (SFB). 

Förmånen riktar sig till personer som har omfattande stödbehov på 
grund av en funktionsnedsättning (brukare). Dessa personer kan 
beviljas assistansersättning i form av en schablon per timme av 
Försäkringskassan för att köpa personlig assistans av en assistans-
anordnare på assistansmarknaden. Det handlar nästan uteslutande om 
företag som bedrivs i vinstsyfte, brukarkooperativ och kommuner. Så 
kallade egna arbetsgivare förekommer marginellt. Det är brukare som 
i egenskap av fysisk person (enskild firma) själva anställer sina per-
sonliga assistenter. 

Genom assistansreformen betonar lagstiftaren brukarens självbestäm-
mande. Avsikten var att avprofessionalisera bedömningen av hur, var 
och när stödet till personer med funktionsnedsättning ska utföras. 
Brukaren ska ha det avgörandet. Statens uppgift utförd av Försäk-
ringskassan, är begränsad till att besluta om storleken av behovet av 
personlig assistans, vilket konkretiseras i beslut om ett visst antal 
timmar per vecka. För varje beviljad assistanstimme betalar 
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Försäkringskassan ut en schabloniserad ersättning till brukaren eller 
den brukaren hänvisar till (timschablonen). 

Kostnadsutvecklingen 

När assistansreformen infördes underskattade regeringen och riks-
dagen både storleken på målgruppen för personlig assistans och om-
fattningen av stödbehovet i timmar. År 1994 betalade Försäkrings-
kassan ut assistansersättning till 6 138 brukare, som i genomsnitt  
hade 66 timmar personlig assistans per vecka. År 2011 hade 16 047 
brukare assistansersättning med igenomsnitt 116 timmar personlig 
assistans per vecka. Det är en ökning från cirka 21 miljoner timmar 
per år till 96,6 miljoner timmar per år. 

Assistansersättningen beräknades inledningsvis kosta 2,4 miljarder 
kronor. År 1998, som är det första hela året då timschablonen till-
lämpades, kostade assistansersättningen 5,2 miljarder kronor. År 
2011 hade den ökat till 24,3 miljarder kronor. 

Timschablonen 

Från början ersattes assistansanordnarna för de faktiska kostnader 
som de hade för personliga assistenter. Det avsåg lön och sociala 
avgifter och viss administration som hänger samman med arbets-
givaransvaret. Man utgick från lönekostnader motsvarande en lön för 
vårdbiträden och, enligt en praxis som utvecklade sig, en ersättning 
på högst 30 kronor för administration (30-kronan). Hur ersättningen 
användes redovisade assistansanordnarna till Försäkringskassan. 

Sedan den 1 september 1997 ersätts alltså anordnarna genom en scha-
bloniserad ersättning per timme. Schablonen ska emellertid täcka 
samma kostnader som tidigare. 

Hur assistansföretag och kommuner använder assistansersättningen 
utbetald med timschablonen redovisas inte för Försäkringskassan. Det 
som blir över när produktionskostnaderna är betalda är därför vinst. 

Schablonen bestäms av regeringen och har hittills räknats upp varje 
år. Den första schablonen var 164 kronor per timme. För år 2012 har 
regeringen bestämt schablonen till 267 kronor. 

Granskningen visar att timschablonen är hög jämfört med de faktiska 
kostnader som företag har för att utföra personlig assistans. Enligt 
ISF:s beräkning ger schablonen för år 2012 en marginal på 54 kronor 
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per timme för assistansföretagen. Beräkningen bygger på att Försäk-
ringskassans prognos för kostnaderna för personliga assistenter över-
stiger det faktiska utfallet. Om man tar hänsyn till att företagen har  
45 procent av assistansmarknaden som berör nära 100 miljoner 
assistanstimmar, handlar det om en överkompensation med minst  
2,3 miljarder kronor för företagen. En aggregerad undersökning av  
20 företag bekräftar att schablonen är hög jämfört med assistans-
företagens kostnader. 

Privata företag börjar dominera assistansmarknaden 

Sedan schablonen infördes år 1997 har företagens andel av 
marknaden ökat till år 2011 från 25 procent till 45 procent. I omsatta 
assistansmedel för företagen innebär det en ökning från 1,2 miljarder 
kronor till 11 miljarder kronor. Sedan assistansreformen trädde i 
kraft, är vinstdrivande företag numera den vanligaste driftsformen för 
personlig assistans. 

Det framgår också av granskningen att konstruktionen av schablonen 
är gynnsam för företagen. Det beror i första hand på att den inte är 
utformad så att det är möjligt att för skattebetalarnas räkning ta till-
vara olika effektiviseringar hos de enskilda företagen. Dessutom är 
assistansmarknaden intressant för företagen, eftersom assistans-
ersättningen genererar intäkter oberoende av konjunkturer. Under 
senare delen av 2000-talet började också riskkapitalkoncerner att 
etablera sig på assistansmarknaden genom att köpa upp assistans-
företag, framför allt de största men också mindre. 

Granskningen visar också att kommunerna i genomsnitt har högre 
kostnader för att utföra personlig assistans än vad företagen har. Vissa 
kommuner klarar inte att utföra personlig assistans inom ramen för 
assistansersättningen. Flera kommuner har därför slutat att vara 
assistansanordnare och hänvisar i stället till företag. 

Assistansföretagen är också i allt större utsträckning ombud för 
brukare. Det finns en risk för att dessa företag överdriver assistans-
behoven för brukarna, eftersom företagen har ett starkt ekonomiskt 
intresse av att få många timmar assistansersättning i sin verksamhet 
(se bland annat Utredningen om assistansersättningens kostnader 
(SOU 2012:6, s 198). 

Granskningen visar vidare att koncentrationen på assistansmarknaden 
har ökat, det vill säga att ett fåtal företag har många brukare. De tre 
riskkapitalkoncerner som agerar på assistansmarknaden får alltså en 
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alltmer dominerande roll, vilket motverkar den ursprungliga tanken 
på en mångfald av assistansanordnare. 

Tänkbara åtgärder 

Regeringen bör se över konstruktionen av schablonen och kvaliteten  
i beslutsunderlaget för att minska överkompensationen till företagen. 
Det bör undersökas om det finns skäl att utforma ett ersättnings-
system för assistansersättning som bättre motsvarar faktiska kostna-
der för att utföra personlig assistans. Åtgärden är nödvändig därför att 
företag å ena sidan och kommuner och brukarkooperativ å andra 
sidan verkar under olika ekonomiska villkor och för att bygga ett mer 
ändamålsenligt ersättningssystem. 

Dessutom bör regeringen överväga om det finns bättre sätt att låta 
effektiviseringar inom företagen komma det allmänna till godo. I 
nuvarande system är det bara företagen som tjänar på förbättringar i 
verksamheten. 

Systemet bör närmare spegla de faktiska löne- och lönebikostnaderna 
för personliga assistenter och kostnader för administration. Man bör 
dessutom öka förutsättningarna för att effektiviseringar i systemet 
kommer skattebetalarna till godo. Eventuella tillkommande admini-
strationskostnader för det allmänna med ett alternativt system för 
assistansersättningen bör ställas mot hur mycket transfereringarna 
skulle minska. 
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Summary 

The Swedish Social Insurance Inspectorate (Inspektionen för 
socialförsäkringen, ISF) is an independent supervisory agency for the 
Swedish social insurance system. The objectives of the agency are to 
strengthen compliance with legislation and other statutes, and to 
improve the efficiency of the social insurance system through system 
supervision and efficiency reviews and evaluations. 

The ISF’s work is mainly conducted on a project basis and is 
commissioned by the Government or initiated by the Agency. This 
report has been initiated by the Agency. 

Background 

The Social Insurance Code chapter 51 contains rules on compensation 
to certain disabled people for the costs of personal care assistance. 

In 1994, the current legislation came into force. The reform was 
directed at individuals with an extensive need of support, due to 
disability (clients). Through the assistance reform, the legislation 
emphasized the client’s autonomy. The intention was to 
deprofessionalize the assessment of how, where and when the support 
for people with disabilities should be carried out. These matters 
should be decided by the client. The client can also choose type of 
provider (private or municipal providers). The Government’s task, 
through the Swedish Social Insurance Agency, is limited to 
determining the scope of the need for personal care assistance, i.e. the 
number of hours of assistance required per week.  

Since 1 September 1997, providers receive a standard hourly 
allowance for every hour of assistance granted. This allowance is set 
by the Government and has been increased every year to date. For 
2012, the Government has set the standard hourly allowance to SEK 
267. The providers do not report to the Swedish Social Insurance 
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Agency how the allowance is spent. Any surplus, therefore, becomes 
a profit. The cost of the allowance amounted to SEK 5.2 billion in 
1998 and in 2011 it had increased by approximately 470 per cent to 
SEK 24.3 billion. 

Since the introduction of the standard hourly allowance, and up until 
2011, the private companies’ share of the market of personal care 
assistance has increased from 25 per cent to 45 per cent.  

Objectives 

The main objective of this review is to study whether the model for 
the standard hourly allowance, disbursed by the Swedish Social 
Insurance Agency, meets its intended purpose. In order to assess this, 
the terms applying to municipalities as providers of personal care 
assistance have been compared with the terms applying to private 
providers. 

The ISF has, primarily, reviewed the financial conditions applying to 
private companies on the personal care assistance market. 

Findings 

This review shows that the standard hourly allowance is high 
compared to the actual costs incurred by the private companies for 
carrying out personal care assistance. According to ISF’s 
calculations, the standard hourly allowance for 2012 allows for a 
margin of SEK 54 per hour for the private personal care assistance 
companies. Considering that these companies occupy 45 per cent of 
the personal care assistance market, which touches upon almost 100 
million assistance hours, there is overcompensation of at least SEK 
2.5 billion. An aggregated review of 20 private companies confirms 
that the standard hourly allowance is high, in comparison with the 
personal care assistance companies’ costs.  

Furthermore the review shows that the costs of providing personal 
care assistance are higher for municipalities than for private 
companies. Certain municipalities are unable to provide personal care 
assistance within the given limits. As a result, several municipalities 
do no longer provide personal care assistance and instead refer to 
private companies. 
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Recommendations 

The Government should look into the structure of the standard hourly 
allowance. 

The Government should assess whether it is effective to have the 
same allowance system regardless of provider. This assessment is 
necessary primarily because private companies on the one hand, and 
municipalities on the other, act on different financial terms. In the 
present system, it is only the private companies that benefit from any 
financial improvements to their services. The Government should 
consider whether there are better ways of allowing effectiveness in 
the private companies to benefit the public sector. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Privata aktörer har fått ett allt större utrymme vid produktionen av 
välfärdstjänster i Sverige under senare år. Utvecklingen startade 
under de första åren på 1990-talet, men det är under de senaste åren 
som ökningen tagit ordentlig fart. Ökningen under 2000-talet har 
skett genom tillkomsten av fler och större vinstsyftande privata 
aktörer, medan icke vinstsyftande aktörer stod för den inledande 
expansionen under 1990-talet. 

Ökningen av privatiseringarna skedde i början huvudsakligen inom 
ramen för entreprenadmodellen. Den innebär att offentliga beställare 
och finansiärer (kommunen, landstingen eller staten) köper in tjänster 
från privata aktörer enligt kontraktsavtalade villkor. Successivt har ett 
skifte mot kundvalsmodeller skett. Konsumenterna (välfärdskund-
erna) väljer själva bland godkända producenter. Lagen om valfrihets-
system infördes år 2009, med syfte att stärka kundernas valmöjlig-
heter. Tanken var att öka pluralismen och främja småföretagen. 
Skolan fick denna modell när friskolereformen introducerades. I dag 
är valfrihetssystem införda även för hälsovård och sociala tjänster.  

Det är svårt att generellt avgöra om välfärden har blivit bättre eller 
sämre i och med de privata aktörernas ökade aktivitet på marknaden 
för social omsorg. Den forskning som finns om omsorg för äldre och 
funktionsnedsatta personer visar inte på några entydiga effekter på 
vare sig kvalitet eller effektivitet av konkurrensutsättning. Forsk-
ningen visar inte heller ökat inslag av valmöjligheter.1

Det finns undersökningar som visar att brukare med privata anordnare 
är mest nöjda med sin personliga assistans och att de med kommunal 

 Både under-
sökningar om kundnöjdhet och mera specifika kvalitetsmått ger en 
blandad bild.  

                                                
1 Hartman Laura m.fl. (2011). 
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anordnare är minst nöjda.2

Skatteverket

 Det kan finnas flera förklaringar till det. I 
granskningen pekas bland annat på att brukarens rätt till självbestäm-
mande tillgodoses på ett bättre sätt av assistansföretag (se kapitel 6). 

3 har också belagt att företag inom välfärdssektorn gör 
stora vinster, och det finns uppgifter om att privata aktörer har lägre 
kostnader jämfört med det allmänna4

Den intäkt som en assistansanordnare har – oberoende av om denna 
är en kommun eller ett företag – för att utföra statligt finansierad 
assistans är den schabloniserade ersättning som utgår för varje utförd 
timme personlig assistans. Det innebär att assistansreformen är ut-
formad för att vara neutral i förhållande till utförarformen. Assistans-
anordnarna på assistansmarknaden får samma ersättning. 

. Inom assistansmarknaden 
handlar om kostnader för att utföra personlig assistans med assistans-
ersättning. 

Assistansersättningen är konstruerad enligt en utpräglad kundvals-
modell på så vis att det är den assistansberättigade (brukaren) som får 
pengarna och väljer vem som ska utföra assistansen. Därigenom 
bestämmer brukaren också om kvaliteten i tjänsten är tillräckligt hög. 
Sedan den 1 januari 2011 får brukarna välja mellan de assistansföre-
tag som har beviljats tillstånd av Socialstyrelsen. Innan dess fanns det 
i praktiken inga begränsningar av vem som fick bedriva assistans-
verksamhet. 

Från det att timschablonen infördes år 1997 fram till år 2012 har 
företagen gått från att ha varit en liten aktör på assistansmarknaden 
till att vara störst, medan kommunerna haft motsatt utveckling. Det 
har alltså visat sig att assistansmarknaden är särskilt intressant för 
företag med vinstsyfte. 

  

                                                
2 Se bland annat Assistanskommitténs slutbetänkande (SOU 2005:100). 
3 Skatteverket (2012). 
4 Hartman m.fl. (2011), s 264. 
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1.2 Syfte 
Syftet med granskningen har varit att: 

− göra en övergripande kartläggning av de assistansföretag som 
yrkesmässigt bedriver verksamhet med personlig assistans 
enligt 51 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB) på assistans-
marknaden 

− jämföra förutsättningarna för olika anordnarkategorier på 
assistansmarknaden utifrån utformningen av den statliga 
assistansersättningen (timschablonen) 

− beskriva hur mycket av den statliga assistansersättningen som 
används till löne- och lönebikostnader för personliga assisten-
ter och till övriga kostnader samt vilka vinster som assistans-
företagen gör. 

Granskningen är alltså inte inriktad mot fusk och överutnyttjande 
inom assistansersättningen. Sedan tidigare är det emellertid känt att 
de svaga bedömningsinstrument som Försäkringskassan har för att 
bedöma rätten till assistansersättning har bidragit till överutnyttjande. 
Det har lett till att regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram 
ett underlag för bättre bedömningar för rätten till personlig assistans.5

1.3 Avgränsningar 

 

Granskningen syftar inte till att granska kvaliteten i utförandet av per-
sonlig assistans. Syftet är inte heller primärt att undersöka orsakerna 
till kostnadsutvecklingen i assistansersättningen. Granskningen har 
därutöver inte syftat till att undersöka under vilka villkor personliga 
assistenter arbetar, även om den omständigheten har nära samband 
med hur assistansanordnare använder assistansersättningen. Här kan 
dock hänvisas till den undersökning Socialstyrelsen har gjort om 
personliga assistenters arbetsvillkor, vilken bland annat visar att 
arbetet som personlig assistent har låg status och låg lön. Arbetet 
betraktas också som ett genomgångsyrke och lider av rekryterings-
problem.6

                                                
5 Socialstyrelsen (2011). 

 

6 Socialstyrelsen (2007). 
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1.4 Metod 
Granskningen bygger i huvudsak på offentliga uppgifter som företag 
har redovisat till Skatteverket. I granskningen ingår också uppgifter 
från Statistiska centralbyrån (SCB) om löner för personliga assisten-
ter samt uppgifter från Försäkringskassan om utbetald assistansersätt-
ning. 

Under granskningsarbetet har kontakter tagits med olika organisa-
tioner och myndigheter som hör till den sektor som berörs av reglerna 
om personlig assistans, till exempel Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL), Socialstyrelsen, fackföreningen Kommunal och olika 
privata och kommunala assistansanordnare. Genom kontakterna har 
det varit möjligt att kunna jämföra de villkor företagen arbetar under 
med dem som kommunerna har att förhålla sig till. 

Genom att på aggregerad nivå jämföra uppgifter hos 20 företag har 
det varit möjligt att få en bild av hur stor del av assistansersättningen 
företagen har använt till kostnader för personliga assistenter. I under-
sökningen ingår de 11 företag som hade störst nettoomsättning och de 
9 företag som hade lägst nettoomsättning. 

Därutöver har den faktiska genomsnittliga kostnaderna gällande 
personliga assistenter för hela assistansmarknaden jämförts med de 
kostnader som Försäkringskassan årligen anger i det underlag som 
ligger till grund för regeringens beslut om timschablonens storlek. 
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2 Statlig ersättning för personlig 
assistans (assistansersättning) 

I kapitlet görs en översiktlig beskrivning av assistansersättningen som 
en statligt finansierad insats för en viss grupp personer med funk-
tionsnedsättning. Kapitlet innehåller också en kortfattad samman-
fattning av olika utredningar som tillsatts sedan assistansreformen 
trädde i kraft år 1994 med uppdrag att lägga förslag om att begränsa 
kostnadsutvecklingen och öka kontrollen av de kostnader assistans-
anordnare använder assistansersättningen till.  

2.1 Statlig och kommunal personlig assistans 
Assistansreformen (prop. 1992/93:159) innebär att enskilda personer 
med omfattande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar kan 
beviljas antingen 

− statlig assistansersättning av Försäkringskassan, enligt bestäm-
melserna i 51 kap. socialförsäkringsbalken (SFB), eller 

− biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för sådan assistans av sin kommun enligt bestäm-
melserna i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Granskningen behandlar enbart personlig assistans som finansieras 
med statlig assistansersättning, det vill säga med timschablonen. 

Brukare som behöver hjälp med grundläggande behov med igenom-
snitt mer än 20 timmar per vecka har rätt till assistansersättning från 
Försäkringskassan (51 kap. 2 och 3 §§ SFB). Brukare som har ett 
lägre stödbehov har rätt till biträde av personlig assistans eller eko-
nomiskt stöd för personlig assistans enligt reglerna i LSS. 
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Grundläggande behov är hjälp med personlig hygien, måltider, att klä 
av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som 
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (9 a § LSS, 
jämfört med 51 kap. 3 § SFB). 

Brukare som behöver hjälp med sina grundläggande behov har också 
rätt till ersättning för hjälp med andra personliga behov. Det gäller i 
princip all form av personligt stöd som en kommun kan ge enligt 
socialtjänstlagen, till exempel ledsagning eller hjälp med städning och 
inköp av varor (prop. 1992/93:159, s. 176). 

2.2 Försäkringskassan beslutar om 
assistansersättning 

Försäkringskassan beslutar om assistansersättning utifrån en samlad 
bedömning av det genomsnittliga stödbehovet per vecka, i de flesta 
fall beräknat för en period av sex månader (51 kap. 9 § SFB). Men 
det är brukaren som bestämmer vem som ska anordna assistansen,  
hur den ska schemaläggas och vem som ska vara personlig assistent. 
Detta sker oftast i samråd med anordnaren. I fråga om assistans-
ersättning görs alltså inte en upphandling på samma sätt som när en 
kommun handlar upp tjänster, till exempel hemtjänst. 

Brukare som anlitar en kommun eller ett företag, inklusive brukar-
kooperativ, måste använda assistansersättningen till köp av personlig 
assistans (51 kap. 4 § SFB).7

Som tidigare nämnts är det brukaren som bestämmer vem som ska 
utföra tjänsten. I princip innebär det att samtliga 16 047 brukare som 
hade assistansersättning under år 2011 upphandlade sin egen person-
liga assistans. Försäkringskassan kräver också att det finns ett avtal 

 Skyldigheten följer av regler som trädde 
i kraft den 1 juli 2008. Denna skyldighet innebär att brukaren måste 
betala tillbaka till Försäkringskassan den del av utbetald assistans-
ersättning som han eller hon inte har köpt personlig assistans för av 
en anordnare (jämför prop. 2007/08:61). Ändringen motiverades av 
att det visat sig att brukare kunde använda överskottet från assistans-
ersättningen till fri konsumtion. All assistansersättning som en 
assistansanordnare får ska i stället antingen redovisas som en intäkt i 
assistansverksamheten eller betalas tillbaka för de timmar som inte 
har utförts. Assistansersättningen betalas alltså ut i förskott.  

                                                
7 Egna arbetsgivare är skyldiga att använda assistansersättningen till kostnader för personlig 

assistans, vilket inbegriper en redovisningsskyldighet och återbetalningsskyldighet för 
felaktigt använd ersättning (se kapitel 5 om kostnader för personlig assistans). 
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mellan brukaren och det företag eller den kommun som ska anordna 
den personliga assistansen för att myndigheten ska kunna betala 
assistansersättningen till det aktuella företaget (6 a § Riksförsäk-
ringsverkets föreskrifter [RFFS 1993:24] om assistansersättning). 
Systemet är därmed konstruerat för att var och en av brukarna själva 
väljer anordnare. 

2.3 Brukarens rätt till självbestämmande 
Genom assistansreformen, som innefattar både statlig och kommunal 
personlig assistans samt övriga 9 insatser i LSS, markerade lagstift-
aren att självbestämmandet skulle öka för personer med funktions-
nedsättningar. Det manifesterades bland annat i att bedömningen av 
hur och när ett stöd ska ges avprofessionaliserades (se till exempel 
prop. 1992/93:159, s. 43 ff). Historiskt har alltid någon annan bestämt 
åt personer med funktionsnedsättning om stödet till dem. En central 
del i ambitionen att öka självbestämmandet är den statliga assistans-
ersättningen, där brukaren bestämmer vem som ska utföra assistansen 
och, i samråd med anordnaren, även bestämmer när, var och hur assi-
stansen ska utföras. För att självbestämmandet skulle bli en realitet, 
bestämde lagstiftaren dessutom att brukaren i bokstavlig mening 
skulle få makten över insatsen, genom att pengar skulle betalas direkt 
till brukaren eller till någon som brukaren hänvisar till (jämför 6 a § 
Riksförsäkringsverkets föreskrifter [RFFS 1993:24] om assistans-
ersättning). 

Erfarenheter om valfrihet och självbestämmande i handikappstödet 
exemplifieras i förarbetena med en hänvisning till ”ett intressant” 
försök att skapa privata alternativ till hemtjänsten för människor med 
funktionshinder som independent living-rörelsen är (prop. 
1992/93:159, s. 45). Independent living-konceptet innebär att flera 
brukare sluter sig samman i ekonomiska föreningar, så kallade 
brukarkooperativ, som tillhandahåller personlig assistans till sig 
själva som medlemmar. 

Att beslut om assistansersättning ofta rör sig om ett stort antal timmar 
beror framförallt på lagstiftarens målsättningar för brukarnas själv-
bestämmande och integritet. Det innebär bland annat att stödet ska 
vara personligt utformat och direkt. Försäkringskassan har därför 
begränsade möjligheter att styra över vilka stödbehov som ska 
ersättas med assistansersättningen. Just självbestämmandet är en 
avgörande skillnad mot det som gäller om stöd enligt socialtjänst-
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lagen (2001:453; SoL).8

I de fall brukaren är missnöjd med hur den personliga assistansen 
utförs, ligger ansvaret för att byta anordnare i första hand hos bruk-
aren själv. Det saknas ett mer utförligt regelsystem för kvaliteten i 
utförandet, men sedan den 1 januari 2011 finns det dock bestämmel-
ser om att privata anordnare måste ha tillstånd av Socialstyrelsen för 
att få utföra personlig assistans (se vidare avsnitt 4.3). Innan reglerna 
om krav på tillstånd från Socialstyrelsens trädde i kraft, kunde i prin-
cip vem som helst starta ett assistansföretag och ta emot assistans-
ersättning från Försäkringskassan. 

 Självbestämmandet i lagen gäller också för 
LSS-insatserna utöver personlig assistans. Men självbestämmandet är 
inte lika enkelt att förverkliga vid tillämpningen av andra insatserna 
eftersom den insatsberättigade personen inte har makten över peng-
arna. Dessa LSS-insatser tillämpas därmed i praktiken mer likt SoL-
insatserna.  

2.4 Utredningar om kostnadsutvecklingen i 
assistansersättningen 

Sedan assistansreformen trädde i kraft har regeringen tillsatt olika 
utredningar med uppdrag att analysera bakgrunden till kostnads-
utvecklingen, till exempel Assistansutredningen (år 1995), LSS-
kommittén (åren 2004–2008) och Utredningen om assistansersätt-
ningens kostnader (år 2012). De har bland annat haft i uppdrag att 
lämna förslag på bättre kostnadskontroll. 

Assistansutredningen (SOU 1995:126) beskrev att kostnadsökningen 
fram till år 1995 i allt väsentligt kunde hänföras till att antalet bevil-
jade assistanstimmar per person blivit många fler än väntat. Utgångs-
punkten för utredarens förslag var att kostnaden för assistansersätt-
ningen inte skulle överstiga 2,8 miljarder kronor i 1995 års penning-
värde.9

                                                
8 LSS-kommittén (SOU 2008:77, s 491ff). Studien visar att personliga assistenter tillbringar 

halva sin arbetstid med att vara till hands. 

 År 2011 kostade assistansersättningen 24,3 miljarder kronor. 
LSS-kommittén konstaterade år 2008 (SOU 2008:77, s. 21) att de 
ökade kostnaderna för assistansersättning berodde på att antalet 
assistansberättigade och det genomsnittliga antalet timmar per person 
hade ökat över tid. 

9 En uppräkning av 2,8 miljarder kronor i 1995 års penningvärde med hänsyn till inflationen 
innebär för 2012 en kostnad för assistansersättning om 3,4 miljarder kronor. 
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I sitt slutbetänkande konstaterade Utredningen om assistansersätt-
ningens kostnader (SOU 2012:6) att utformningen av den schabloni-
serade ersättningen i sig har drivkrafter på så sätt att ersättningen har 
ökat kostnaderna för assistansersättningen (s. 286 ff). Utredningen 
har vidare beskrivit att den schabloniserade ersättningen kan generera 
stora vinster. Vinsterna bidrar till att det finns starka ekonomiska 
incitament att öka antalet beviljade timmar, eftersom varje assistans-
timme bidar till överskott. 

I en utredning som publicerades år 2008 har Socialstyrelsen beskrivit 
att både antalet brukare och antalet beviljade och utförda timmar 
personlig assistans ökar.10

  

 Den huvudsakliga orsaken till ökningen 
angavs bland annat vara ett ökat antal brukare som har personlig 
assistans under dygnsvilan och en ökning av dubbel assistans, det 
vill säga hjälp av flera assistenter samtidigt. 

                                                
10 Socialstyrelsen (2008). 
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3 Förutsättningar för en 
assistansmarknad tar form 

I kapitlet beskrivs hur olika ändringar i reglerna om assistansersätt-
ningen har lett till att förutsättningarna för en assistansmarknad med 
ett ökat antal aktörer har ökat. Förändringarna handlar om att en del 
regler har gjort det svårare för brukarna att vara egna arbetsgivare. 
Förändringarna har också gett privata aktörer med vinstsyfte starkare 
incitament för att bedriva assistansverksamhet. 

3.1 Statlig assistansersättning från år 1994 
När assistansreformen trädde i kraft år 1994 skulle brukare med stat-
lig assistansersättning för att täcka sina faktiska kostnader för person-
lig assistans. Det handlade om kostnader för löner till personliga 
assistenters och viss administration (prop. 1992/93:159, s. 71), det  
vill säga kostnader för bruttolön (inklusive kostnader för olika sociala 
avgifter) och administration med mera. I administrationskostnaderna 
ingick kostnader för bokföring och revision, lokaler, utbildning, 
rekrytering och omkostnader för assistenter, vilket i stora drag liknar 
vad lagstiftaren i dag menar med kostnader för personlig assistans (se 
kapitel 5). 

Vid beräkningen av assistenternas löner var utgångspunkten att de 
skulle ha samma lön som vårdbiträden (prop. 1992/93:159, s. 68ff). 
Riksförsäkringsverket föreskrev att assistansersättning kunde täcka 
andra kostnader än assistenters bruttolön och sociala avgifter med ett 
belopp på högst 30 kronor per utförd timme personlig assistans (den 
så kallade 30-kronan). 

Försäkringskassans beslut om assistansersättning omfattar i normal-
fallet många timmar. År 2011 beviljade Försäkringskassan varje 
brukare assistansersättning med i genomsnitt 115,8 timmar per vecka. 
Det motsvarar personlig assistans under all vaken tid, vilket kan 
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jämföras med att genomsnittet per vecka år 1997 var 75,5 timmar för 
7 861 brukare. Det största antalet timmar rör den del av assistans-
ersättningen som gäller övriga behov. Det totala antalet brukare år 
2011 var 16 047. 

Relativt omgående efter det att assistansreformen hade trätt i kraft, 
uppstod osäkerhet om huruvida den ersättning som anhöriga uppbar 
för sin arbetsinsats som personliga assistenter var en skattepliktig 
inkomst eller inte. De dåvarande skattekontoren hanterade detta olika 
(prop. 1994/95:77, s. 15). 

Mot bakgrund av denna osäkerhet infördes regler som trädde i kraft 
den 1 februari 1995. Reglerna innebär att personer som lever i hus-
hållsgemenskap med en brukare enbart kan vara personlig assistent 
till denna genom att vara anställd av en kommun eller ett så kallat 
fristående organ (prop. 1994/95:77, s. 16).11

Med denna ändring blev det uppenbart för många att företag är en 
lämplig organisationsform för anställning av personliga assistenter.

 

12

Det stod tidigt klart att regeringen och riksdagen hade underskattat 
både storleken på målgruppen för personlig assistans och omfatt-
ningen av stödbehovet i timmar. Ursprungligen beräknades kostnaden 
för assistansersättningen till 2,4 miljarder kronor (prop. 1992/93:159, 
s. 160 ff). Regeringen beräknade att cirka 7 000 personer skulle få 
assistansersättning under de första åren med i genomsnitt 40 timmar 
per vecka. Regeringen beräknade också att antalet brukare skulle öka 
till cirka 9 000 personer efter några år. 

 
Denna begränsning bör upphävas enligt Utredningen om assistans-
ersättningens kostnader (SOU 2012:6). Utredningen har dock inte 
motiverat sitt förslag. 

3.2 Statlig assistansersättning från år 1997 
Mot bakgrund av den den snabba kostnadsutvecklingen av assistans-
ersättningen tillkallade regeringen år 1995 en särskild utredare med 
uppgift att redovisa förslag till alternativa åtgärder, som bland annat 
skulle leda till att kostnadsutvecklingen begränsades och att kostnads-
kontrollen förbättrades (Kommittédirektiv 1995:6).  

                                                
11 Med fristående organ avses juridiska personer som ekonomiska föreningar 

(brukarkooperativ). 
12 Utredningen om assistansersättningens kostnader (SOU 2012:6) förelår att denna ska 

upphävas. 
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Utgångspunkten för utredarens förslag var att kostnaden för assistans-
ersättningen inte skulle överstiga 2,8 miljarder kronor i 1995 års 
penningvärde (jämför not. 9). 

Assistansutredningen föreslog i sitt betänkande Kostnader för den 
statliga assistansersättningen (SOU 1995:126) att assistansersätt-
ningen skulle schabloniseras och sänkas till 145 kronor per timme i 
1995 års priser (angående ersättningens storlek per timme över åren 
se tabell 5 i avsnitt 5.2). Mot bakgrund av detta förslag införde lag-
stiftaren regler om en schabloniserad assistansersättning per timme 
beviljad personlig assistans, vilka trädde i kraft den 1 september 
1997. Regeringen bestämde timschablonen till 164 kronor, vilket kan 
jämföras med att Försäkringskassan år 1996 i genomsnitt betalade ut 
assistansersättning med 165 kronor per timme. 

Genom förändringen kom assistansersättning att lämnas med ett visst 
bestämt belopp per timme, oberoende av brukarens och anordnarens 
faktiska kostnader. Detta gäller dock inte i de fall brukare beviljas 
assistansersättning med förhöjt belopp (se avsnitt 5.2). 

I förarbetena framförs bland annat följande (prop. 1996/97:150D2): 
Med dittills gällande regler var assistansersättningen avsedd att täcka de 
verkliga kostnader som den enskilde har för sin assistans, det vill säga 
lönekostnader samt kostnader för administration m.m. I de senare ingår 
t.ex. kostnader för bokföring och revision, lokaler, utbildning, rekrytering 
och omkostnader för assistenter. Enligt propositionen (prop. 1992/93:159) 
Stöd och service till vissa funktionshindrade skall en vårdbiträdeslön vara 
utgångspunkt vid beräkning av assistentens lönekostnader. Riksförsäk-
ringsverket har föreskrivit att ersättning därutöver skall lämnas för de 
beräknade administrationskostnaderna med ett schablonbelopp på högst 
30 kronor per assistanstimme. 

Inom ramen för det fastställda beloppet får den assistansberättigade själv 
avgöra hur stor del av beloppet som ska användas till lön och andra 
anställningskostnader och hur mycket som ska användas till administra-
tion och andra kringkostnader. 

Den besparing som regeringen förutsåg genom förändringen beräkna-
des hänföra sig till vissa av de stora assistansanordnarna, i första hand 
kommunerna. Detta bedömdes rimligt, bland annat eftersom till 
exempel Assistansutredningen hade visat att det förekom viss över-
kompensation vad gäller administrationskostnaderna. 

Fördelen med förändringen ansågs vara att administrationen förenk-
lades för både anordnaren och Försäkringskassan. Därmed frigjordes 
resurser som kunde komma de assistansberättigade till del. 
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Regeringen beräknade att införandet av en schabloniserad och sänkt 
ersättning per timme skulle innebära en besparing på den statliga 
assistansersättningen med cirka 60 miljoner kronor för det inne-
varande budgetåret 1998. 

I samband med ändringen uppgav regeringen att den noga skulle följa 
resursutvecklingen och återkomma till frågan vid ett senare tillfälle, 
om regeländringen skulle leda till oförutsedda resursbehov. 

Riksförsäkringsverket utgick i sitt förslag till timschablon från och 
med år 1998 med hänsyn till regeringens klara markering att en 
vårdbiträdeslön ska vara utgångspunkten vid beräkningen av en 
assistents lönekostnader, och därmed vara den dominerande delen  
i timbeloppet.13

Riksförsäkringsverket förslog en timschablon för år 1998 på 170 
kronor per timme. Summan för arbetskraftskostnader var 147,82 
kronor. Övriga kostnader var 22,14 kronor. Omräknat i procent-
andelar utgjorde arbetskraftskostnader därmed 85 procent av tim-
schablonen, medan resten gick till övriga kostnader. Regeringen 
fastställde timschablonen per timme för år 1998 till 168 kronor. 

 

Timschablonen utformades alltså med en, utifrån anordnarform, 
neutral utgångspunkt. Det innebär bland annat att enskilda företags 
och kommuners verkliga kostnader för att utföra personlig assistans 
inte har någon betydelse, när regeringen beslutar om schablonens 
storlek för ett visst år. 

Sedan lagstiftaren år 2008 införde nya regler om vilka kostnader 
assistansersättningen bör användas till (se kapitel 5), bör Försäkrings-
kassan i sina beräkningar för schablonen utgå från att 87 procent av 
assistansersättningen ska täcka löne- och lönebikostnader (arbets-
kraftskostnader) för personliga assistenter och att resten av ersätt-
ningen ska täcka övriga kostnader, inklusive vinster för företag. 

År 1997 betalade Försäkringskassan ut assistansersättning för cirka 
31 miljoner timmar. År 2012 förutses Försäkringskassan betala ut 
assistansersättning för närmare 100 miljoner timmar. 

År1998 kostade assistansersättningen 5,2 miljarder kronor. Motsvar-
ande belopp år 2011 var 24,3 miljarder kronor. Det innebär att den 
totala kostnaden för perioden mer än fyrdubblats. 

                                                
13 Riksförsäkringsverket (1997). 
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4 Assistansmarknaden 

I kapitlet görs en övergipande analys av hur assistansmarknaden har 
utvecklats från år 1994 till i dag, det vill säga från en marknad som 
tidigare dominerades av kommunerna till en marknad som nu domi-
neras av affärsmässiga företag. Vidare görs en analys på aggregerad 
nivå av de vinster som 20 utvalda företag gjorde under åren 2008  
och 2009. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de riskkapital-
koncerner som verkar på assistansmarknaden och hur de agerar. Här 
beskrivs också de drivkrafter som gör att utvecklingen går mot en mer 
begränsad och koncentrerad marknad bland aktörerna. 

4.1 Övergripande om assistansmarknaden 
Personlig assistans anordnas av kommuner, fristående organ14

Genom att en brukare har pengar att köpa personlig assistans för och 
fritt kan välja utförare som han eller hon vill köpa tjänster av, har det 
uppstått en marknad för personlig assistans. Att en marknad för per-
sonlig assistans skulle uppstå framgår inte av de ursprungliga för-
arbetena. Där ger lagstiftaren en bild av att en brukare ska kunna välja 
mellan att anlita kommunens tjänster alternativt i första hand genom 
ett brukarkooperativ, en ekonomisk förening, som denna är med i 

 (juri-
diska personer – till exempel aktiebolag och brukarkooperativ i form 
av ekonomiska föreningar) eller av så kallade egna arbetsgivare. Det 
senare innebär att brukaren själv är arbetsgivare för sina personliga 
assistenter. Som tidigare har nämnts är regleringen utformad så, att 
neutralitet ska råda oavsett utförarform (se avsnitt 3.2). Det innebär 
att ersättningen är densamma för alla typer av anordnare. Brukaren 
ser i huvudsak själv till att kvaliteten i utförandet är tillräcklig. I de 
fall insatsen inte håller måttet, har brukaren möjlighet att snabbt rikta 
om ersättningen till en annan anordnare som han eller hon väljer. 

                                                
14 Se till exempel prop. 1994/95, s. 16 där fristående organ exemplifieras med kooperativ. 
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(prop. 1992/93:159). I några fall valde brukarna att vara egna 
arbetsgivare för sina assistenter genom att ha enskild firma. Det 
resonerades inte om att privata vinstdrivande företag skulle kunna 
vara aktörer på assistansmarknaden. Men som har beskrivits tidigare 
blev det efter den lagändring som trädde i kraft den 1 februari 1995 
uppenbart att det är förmånligt att anordna assistansverksamhet i 
bolagsform (se avsnitt 3.1). Genom ändringen förbjöds egna arbets-
givare att som personliga assistenter anställa personer som de lever i 
hushållsgemenskap med. Dessa brukare var i stället tvungna att låta 
en kommun eller ett fristående organ vara arbetsgivare för assisten-
terna (prop.1994/95:77), det vill säga en juridisk person. 

Fram till den 1 januari 2011 saknades det begränsningar av vilka som 
kunde vara assistansanordnare, men därefter måste assistansföretag 
ha tillstånd av Socialstyrelsen (se avsnitt 4.3). 

Brukar- och timutvecklingen över åren visar en bild av att assistans-
marknaden genom en successiv anpassning, har utvecklats i tre etap-
per. Den första perioden, åren 1994–2000, kännetecknas av konsoli-
dering, det vill säga att en assistansmarknad etableras. Under den 
andra perioden, åren 2001-2005, kommer de rena kommersiella 
assistansföretagen igång med verksamhet. Det viktigaste exemplet är 
Assistansia AB, vars utveckling beskrivs nedan i avsnitt 4.6 och 4.7. 
Och från mitten av 2000-talet går riskkapitalbolagen in på assistans-
marknaden (se avsnitt 4.5–4.7). 
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Tabell 1. Tabellen visar antal personer och antal  
beviljade assistanstimmar per vecka 

År Antal 
personer 

Antal timmar per  
vecka i medeltal 

1994 6 138 65,9 
1995 7 283 67,6 
1996 7 666 70,6 
1997 7 861 75,5 
1998 8 102 80 
1999 9 085 83,4 
2000 9 684 86,5 
2001 10 849 88,7 
2002 11 616 92 
2003 11 910 95,9 
2004 12 751 98,7 
2005 13 576 101,3 
2006 14 319 103,6 
2007 15 183 105,9 
2008 15 462 108,3 
2009 15 858 110,6 
2010 16 019 113,3 
2011 16 047 115,8 

Källa: Officiell statistik Försäkringskassan 

Samtidigt med att företagen och riskkapitalbolagen etablerade sig på 
assistans marknaden ökade antalet brukare och beviljade timmar i 
assistansen. I och med detta har det skapats en marknad för tjänster 
som inte liknar den övriga marknaden för social omsorg utan snarare 
annan tjänsteproduktion med en utpräglad kund- och säljrelation. 
Enligt en studie vid Lunds universitet har brukare med privata 
assistansanordnare beviljats fler assistanstimmar, också när det tagits 
hänsyn till variationer relaterade till ålder, kön, utländsk bakgrund, 
diagnos och personkrets. Studien har gjorts över personer som 
beviljats i genomsnitt minst 20 timmar assistans per vecka någon 
gång under åren 1994–2006 och varit folkbokförda i Göteborgs 
kommun.15

  

 

                                                
15 Steen Carlsson Katarina (2010). 
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Enligt studien kan ett assistansföretag ha ett mer eller mindre uttalat 
vinstintresse. Man konstaterade dels att överskottet kan investeras 
eller ges till ägarna, dels att vinsten kan öka om produktionen ökar, 
när den fasta ersättningen per producerad timme är större än kostna-
derna för att utföra personlig assistans. Enligt en hypotes som ställdes 
borde brukare som anlitar assistansföretag ha fler antal assistans-
timmar. Resultatet visade bland annat att brukare med assistansföre-
tag som anordnare hade 18 procent fler timmar än brukare med kom-
munal anordnare. De brukare som anlitade brukarkooperativ att till-
handahålla assistansen hade också fler timmar än de med kommunala 
anordnare. 

Det går emellertid inte av studien eller den här granskningen att 
säkert besvara frågan om varför de brukare som anlitade assistans-
företag hade fler assistanstimmar. Men i studien konstaterade man 
efter en genomgång av assistansföretags hemsidor år 2009, att många 
av företagen erbjuder juridisk hjälp. Denna utfästelse var enligt 
studien förenlig med hypotesen att privata anordnare aktivt strävar 
efter att maximera antalet beviljade timmar. I denna granskning kon-
stateras också att företag marknadsför sin verksamhet genom att 
erbjuda juridiska tjänster (se kapitel 6). 

4.2 Företagen går från att vara en liten aktör 
till marknadsledande 

I december 1997, några månader efter det att den schabloniserade 
timersättningen hade införts, valde 57 procent av brukarna att anlita 
en kommunal assistansordnare och 25 procent valde att anlita ett 
företag. Brukarkooperativen hade då 14 procent av marknaden. 

I december 2011 hade företagen en större andel av marknaden än 
kommunerna – 45 procent respektive 42 procent. Företagen hade 
därmed nästan fördubblat sin marknadsandel sedan år 1997, medan 
kommunernas andel hade minskat. Under samma period har brukar-
kooperativen minskat sin andel med 25 procent. Utvecklingen 
beskrivs i tabell 2.  

Egna arbetsgivare förekommer marginellt. I december 1997 var 277 
personer egna arbetsgivare och i december år 2011 anordnade 403 
personer sin personliga assistans. Även om gruppen har ökat nomi-
nellt har andelen egna arbetsgivare ändå minskat under perioden. Det 
kan bero på att det efter lagändringen den 1 juli 2008 är mindre för-
månligt att vara egen arbetsgivare. Det beror i sin tur på att egna 
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arbetsgivare dels måste redovisa vilka kostnader som assistansersätt-
ningen har använts till, dels är återbetalningsskyldiga för felaktigt 
använd assistansersättning. 

 
Tabell 2. Tabellen visar i procent hur marknadsandelarna för både 

brukarna och timmarna har fördelats och förändrats 
under perioden december 2002–december 2011. 
Gruppen brukare som använt flera anordnare under 
aktuell månad är inte medräknad (för december 2011 är 
det 24 personer). För varje år redovisas antalet i decem-
ber månad. 

Arbetsgivartyp Andel i 
procent av 

marknaden  
1997 

Andel i 
procent av 

marknaden 
2002 

Andel i 
procent av 

marknaden  
2010 

Andel i 
procent av 

marknaden 
2011 

Kommun 57 54 43 42 

Företag 25 31 44 45 

Brukar-
kooperativ 

14 12 10 10 

Egen arbetsgivare 4 3 3 3 

Källa: Försäkringskassan och egna beräkningar. 

Tabellen 3 gäller perioden 1997–2011 och visar ökningen av antalet 
brukare och ökningen av den assistansersättning som Försäkrings-
kassan har betalt ut totalt. Tabellen visar också ökningen av antalet 
utförda assistanstimmar under samma period och av antalet utförda 
assistanstimmar under perioden. 

Av tabell 3 framgår att antalet brukare har fördubblats sedan år 1997 
och att antalet timmar med ersättning ökat tre gånger. Det visar att 
personer som har beviljats assistansersättning av Försäkringskassan 
får allt fler timmar. 
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Tabell 3. Tabellen visar för perioden 1997–2011antalet brukare, 
med vilket belopp assistansersättningen har betalats ut 
och hur många timmar assistansersättning har betalats ut. 
Markeringen * betyder att det saknas uppgift. 

 

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 

56 
miljoner 

91,2 
miljoner 

96,6 
miljoner 

Källa: Försäkringskassan 

Företagen har ökat sina intäkter i assistansersättning med 760 pro-
cent, från 1,3 miljarder kronor till 11,2 miljarder under åren 1997–
2011. 

4.3 Tillstånds- och anmälningsplikt för 
assistansverksamhet 

Sedan den 1 januari 2011 finns det nya bestämmelser om tillstånd  
och anmälningsplikt för assistansverksamheter (prop. 2009/10:176). 
Bestämmelserna innebär att en enskild person måste ha tillstånd av 
Socialstyrelsen för att yrkesmässigt bedriva verksamhet med kom-
munalt eller statligt finansierad personlig assistans (23 § första 
stycket första meningen LSS). Detta gäller företag och brukar-
kooperativ. 
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Ett stort antal tillståndsansökningar 

Över 1 200 företag har ansökt om tillstånd, mot beräknade 700–800 
ansökningar. Ett stort antal ansökningar kommer sannolikt från 
personer som inte behöver tillstånd, i första hand så kallade egna 
arbetsgivare som bara är skyldiga att anmäla att de har en verksam-
het.16

Tillståndsplikten har inte motiverats av att det behövs en bättre kont-
roll av hur assistansföretagen använder assistansersättningen utan av 
att det behövs en social tillsyn (prop. 2009/10:176, s. 22 ff). Med 
social tillsyn menar man vanligtvis kontroll av att enskilda får de 
behov av stöd tillgodosedda som ligger inom ramen för den aktuella 
insatsen. 

 

Figur 1 nedan visar hur många företag som fram till och med maj 
2011 hade ansökt hos Socialstyrelsen om att få bedriva verksamhet 
med personlig assistans. Företagen är grupperade efter antalet brukare 
som Försäkringskassan betalade ut assistansersättning för i december 
2010. Figuren visar också antalet brukare som vid den tidpunkten lät 
ett assistansföretag ta emot ersättningen inom respektive storlekskate-
gori av företag. 

                                                
16 Enligt övergångsreglerna i LSS ska enskilda som påbörjat att yrkesmässigt bedriva 

assistansverksamhet, liksom egna arbetsgivare som anställt personliga assistenter före 
ikraftträdandet av de nya reglerna, ha ansökt om tillstånd respektive anmält sin verksamhet 
senast den 1 april 2011.  
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Figur 1. Figuren visar en jämförelse mellan antalet enskilda 
personer som till och med maj 2011 hade ansökt om 
Socialstyrelsens tillstånd att yrkesmässigt bedriva 
verksamhet med personlig assistans enligt LSS (blå 
staplar) och antalet brukare i december 2010 med 
assistansersättning enligt 51 kap. SFB som befann sig 
inom respektive grupperingar. 

 

Källa: Socialstyrelsen och Försäkringskassan 

Av de drygt 1 200 ärendena om tillstånd för assistansverksamhet hade 
Socialstyrelsen per den 23 februari 2012 beslutat i 628 ärenden, varav 
352 innebar bifall. Fram till samma dag hade Socialstyrelsen fått in 
458 anmälningar från brukar som är egna arbetsgivare. 

En jämförelse med Försäkringskassans uppgifter om vilka företag 
som fick assistansersättning i december 2010 visar att 826 av de 
ansökande företagen då fick assistansersättning utbetald till sig. Av 
dessa anordnade 384 företag personlig assistans åt fler än en brukare 
och 442 åt endast en brukare. Drygt 70 procent i den senare gruppen 
är juridiska personer, till exempel aktie- och handelsbolag. Det är 
alltså inte fråga om egna arbetsgivare, som alltid är fysiska personer. 

Assistansia AB dominerade assistansmarknaden i december 2010. 
Företaget var ensamt om att anordna personlig assistans åt fler än 
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1 000 brukare. Det handlade om 1 298 brukare, det vill säga cirka  
8 procent av samtliga brukare. 

Assistansia AB är ett illustrativt exempel på hur assistansmarknaden 
har utvecklats. Två enskilda personer bildade år 2000 fåmansbolaget 
Assistansia AB, som expanderade kraftigt på kort tid. År 2006 sålde 
grundarna Assistansia AB till Humana Group AB, som sedan år 2010 
ägs av det Londonbaserade riskkapitalbolaget Argan Capital. I okto-
ber 2011 gick Assistansia AB upp i Humana Assistans AB, vars 
svenska moderbolag är Humana Invest AB, Moderbolaget ägs i sin 
tur av Argan Capital (se avsnitt 4.5–4.7). 

Närmare om företagen på assistansmarknaden 

Av uppgifterna från Försäkringskassan framgår det, sedan verksam-
heter med enbart en brukare tagits bort, att 383 assistansanordnare 
organiserade personlig assistans för 8 332 brukare under år 2010. Det 
motsvarar 51 procent av alla assistansberättigade brukares personliga 
assistans. 

Marknaden består av några dominerande aktörer. December 2010 var 
det 11 anordnare som tillsammans hade 3 398 brukare. Det motsvar-
ade drygt 40 procent av de brukare som anlitar ett företag med fler än 
en brukare. Av dessa hade Assistansia AB 1 298 brukare (16 pro-
cent). Närmast därefter kom Frösunda LSS AB med 633 brukare (8 
procent) och Brukarkooperativet JAG Serviceaktiebolag med 367 
brukare (4 procent). Tabell 4 visar de verksamheter som i december 
2010 anordnade personlig assistans åt fler än 50 brukare. Kommun-
erna är undantagna. 
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Tabell 4. Tabellen visar företag som i december 2010 anordnade 
personlig assistans med statlig assistansersättning till fler 
än 50 brukare. I gruppen ingår några ekonomiska 
föreningar Företag som är markerade med * ingår i 
riskkapitalkoncerner. 

Assistansföretag Antalet brukare dec 2010 
Assistansia AB* 1 298 
Frösunda LSS AB* 633 
Brukarkooperativet JAG 
Serviceaktiebolag 367 

Olivia Personliga assistans AB* 181 
Stil – Stiftarna av Independent Living i 
Sverige 161 

Gil – Göteborgskooperativet för 
Independent Living 

141 

Assistansbolaget i Sverige AB* 136 
Din Assistans i Östersund AB* 133 
Särnmarks Assistans AB 129 
Vivida Assistans AB 106 
Marks Assistans AB* 104 
Argolis AB* 99 
VH Assistans 99 
Din förlängda arm i norr AB 97 
Charkas Assistans AB 86 
Omsorgshuset i Stockholm AB* 86 
A-Assistans AB 81 
Marks Assistans AB* 75 
Marcus Assistans AB 73 
AssistansLotsen AB 72 
Personal Care i Stockholm AB Frösunda 
Assistans* 71 

Inre kraft i norr AB 66 
LSS Partner AB 56 
Kooperativet Emil i Eskilstuna 56 
Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB 55 
Omtanken Dalarna AB 55 
Hela Sveriges Assistans AB 55 
Ockelbos Personliga Assistans 53 
MejDejkooperativet 52 
LSS-Assistans Aros AB 52 
Sydassistans AB* 51 

Källa: Försäkringskassan 
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Uppgifterna i tabellen visar att några brukarkooperativ finns med 
bland de största aktörerna på assistansmarknaden. Sedan december 
2010 har flera av företagen gått upp i riskkapitalkoncerner. Risk-
kapitalbolagen beskrivs närmare i avsnitten 4.5–4.7. 

4.4 En undersökning på aggregerad nivå om 
assistansföretags rörelsemarginaler 

ISF har låtit Ernst & Young genomföra en undersökning av 20 
assistansföretags årsredovisningar för räkenskapsåren 2008 och 2009. 

I undersökningen ingår de elva bolagen som har högst nettoomsätt-
ning och de nio som har lägst nettoomsättning. Undersökningen har i 
första hand syftat till att studera de intäkter, kostnader och marginaler 
som företagen hade (se bilaga). 

Totalt uppgick intäkterna för de 20 undersökta bolagen år 2008 till 
cirka 4,8 miljarder kronor och för år 2009 till cirka 5,5 miljarder 
kronor. I allt väsentligt bestod intäkterna av den assistansersättning 
som Försäkringskassan hade betalat ut under räkenskapsåren. De 
totala intäkterna för år 2009 ökade med 16 procent jämfört med 2008. 

Sannolikt beror en del av intäkts- och rörelseöverskottsökningen på 
lagändringen år 2008, då brukare blev tvungna att köpa personlig 
assistans för hela assistansersättningen (se avsnitt 2.2). Genom 
ändringen upphörde brukarnas möjlighet att använda eventuellt 
överskott till fri konsumtion. Då fanns pengarna ofta på ett klient-
medelskonto som anordnarna tillhandahöll. Nu redovisas i stället hela 
assistansersättningen som en intäkt hos assistansordnaren. Effekten 
av ändringen har dock inte kunnat säkerställas i materialet. 

En översiktlig analys av intäkterna visar att ökningen främst beror på 
tre mätbara faktorer: 

1. fler utförda timmar per brukare 

2. fler brukare 

3. höjd timersättning med 10 kronor 

Den främsta faktorn, mätt i kronor, är att det har blivit fler timmar per 
brukare. Det är en förändring med 5 procent fler timmar per brukare, 
vilket förklarar 39 procent av intäktsökningen. 

Den näst största faktorn är att det finns fler brukare, vilket förklarar 
31 procent av intäktsökningen. 
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Den ökade timersättningen förklarar 29 procent av intäktsökningen. 

Rörelseöverskottet, det vill säga överskottet före räntor, boksluts-
dispositioner och skatt, för de 20 företagen i undersökningen var 304 
miljoner kronor år 2008 och 438 miljoner kronor år 2009. Det är en 
ökning av rörelseöverskottet på 44 procent. 

Det positiva rörelseresultatet för företagen år 2008 och år 2009 är 6 
respektive 8 procent, vilket ger en genomsnittlig rörelsemarginal med 
7 procent. Det kan jämföras med en undersökning som revisions- och 
konsultföretaget PwC har gjort. Deras undersökning gällde 20 olika 
vård- och omsorgsbolags årsredovisningar mellan åren 2004 och 
2008, och resultatet visade en genomsnittlig rörelsemarginal med 
nästan 5 procent.17

Assistansföretagen som ingår i Ernst & Youngs undersökning gör 
därmed igenomsnitt större vinster. Under år 2008 hade sex företag en 
rörelsemarginal med 0–4 procent och tio företag 5–14 procent. För år 
2009 visade fem företag en rörelsemarginal med 0–4 procent och tio 
företag 5–14 procent. Tre företag visade en rörelsemarginal med över 
20 procent över en tvåårsperiod. Två bolag visade en rörelsemarginal 
överstigande 20 procent under båda räkenskapsåren. 

  

Under år 2008 gav 11 av 20 företag utdelningar på totalt 22,7 mil-
joner kronor och under 2009 gav 13 bolag av 20 utdelningar på totalt 
65 miljoner kronor. Den största utdelningen under år 2008 var 6 mil-
joner kronor. Det gavs i ett fåmansbolag. Störst utdelning år 2009 var 
42 miljoner kronor. Också den gavs i ett fåmansbolag. 

Enligt uppgift från Försäkringskassan har de undersökta företagens 
intäkter ökat med 14 procent mellan åren 2009 och 2010. 

4.5 Riskkapitalkoncernernas inträde 
Riskkapitalkoncernernas affärsidé är att investera kapital i andra 
företag och att vara med och utveckla dessa. De går oftast in i ett 
tidigt skede i tillväxtbolag. 

Riskkapital är ett samlat begrepp för investeringar i ett bolags egna 
kapital. Det kan gälla både noterade och onoterade företag. Till risk-
kapitalinvesteringar räknas typiskt främst investeringar i onoterade 
bolag. Detta inkluderar uppköp av noterade bolag för att ta de från 
börsen. Riskkapitalbolagen skaffar kapital från olika institutioner, till 
                                                
17 Vårdföretagarna (2009). 
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exempel banker, pensionsförvaltare och försäkringsbolag. Kapitalet 
placeras i en fond med medel för vilka företag köps upp. En fond har 
vanligtvis en livstid på tio år. Ofta används de första fem åren till att 
investera pengar och de resterande åren till att skapa mervärde för 
investerarna.18

För att öka vinsten i det uppköpta företaget finns olika strategier. Den 
ena är att riskkapitalbolaget gör flera uppköp i samma bransch och på 
så sätt ökar omsättningen. Den andra är att riskkapitalkoncerner för-
söker göra företag mer effektiva genom de stordriftsfördelar som 
uppkommer. Det kan också vara både och. 

 

Ytterligare en aspekt som gör ett företag attraktivt för ett riskkapital-
koncern är att en så kallad exit kan göras. Vid en exit säljs företaget 
vidare, vilket kan innebära en börsintroduktion eller en försäljning. 
Försäljningen kan göras till ett bolag i samma bransch eller till ett 
annat riskkapitalbolag. 

Riskkapitalkoncerner med så kallade buyout-fonder är de som främst 
intresserar sig för verksamheter som redan har kunder, omsättning 
och vinster. Köp av företag med hjälp av kapital ur en buyout-fond 
finansieras vanligtvis med en stor andel lån. Fördelen med detta är att 
riskkapitalfonden inte behöver använda lika mycket av sitt egna 
kapital och därför kan få högre avkastning; nackdelen är att det även 
är förenat med en högre risk. 

Målet är i de flesta fall att öka företagets värde inför en försäljning. 
Det innebär att om köpet finansierats med stora lån används en stor 
del av vinsten till att betala av lånen. 

Under hösten 2011 utlöstes den så kallade Caremaskandalen, genom 
vilken riskkapitalkoncernernas etablering inom den sociala omsorgen 
belystes och kritiserades, inte minst från perspektivet att riskkapital-
koncerner är särskilt utformade för att för att ge hög avkastning och 
att man inom koncernerna ofta ägnar sig åt att minimera sin skatt-
skyldighet. Det gör riskkapitalkoncernerna framför allt genom att ha 
interna lån med en ränta som är långt utöver den marknadsmässiga – 
så kallade räntesnurror. På så sätt kan vinst tas ut i länder med låg 
beskattning 

Assistansbranschen är attraktiv ur riskkapitalkoncernernas perspektiv, 
eftersom den inte är konjunkturkänslig.19

                                                
18 Kaplan Steven N. och Strömberg Per (2009).  

 En andra fördel är att bran-
schen lämpar sig väl för konsolidering. Det beror bland annat på att 

19 Strömberg (2008). 
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assistansbranschen består av flera stabila företag med stora kassa-
flöden och ett stort antal små assistansföretag. Det beror också på att 
efterfrågan inte varierar över tid. Riskkapitalbolagen strävar ofta efter 
att äga det marknadsledande företaget i branschen. 

Det var efter år 2005 som riskkapitalkoncerner började köpa 
assistansföretag och på så sätt etablerade sig på assistansmarknaden. 
Vid uppköpen av assistansföretagen har buyout-modellen varit 
aktuell. I buyout-fonder fokuserar man på mogna företag, med befint-
liga vinster, kunder och omsättning. Man köper in sig i företagen för 
att bli delägare, ofta tillsammans med den eller dem som driver före-
taget. Målet är att göra företagen effektivare. För att ett bolag ska 
vara attraktivt för ett riskkapitalbolag ska en exit kunna göras, det vill 
säga kunna sälja företaget.20

En orsak till att riskkapitalister har intresserat sig för assistansmark-
naden under senare år är att denna har mognat sedan assistansrefor-
men infördes år 1994. Efter reformen har antalet potentiella kunder 
accelererat genom att allt flera brukare har bytt från kommunala till 
privata anordnare. En utveckling är också att privata företag övertar 
kommunernas ansvar när det gäller att anordna assistans.

 

21

Eftersom riskkapitalkoncerner är majoritetsägare och sitter i styrel-
sen, har de bättre förutsättningar att driva igenom förändringar än vad 
exempelvis börsnoterade bolag har. Bolag som styrs av riskkapital 
har också ofta en möjlighet att utvecklas snabbare än ett börsbolag 
som har många passiva ägare. 

 

En lagändring som skulle innebär att räntesnurror förbjuds har tro-
ligen begränsad betydelse.22

                                                
20 År 2007 förvärvade det riskkapitalbolaget Polaris Equity Frösunda Group, och år 2010 

förvärvade HG Capitals koncernen. 

 Det beror på att riskkapitalkoncerner i 
första hand har etablerat sig i en bransch för de goda marginalernas 
skull och på att det yttersta syftet är att kunna sälja företag med god 
förtjänst. En brittisk studie visar att värdet av skatteavdragen är helt 
inkorporerade i priset som riskkapitalfonden betalar när de förvärvar 
företag. Anledningen till detta är att alla potentiella budgivare på 
företaget har samma tillgång till lånefinansiering (och därav resulte-
rande skatteavdrag) och att konkurrensen mellan budgivarna driver 
upp priset. Värdet av dessa avdrag går därför i slutände till de aktie-
ägare som säljer bolaget. Det är därför osannolikt att skatteavdragen 
är en viktig del av riskkapitalfondens avkastning. Om skatteavdragen 

21 Se till exempel Västerås kommun i avsnitt 4.2. 
22 Se till exempel förslag av Företagskommittén (SOU 2012:3), jämför Skattverket (2012). 
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togs bort skulle avkastningen antagligen bli i princip densamma, 
medan det pris som de har betalat för bolagen skulle gå ned.23

4.6 Riskkapitalbolag på assistansmarknaden 

 Men 
intresset för att undandra vinster från beskattning kvarstår givetvis 
hos de nuvarande ägarna. 

Följande riskkapitalbolag finns på assistansmarknaden (siffran inom 
parentes visar hur många brukare som respektive koncern anordnade 
personlig assistans åt i december 2010): 

− HG Capital köpte i december 2010, av riskkapitalbolaget 
Polaris Equity, Frösunda Group AB (959).24

− Procuritas köpte 2008 en andel på 60 procent av Olivia 
Holding AB (377).

 

25

− Argan Capital köpte i augusti 2008 tre fjärdedelar av Humana 
Investment Holding AB (1508).

 

26

Ägarna, som i de flesta fallen är fonder, till exempel pensions- eller 
investmentfonder, söker främst avkastning på investerade medel 
genom att köpa andelar i en så kallad offshore-fond, som är belägen 
utanför Sveriges gränser. Fonden äger sedan ett svenskt holdingbolag 
som i regel är toppmoder i den svenska koncernen. Under holding-
bolaget kan det i sin tur finnas ytterligare bolag i varierande nivåer. 

 

År 2008 betalade Försäkringskassan ut 2,6 miljarder kronor i 
assistansersättning till de assistansföretag som ägs av riskkapital-
koncernerna. År 2010 var motsvarande belopp 3,6 miljarder kronor 
och år 2011 uppgick det till 3,9 miljarder kronor. Det är en ökning 
med 50 procent mellan åren 2008 och 2011. Antal utförda timmar 
som företagen har utfört assistans uppgår år 2011 till 15,3 miljoner, 
jämfört med cirka 14,3 miljoner timmar år 2010 och 10,5 miljoner 
timmar år 2008. Det är en ökning med 45 procent över åren. 

                                                
23 Jenkinson Tim och Stucke Rüdiger (2011). 
24 Frösunda Group AB, som består av Frösunda LSS AB, nu sammanslaget med Argolis AB 

(inklusive under året fusionerade Marks Assistans AB) och Omsorgshuset i Stockholm AB. 
25 Olivia Holding AB består av Oliva Personliga Assistans AB, Nordström Assistans AB och 

Assistansbolaget i Sverige AB. 
26 Humana Investment Holding AB består av nu sammanslagna företagen Assistansia AB, Din 

Assistans i Östersund AB, My Life Sweden AB, Amanda Assistans AB och Blåvingen 
Personlig assistans AB. 
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4.7 Exemplet riskkapitalbolaget Argan Capital 
Ernst & Young har undersökt de tre koncerner på assistansmarkna-
den, vilka ägs av riskkapitalbolag, utifrån 2009 års årsredovisningar 
(se bilaga). Av dessa har det Londonbaserade investmentbolaget 
Argan Capital analyserats närmare. 

Investmentbolaget Argan Capital äger den svenska toppmodern 
Humana Investment AB, som i sin tur äger olika holdingbolag, bland 
annat Humana Holding AB som Humana assistans AB ingår i. Det är 
inom Humana Assistans AB som Argan Capital bedriver sin 
assistansverksamhet. 

Humana Assistans AB består av olika assistansföretag som koncernen 
har förvärvat under slutet av 2000-talet och som sammanslogs (fusio-
nerades) hösten 2011. Företagen är Assistansia AB, Din Assistans i 
Östersund AB, My Life Sweden AB, Amanda Assistans AB och 
Blåvingen Personlig Assistans AB. 

Tillsammans anordnade dessa företag, enligt Försäkringskassan, 
personlig assistans åt 1 508 brukare i december 2010. Det är närmare 
10 procent av alla brukare som Försäkringskassan betalade assistans-
ersättning till under år 2010 (jämför figur 1 i avsnitt 4.2). 

Mellan åren 2008 och 2010 ökade företagen i Humana Assistans AB 
intäkterna med assistansersättning från Försäkringskassan från cirka 
1,4 miljarder kronor till cirka 1,8 miljarder kronor. År 2011 fick före-
tagen i Humana Assistans AB 2 miljarder kronor i assistansersättning 
från Försäkringskassan. Över åren innebär det en ökning i inflöde 
med 42 procent. I timmar motsvarar ökningen 22 procent, beräknat 
utifrån att schablonen var 237 kronor per timme år 2008 och 258 
kronor per timme för år 2011. 

Lån och interna räntekostnader 

Argan Capital är den enda av de tre koncernerna på assistansmarkna-
den som har satt en koncern- och lånestruktur med höga räntekostna-
der i den svenska toppmodern Humana Invest AB, som alltså äger det 
holdingbolag som äger Humana Assistans AB. Koncernen betalar den 
högsta räntan, det vill säga 9 procent. 

Det är en form av värdeöverföring till aktieägarna i Argan Capital 
genom att de får en förmånlig utlåningsränta. De svenska bolagens 
räntekostnader är avdragsgilla. 
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För år 2009 redovisade Humana Investment AB interna skulder till 
ägarna på 577 miljoner kronor och externa skulder till kreditinstitut 
på 205 miljoner kronor. För lånen har Humana Investment AB haft 
räntekostnader på totalt 75,6 miljoner kronor, det vill säga cirka 12 
procent. Efter en beräkning av den interna respektive externa visar det 
sig att bolaget har betalat ränta till externa långivare med cirka 4 pro-
cent. Om Humana Investment AB hade haft enbart externa långivare 
som betalat 4 procent ränta hade den totala räntan varit cirka 40 mil-
joner kronor lägre för år 2009. 
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5 Timschablonen för 
assistansersättningen 

I kapitlet ges en beskrivning av hur timschablonen fastställs och vad 
som ligger till grund för Försäkringskassans förslag till timschablon 
till regeringen. I kapitlet visas också att kommuner i genomsnitt har 
högre kostnader för att utföra personlig assistans än vad den schablo-
niserade ersättningen ger utrymme för. Dessutom analyseras på olika 
sätt de faktiska kostnader som assistansföretagen har för personlig 
assistans, i relation till lagstiftarens ursprungliga intentioner med hur 
ersättningen skulle utformas och i relation till de förändringar som 
har införts sedan assistansreformen trädde i kraft år 1994. 

5.1 Kostnader som timschablonen bör täcka 
Nedan beskrivs det som i regleringen om assistansersättningen utgör 
definitionen på kostnader för personlig assistans. Definitionen är i 
praktiken utgångspunkten för beräkningen av den statliga timschablo-
nen för assistansersättningen. Kostnader för personlig assistans anges 
i 5 a § förordningen (1993:1091) om assistansersättningen, jämfört 
med Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om 
assistansersättning. Reglerna är en kodifiering av det som gällde 
tidigare, det vill säga att assistansersättning ska användas till kost-
nader för personliga assistenter och vissa kostnader för administration 
samt verksamhet som hänger samman med arbetsgivaransvaret. 
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Tabell 4. Till vilka kostnader den statliga assistansersättningen bör 
användas 

Kostnadsslag Andel av schablonen 

Löne- och lönebikostnader för 
personliga assistenter 87 procent 

Administrationskostnader 5–8 procent 

Utbildningskostnader 2–3 procent 

Assistansomkostnader 1–2 procent 

Arbetsmiljöinsatser och 
personalomkostnader 1–2 procent 

Källa: Försäkringskassan 

Lönekostnader för personliga assistenter 

Lönekostnader är samtliga lönekostnader och kostnadsersättningar till 
personliga assistenter, det vill säga bruttolönen. Det avser lön före 
skatt i form av till exempel grundlön, ersättning för obekväm arbets-
tid och traktamenten (bruttolön).   

Lönebikostnader för personliga assistenter 

Lönebikostnader för personliga assistenter är lagstadgade sociala 
avgifter, särskild löneskatt, premier för försäkringar, skattepliktiga 
förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader, till exempel 
avtalsförsäkringar. 

Administrationskostnader 

Administrationskostnader är kostnader för att administrera assistan-
sen. Det kan till exempel handla om kostnader för köp av administra-
tiv hjälp, inventarier, resor, revision, företagsförsäkringar samt kost-
nader till arbetsgivar- och branschorganisationer. 
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Assistansomkostnader 

Assistansomkostnader är kostnader som brukaren har för sina per-
sonliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför 
bostaden. Som exempel kan nämnas resekostnader för assistenterna 
samt inträdesavgifter och liknande kostnader för assistenten vid 
aktiviteter tillsammans med brukaren. 

Utbildningsomkostnader 

Utbildningskostnader är kostnader för kurser, lärare och föreläsare 
samt lokaler för utbildning och fortbildning av assistenter och ersätt-
ningsberättigade. Här bör det även ingå kostnader för handledning av 
assistenter. 

Kostnader för arbetsmiljöinsatser 

I kostnader för arbetsmiljöinsatser ingår kostnader för att stärka en 
god arbetsmiljö för personliga assistenter. Som exempel kan nämnas 
kostnader för hjälpmedel av enklare slag, liksom kostnader för att 
lösa arbetsmiljöfrågor, insatser för att möjliggöra personals hygien 
och för att ordna jourrum till assistenten. Assistansersättningen bör 
inte täcka kostnader för andra hjälpmedel än kostnader för enklare 
arbetstekniska hjälpmedel som handskar och förkläden. 

Personalomkostnader 

Personalomkostnader är till exempel kostnader för företagshälsovård, 
friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknade till assistenterna. Även 
kostnader för personalarrangemang, personaldagar och liknande 
aktiviteter ingår. 

5.2 Regeringens beslut om timschablonen 
Regeringen beslutar årligen med vilket belopp schablonen i assistans-
ersättningen ska betalas ut per timme (52 kap. 11 § SFB). Försäk-
ringskassan lämnar förslag på hur stor timschablonen bör vara och ett 
beräkningsunderlag. Innan förslaget lämnas ska Försäkringskassan ha 
begärt synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (5 
§ 2 stycket förordningen [1993:1091] om assistansersättning). 
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Regeringen har höjt schablonen varje år (se tabell 5), som också 
innehåller uppgifter om det högsta belopp per timme som Försäk-
ringskassan betalade ut i assistansersättning innan timschablonen in-
fördes. Högsta belopp är sedan timschablonen infördes år 1997 det 
belopp med vilket assistansersättning kan betalas ut per timme vid 
förhöjd ersättning, det vill säga med högst ytterligare 12 procent av 
schablonen (se nedan). 

 
Tabell 5. Tabellen visar hur ersättningen för assistansersättning 

har förändrats över tid. Den 1 september 1997 infördes 
schablonen i den statliga assistansersättningen. 

År  Schablon Högsta 
  belopp timbelopp/förhöjd ersättning 

1994  - 176 
1995  - 180 
1996  - 180 
1997  - 183 
1997-09-01  164 184 
1998  168 188 
1999  173 194 
2000  178 199 
2001  184 206 
2002  191 214 
2003  198 222 
2004  205 230 
2005  212 237 
2006  219 245 
2007  228 255 
2008  237 265 
2009  247 277 
2010  252 282 
2011  258 289 
2012  267 299 

Källa: Försäkringskassan 

Assistansersättning med förhöjt belopp 

I samband med att timschablonen infördes blev det också möjligt att 
få förhöjd ersättning, med högst 12 procent av schablonen. Den för-
höjda ersättningen kan beviljas om det finns särskilda skäl. Enligt 
förarbetena finns det sådana skäl om en brukare behöver en särskilt 
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kvalificerad assistent. Det kan till exempel vara en assistent som har 
specialutbildning. I sådana fall kan den i schablonen fastställda ersätt-
ningsnivån vara otillräcklig (prop. 1996/97:150D2). 

Försäkringskassan beviljar i huvudsak förhöjd ersättning på grund  
av att assistansanordnaren har extra höga kostnader för arbete på 
obekväm arbetstid. 

Tabell 5 visar också med vilket belopp per timme som förhöjd 
ersättning högst har betalas ut över åren. Den har ökat från 184 
kronor år 1997 till 299 kronor år 2012. 

Brukare som har beviljats förhöjd ersättning måste redovisa vilka 
kostnader assistansersättningen har använts till. De måste också 
betala tillbaka ersättning som har använts i strid mot reglerna. 
Redovisningen görs till Försäkringskassan. 

I januari 2011 hade i genomsnitt 10 procent av brukarna beviljats 
förhöjd ersättning. Av dem som anlitade företag var motsvarande 
andel 7 procent. För brukarkooperativen var andelen 16 procent, för 
kommunerna 11 procent och för egna arbetsgivare 9 procent. Den 
troliga orsaken till det låga intresset för förhöjd ersättning bland 
brukare och anordnare är, generellt sett, att den som har förhöjd 
ersättning har redovisningsskyldighet och återbetalningsplikt för 
pengar som har använts felaktigt. Det är alltså administrativt enklare, 
och antagligen också lönsammare, för assistansanordnarna att 
begränsa sina intäkter till timschablonen. 

5.3 Underlaget för Försäkringskassans förslag 
till timschablon 

I avsnittet analyseras närmare de uppgifter som ligger till grund för 
regeringens beslut om timschablon. 

Av det underlag som Försäkringskassan lämnade till regeringen inför 
beslutet om schablonen för år 2012 framgår bland annat följande.27

Försäkringskassans modell för beräkning har varit densamma i flera år 
även om vissa antaganden marginellt har förändrats. Kommunernas andel 
som anordnare av personlig assistans visar en minskande trend sedan flera 
år och är nu 45,1 procent. Detta gör att även uppgifter från andra 
avtalsområden än det kommunala används som underlag vid beräkningen. 

 

                                                
27 Försäkringskassan (2011). 
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Vid beräkningen av förslaget använder Försäkringskassan, förutom 
uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting, även uppgifter från 
Statistiska centralbyrån (SCB). Eftersom SCB ännu inte har några 
löneuppgifter för det föregående året utgår Försäkringskassan från 
löneuppgifter för året innan det. Dessa löneuppgifter räknas upp med 
beräknade timlöneökningar enligt Konjunkturinstitutets (KI) prognos. 

Vid beräkningen av timschablonen baserar Försäkringskassan sin 
prognos för påföljande år på uppgifter som ligger två år tillbaka i 
tiden. Det innebär att bedömningen för år 2011 gjordes år 2010 och 
byggde på uppgifterna för åren 2008 och 2009. 

Det lönebelopp som SCB redovisar baseras på uppgifter från den 
primärkommunala sektorn, det vill säga Sveriges 290 kommuner och 
kommunalförbunden.28

Tabell 6 visar uppgifter för några års beräkningar av schablonen. 
(årliga prognoser) Av tabellen framgår det bland annat att Försäk-
ringskassans prognoser av lönekostnader (bruttolöner) överstiger den 
genomsnittliga lön för personliga assistenter som SCB redovisar som 
faktiskt utfall.  

 Därför är den angivna genomsnittliga lönen 
högre än genomsnittligt bland företagen. För år 2012 har timlönen 
räknats upp med stöd av uppgifter från fackförbundet Kommunal. 

I tabell 6 görs en jämförelse mellan den timschablon som regeringen 
har fastställt sedan timschablonen infördes den 1 september 1997 och 
de förslag på timschablon som Försäkringskassans lagt, sedan myn-
digheten hört SKL. I tabellen anges också delar av det beräknings-
underlag som ligger till grund för Försäkringskassans förslag. För 
blank ruta saknas uppgift. Försäkringskassans prognoser framgår av 
skrivelser som redovisas i referenslistan. SKL:s prognoser framgår av 
cirkulär som också redovisas i referenslistan. För år 2012 har SKL 
inte gett ut något cirkulär, men ett beräkningsunderlag har lämnats till 
ISF. 

 

                                                
28 SCB:s lönestatistik för yrkeskategori 5133. 
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Tabell 6. Tabellen visar Försäkringskassans och SKL:s prognoser 
för bedömningen av timschablonen. Sista raden är 
faktiskt utfall som redovisas av SCB påföljande år. 
*Fackförbundet kommunal har beräknat genomsnittlig 
bruttolönen per månad (lönekostnaderna). Bruttolönen 
per timme är månadslönen delat med 165 timmar. För år 
2012 beräknas den till cirka 23 400 kronor.  

 
År 1997 2001 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 

Schablonen 164 184 205 212 219 247 252 258 267 

FK:s förslag  192 210 213 220 248 254 258 266 

SKL:s förslag  192 221 226 235 258 264 261 272 

FK:s beräknade 
lönekostnader 

 120 129 133 136 152 151 153 160 

FK:s beräknade 
lönebikostnader 

 47 54 56 58 63 61 60 62 

FK:s beräknade 
övriga 
kostnader 

 24 27 23 27 33 42 44 44 

Övriga 
kostnader 
procentuellt i 
FK:s förslag 

     13 16 17 17 

SKL:s 
beräknade 
lönekostnader 

  134 137 143 159 164 163 171 

Genomsnittliga 
Lönekostnader 
(faktiskt utfall) 

89 100 112 115 117 130 133 136 141* 

Källa: Uppgifter från Försäkringskassan, SKL, SCB och Kommunal 

Enligt uppgift från Statistiska centralbyrån (SCB) låg den genomsnitt-
liga bruttolönen år 2010 på 133 kronor i timmen. Bruttolönen inklu-
derar bland annat en genomsnittlig ersättning för arbete på obekväm 
arbetstid och semesterersättning. Fackförbundet kommunal beräknar 
att den genomsnittliga bruttolönen (lönekostnaderna) för personliga 
assistenter per timme år 2012 är 141 kronor. 
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Av tabell 6 framgår det också att SKL:s förlag på timschablon alltid 
överstiger den som Försäkringskassan föreslår och regeringen fast-
ställer. Detta utvecklas i avsnitt 5.4. 

Arbetsgivaravgiften är differentierad 

Den huvudsakliga delen av lönebikostnaderna är arbetsgivaravgift-
erna. Försäkringskassan tar dock inte hänsyn till att den är differentie-
rad, utan anger den högsta arbetsgivaravgiften i sitt beräkningsunder-
lag. Men år 2011 var arbetsgivare skyldiga att betala:  

− 31,42 procent för personer födda 1964–1984 

− 15,49 procent för personer födda 1985– 

− 10,21 procent för personer födda 1938–1945 

För år 2012 gäller samma procentsatser, men ålderskategorierna har 
justerats med ett år. Enligt uppgift från SCB hade de företag som 
ingår i den aggregerade undersökningen (se avsnitt 5.6) en åldersför-
delning i sin personal som gör att två tredjedelar omfattas av den 
högsta arbetsgivaravgiften och en tredjedel den näst högsta. Personal 
som har den lägsta avgiften förekom marginellt. 

Försäkringskassan föreslog för år 2012 en timschablon på 266 kronor 
per timme. Lönekostnaden beräknades till 159,58 kronor per timme, 
lönebikostnaden till 62,20 kronor per timme och övriga kostnader till 
44,34 kronor per timme. Av förslaget till timschablonen utgör löne- 
och lönebikostnader 83 procent och övriga kostnader 17 procent. Det 
är en avvikelse från utgångspunkterna i ändringen som trädde i kraft 
år 2008, i vilken fördelningen skulle vara 87 respektive 13 procent. 
Denna kostnadsfördelning var också utgångspunkten i det underlag 
som låg till grund för Försäkringskassans förslag till timschablon för 
år 2009, det vill säga för det år som följde direkt efter att 2008 års 
ändring började tillämpas.29

I sitt underlag för beräkningen av schablonen år 2012 har Försäk-
ringskassan angett en lönekostnad som är 21 kronor högre per timme 
än vad som är genomsnittet för personliga assistenter. Den beräknade 
lönekostnaden har också betydelse när man beräknar kostnaderna för 
lönebikostnader, eftersom de blir högre. Dessutom är lönebikostnaden 
redan högt räknad, genom att man inte tagit hänsyn till den ålders-

 

                                                
29 Försäkringskassan, 2008. 
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differentierade arbetsgivaravgiften. De konsekvenser som detta för 
med sig utvecklas nedan i kapitlet. 

Regeringen använder Försäkringskassans beräkning av schablonen 
som ett underlag för själva ändringen av beloppet som bestäms 
utifrån dess bedömning av hur mycket timlönen kan komma att öka. 

5.4 SKL:s beräkning av timschablonen 
Tabell 6 i avsnitt 5.3 visar att SKL, under de år som de föreslagit en 
timschablon, har lagt sig på en högre nivå än Försäkringskassan och 
regeringens. År 2004, till exempel, var den fastställda timschablonen 
205 kronor, medan Försäkringskassans förslag var 210 kronor och 
SKL:s förslag 221 kronor. År 2012 är timschablonen fastställd till 
267 kronor, men Försäkringskassan föreslog en timschablon på 266 
kronor och SKL 272 kronor. Skillnaden består framförallt i att SKL 
och Försäkringskassan har olika beräkningar för lönekostnader 
(bruttolönen) för personliga assistenter. 

Orsaken till att SKL ligger högre i sina beräkningar av timschablonen 
är, enligt SKL, att assistansersättningen inte täcker kommunernas 
kostnader för att anordna personlig assistans.30

Det förekommer att kommunerna har slutat att anordna personlig 
assistans och i stället låtit ett företag träda in. Det gäller till exempel 
Västerås kommun, som på sin webbplats hänvisar till Humana 
Assistans AB som utförare av personlig assistans.

 SKL beräknar att 
kommunernas kostnader i genomsnitt är 10 procent högre per timme 
än schablonen. 

31

Till grund för Västerås kommuns beslut om att inte längre anordna 
personlig assistans ligger en undersökning som ett revisionsföretag 
har gjort åt kommunen.

 

32

  

 Revisionsföretaget konstaterade att kostna-
den för det kommunala företaget proAros för år 2009 översteg tim-
schablonen med 7 kronor per timme. I analysen tog man hänsyn till 
kommunens kostnader som timschablonen ska täcka. Man angav flera  

                                                
30 Försäkringskassan, 2011. 
31 Västerås stad, 2010. 
32 Analys av assistansersättning, 2009. 
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tänkbara förklaringar till att kommunen inte kunde utföra personlig 
assistans inom ramen för timschablonen: 

− De privata kollektivavtalen skiljer sig ifrån kommunens 
kollektivavtal HÖK och PAN exempelvis i att jour- och OB-
ersättning kan vara lägre. Arbetstid per vecka kan vara högre, 
40 timmar i stället för 37 timmar, som är vanligt i HÖK-
avtalet. 

− Visstidsanställningar kan i ett företag ersätta tillsvidareanställ-
ningar, så att anställningen knyts till den aktuella brukaren och 
varar så länge brukaren anlitar företaget. 

− Inom kommunerna finns normalt ambitionen att erbjuda per-
sonalen heltidsanställningar. En hög andel heltidsanställda kan 
i sig försvåra möjligheten att vid varje tillfälle optimalt 
anpassad anställd personalkapacitet med efterfrågad personal-
kapacitet. Svårigheten blir uppenbar när antalet brukare min-
skar och därmed också den totala assistanstiden. Om en stor 
del av personalen är anställda på heltid samtidigt, blir det 
många gånger svårt att belägga hela den kontrakterade arbets-
tiden. 

− Högre OH- och lokalkostnader. 

Även Assistanskommittén har beskrivit att kommunerna har kostna-
der för personlig assistans åt brukare med assistansersättning som inte 
täcks av ersättningen.33

5.5 Timschablonen i relation till faktiska 
kostnader 

 Det handlar bland annat om kostnader som 
anges i punkterna ovan. 

I detta avsnitt analyseras på olika sätt de faktiska kostnader som 
assistansföretagen har för personliga assistans, i relation till lag-
stiftarens ursprungliga intentioner med hur ersättningen skulle 
utformas och i relation till de förändringar som har införts sedan 
rätten till assistansersättning infördes år 1994. 

Brukaren betalar hela assistansersättningen till det företag som är 
anordnare av personlig assistans. Därefter använder anordnaren, till 
exempel ett företag, assistansersättningen till att betala företagets 

                                                
33 LSS-kommittén, SOU 2008:77, s 430. 
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kostnader för personlig assistans. Det som blir över inom ramen för 
dessa kostnader är vinst. 

Schablonen är konstruerad för att ersätta löne- och lönebikostnader 
samt övriga kostnader enligt fördelningen 87 respektive 13 procent. 
Vad kostnaderna består i har beskrivits tidigare i kapitlet. Försäk-
ringskassan beräknar årligen timschablonens storlek och lämnar 
förslag till regeringen som årligen beslutar schablonen. För år 2011 
var schablonen 258 kronor och för år 2012 beslutade regeringen att 
den skulle vara 267 kronor. 

De olika beräkningarna visar att timschablonen inte stämmer överens 
med de faktiska kostnaderna på assistansmarknaden. Det gäller både 
företag och kommuner. Tidigare i detta kapitel har bland annat 
beskrivits att många kommuner inte får täckning för sina kostnader 
för utförd assistans genom den statliga assistansersättningen. Före-
tagen däremot har goda marginaler. 

Hur stor skulle timschablonen vara år 2012/2011 om den 
motsvarat företagens faktiska kostnader för personlig assistans? 

Tabell 6 i avsnitt 5.3 visar timschablonens förändring från år 1997 
jämfört med Försäkringskassans och SKL:s förslag samt andra delar 
av det underlag som har legat till grund för förslagen. Tabellen visar 
också bland annat den faktiska bruttolönen i genomsnitt för person-
liga assistenter över perioden. I avsnitt 5.3 har också beskrivits 
utgångspunkterna för hur timschablonen bör beräknas. Enligt den 
ändring som infördes år 2008 bör löne- och lönebikostnader för per-
sonliga assistenter uppgå till 87 procent av schablonen. Resterande 13 
procent ska beräknas för övriga kostnader, inklusive vinst. 

Tabell 6 i avsnitt 5.3 visar också hur Försäkringskassan har fördelat 
kostnaden i sin beräkning mellan lönekostnader, lönebikostnader och 
övriga kostnader. I samma tabell finns dessutom uppgifter om hur 
SKL har beräknat lönekostnaden och den faktiska genomsnittliga 
lönekostnaden. 

Regeringen har höjt timschablonen varje år, från 164 kronor år 1997 
till 267 kronor år 2012. 

Figur 2 visar att Försäkringskassans beräkning av bruttolönekostna-
den för personliga assistenter i genomsnitt ligger 14 procent över den 
faktiska bruttolönekostnaden. 
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Figur 2. Figuren visar en procentuell jämförelse mellan Försäk-
ringskassans beräknade lönekostnader för personliga 
assistenter sedan schablonen infördes jämfört och faktisk 
lönekostnad i genomsnitt.  

 
Källa: Försäkringskassan och SCB. 

Skillnaden mellan den faktiska lönekostnaden och Försäkrings-
kassans beräkning för år 2012 betyder att assistansföretagen över-
kompenseras med minst cirka 870 miljoner kronor – 20 kronor x 96,6 
miljoner timmar, med beaktande av att företagen har 45 procent av 
assistansmarknaden. Detta gäller enbart bruttolönen. 

Om man tar hänsyn till att arbetsgivaravgiften på assistansmarknaden 
är åldersdifferentierad, jämfört med den ålderssammansättningen 
bland personliga assistenter i företagen (se avsnitt 5.3), ger det en 
genomsnittlig arbetsgivaravgift på 26,11 procent. I lönebikostnad 
innebär det en kostnad på 36,82 kronor34 per timme. Det ska ställas i 
relation till Försäkringskassans beräkning 50,14 kronor35

Den faktiska löne- och lönebikostnader för år 2012 uppgår i så fall till 
188,48 kronor

 per timme. 

36, jämfört med Försäkringskassan beräkning på 221,78 
kronor .37

                                                
34 141 kronor x 0,2611. 

 

35 159,58 kronor x 0,3142. 
36 141 kronor i bruttolön (inklusive bland annat ersättning för obekväm arbetstid och 

semesterersättning) och kostnader arbetsgivaravgift (26,11 procent), samt avtalsförsäkringar 
och pensionsavgift enligt de procentsatser Försäkringskassan tillämpar får år 2012, se 
Försäkringskassans skrivelse den 16 februari 2011, dnr 008383-2011-FPFS). 

37 Försäkringskassan, 2011. 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 
19

97
 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

FK:s beräknade 
lönekostnader 
Faktisk bruttolön 



 

59 

Om Försäkringskassan hade beräknat löne- och lönebikostnaderna 
utifrån de faktiska omständigheterna för år 2012, så skulle övriga 
kostnader uppgår till 24,50 kronor per timme. Det stämmer väl 
överens med hur LSS-kommittén bedömde att nivån borde vara (se 
avsnitt 5.6), jämfört med den av Försäkringskassan beräknade kost-
naden på 44 kronor för övriga kostnader år 2012. 

Med en beräkning av timschablonen som speglar de faktiska kostna-
derna, skulle schablonen för år 2012 vara 213 kronor i stället för 267 
kronor. Det innebär att timschablonen är 54 kronor högre än de fak-
tiska kostnaderna som företagen har för att utföra personlig assistans, 
vilket i sin tur betyder att företagen på assistansmarknaden i så fall är 
överkompenserade med 2,3 miljarder kronor.38

En tillämpning av samma beräkningsmodell för år 2011 innebär att 
företagen har överkompenserats med cirka 2,3 miljarder kronor. 
Schablonen skulle ha varit 207 kronor i stället för 258 kronor.

 

39

Ernst & Young visar också med undersökningen på aggregerad nivå 
(se avsnitt 4.4 och i bilaga) att det är en stor spännvidd mellan före-
tags kostnader. Det företag som uppvisade den enskilt största av-
vikelsen mellan faktiska kostnader och den schabloniserade ersätt-
ningen hade en vinst per timme på 65 kronor. 

 

5.6 Indexuppräkning enligt LSS-kommitténs 
modell 

Till följd av LSS-kommitténs förslag40

Enligt reglerna om assistansersättning framgår det att egna arbets-
givare förutsätts använda 87 procent av assistansersättningen till kost-
nader för löne- och lönebikostnader för personliga assistenter och att 
13 procent ska användas för övriga kostnader, inklusive eventuell 
avkastning. Denna beräkning är utgångspunkten för hur regeringen 

 införde riksdagen år 2008 
bestämmelser om att en brukare, som låter exempelvis ett företag 
anordna den personliga assistansen, ska använda assistansersättning 
till köp av personlig assistans (51 kap. 4 § SFB) för all tid som 
Försäkringskassan har betalat ut ersättning. Det innebär att hela 
assistansersättningen blir en intäkt i företagets verksamhet. 

                                                
38 54 kronor x 96,6 miljoner assistanstimmar med beaktande av att företagen har 45 procent av 

assistansmarknaden. 
39 Jämfört med motsvarande beräkning av Försäkringskassan om cirka 213 kronor och cirka 44 

kronor i skrivelsen från den 26 februari 2010 till regeringen, dnr 011918-2010-FPSS. 
40 LSS- kommittén (SOU 2007:73). 
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beräknar och bestämmer den årliga timschablonen. Det innebär att 
schablonen anpassas efter dessa kostnader. 

LSS-kommittén föreslog att den del av timschablonen som avser 
övriga kostnader ska beräknas utifrån nettoprisindex (NPI)41

Innan schablonen infördes fick brukaren använda högst 30 kronor  
per timme till andra kostnader än löne- och lönebikostnader för 
personliga assistenter. Vid införandet av timschablonen den 1 
september 1997 bakades denna ersättning in i schablonen (prop. 
1996/97:150D2). Timschablonen fastställdes till 164 kronor per 
timme, och den innefattade alltså också en tänkt ”30-krona”.  

. LSS-
kommittén förslog också att värdet ska justeras nedåt, så att det i 
penningvärde likställs med ersättningen som gällde vid införande av 
schablonen år 1997 (SOU 2008:77, s. 51ff). 

LSS-kommittén har konstaterat att företagens kostnad för annat än 
löne- och lönebikostnader till personliga assistenter i praktiken kom 
att uppgå till 21,32 kronor per timme, det vill säga 13 procent av 164 
kronor. Uppgifterna i tabell 7 är hämtade från LSS-kommitténs slut-
betänkande, vad gäller uppgifterna till och med år 2007 (SOU 
2008:77, s. 516). Tabellen har kompletterats till och med år 2011 med 
uppgifter från SCB och Försäkringskassan. Hur stor del av schablo-
nen Försäkringskassan beräknar övriga kostnader till framgår av de 
beräkningsunderlag som den myndigheten tar fram i sitt förslag till 
regeringen. Uppgifterna om Försäkringskassans beräkning för övriga 
kostnader till och med år 2007 ligger något över dem som framgår av 
underlagen till regeringen, som till exempel för år 1998 är 22,14 
kronor42 och för år 2007 är 30,12 kronor43

  

. 

                                                
41 Nettoprisindex (NPI) anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta 

skatter och subventioner. 
42 Försäkringskassan (1997). 
43 Försäkringskassan (2006). 
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Tabell 7. Tabellen visar Försäkringskassans beräknade andel av 
schablonen för övriga kostnader jämfört med en upp-
räkning enligt 1997 års värde utifrån LSS-kommitténs 
förslag. NPI har räknats upp med uppgifter från SCB. 

År  Schablon för övriga 
kostnader enligt 

Försäkringskassans 
nuvarande beräkning 

Om uppräckningen skett 
enligt NPI  

1997  21,32  21,32  
1998  21,84  20,91  
1999  22,49  20,68  
2000  23,14  21,13  
2001  23,92  21,68  
2002  24,83  22,17  
2003  25,74  22,51  
2004  26,65  22,51  
2005  27,56  22,54  
2006  28,47  22,79  
2007  29,64  23,39  
2008 34,04 24,02 
2009 33,39 23,83 
2010 42,28 24,26 
2011 44,45 24,75 
2012 44,34  

 

År 1998 är övriga kostnader 15 procent av Försäkringskassans före-
slagna timschablon på 170 kronor. Regeringen beslutade att tim-
schablonen skulle vara 168 kronor år 1998, vilket innebär att övriga 
kostnader för det året var 13 procent. Även år 2009 var övriga kost-
nader 13 procent, medan de för år 2011 och år 2012 är 17 procent. 

Vid en beräkning av övriga kostnader är det viktigt att man tar hänsyn 
till att konstruktionen av timschablonen medför stora skalfördelar. 
Skalfördelar innebär att assistansföretagens kostnader inte ökar pro-
portionellt mot intäkterna. Genom att schablonen är linjärt utformad 
kommer överskottet i verksamheten att öka med stigande omsättning.  
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För ett assistansföretags del ökar de kostnader som ingår i övriga 
kostnader i marginell utsträckning till följd av ett nytt beslut av För-
säkringskassan, där fler timmar tillerkänns en brukare. Nya brukare 
som anlitar företaget innebär också ökat överskott med stigande 
omsättning. 

Med LSS-kommitténs sätt att beräkna övriga kostnader har assistans-
företagen år 2011 överkompenserats med 856 miljoner kronor för 
enbart övriga kostnader (19,70 kronor x 96,6 miljoner timmar med 
beaktande av att företagen hade 45 procent av assistansmarknaden), 
det vill säga exklusive eventuell för hög kompensation för löne- och 
lönebikostnader för personliga assistenter (se avsnitt 5.5). 

Orsaken till att andelen övriga kostnader i timschablonen ökade så 
kraftigt från år 2009 till år 2010 är oklar. Efter det att Försäkrings-
kassan årligen höjt övriga kostnader under åren 1997–2009 med i 
genomsnitt 4 procent, höjs den åren 2009 till 2011 med 11 procent. 
Motsvarande ökning år 2009 till år 2010 är 27 procent. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Assistansföretagen 

Av granskningen framgår det att timschablonen i assistansersätt-
ningen är hög jämfört med assistansföretagens kostnader för att utföra 
personlig assistans. Marginalerna för företagen är stora, samtidigt 
som kommunerna genomsnittligen inte får täckning för sina kostna-
der för samma tjänst. 

Det framgår också att assistansföretagen har ökat sin andel av 
assistansmarknaden sedan timschablonen infördes, vilket skett på 
bekostnad av både kommunerna och brukarkooperativen. Från att ha 
varit en mindre aktör när timschablonen infördes är nu företag med 
vinstsyfte störst på assistansmarknaden. Några kommuner har till och 
med slutat att utföra personlig assistans. 

I granskningen konstateras också att företagen kan göra betydande 
vinster, genom att utföra fler assistanstimmar åt de brukare som de 
redan har. Det hänger samman med att kostnaden för att utföra mer 
personlig assistans inte ökar i samma grad som intäkten. Assistans-
ersättningen har genom sin utformning stora skaleffekter. Intäkten per 
timme är densamma, oberoende av hur många timmar assistansersätt-
ning en brukare har beviljats. 

Skillnader mellan kommuner och assistansföretag 

Kommuner och assistansföretag har olika ekonomiska förutsättningar 
för att utföra personlig assistans, av olika skäl. Enligt en studie som 
beskrivs i avsnitt 4.1, har brukare som anlitade assistansföretag med 
vinstsyfte som anordnare beviljats fler assistanstimmar av Försäk-
ringskassan än brukare med kommunal eller kooperativ anordnare 
även sedan hänsyn tagits till eventuella skillnader i ålder, kön, 
utländsk bakgrund, diagnos och personkrets. I studien hänvisade man 
till att assistansföretag i betydande omfattning ger brukare juridisk 
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hjälp med att formulera ansökningar, alltså innan de har beviljats 
assistansersättning och är kunder. Denna service är också i dag 
central för olika assistansföretag. Humana Assistans AB anger att 
företaget har 20 anställda jurister som hjälper brukare. Även Oliva 
Personlig assistans AB och Frösunda Group AB anger att man 
erbjuder juridisk hjälp.  

Mot ovan beskrivna bakgrund är det naturligt att antalet beviljade 
assistanstimmar ökar för varje år, även om antalet brukare i och för 
sig också har ökat sedan timschablonen infördes. I systemet finns 
starka incitament för företagen att få in flera timmar och brukare i 
verksamheten. 

Att antalet timmar och brukare på den privata delen av assistans-
marknaden ökar är också naturligt med beaktande av att företag i 
aktiebolagsform enligt lag i första hand ska bedrivas i vinstsyfte för 
aktieägarna.44 Däremot klargörs det i lag att kommuner inte ens i 
bolagsform får bedriva verksamhet i vinstsyfte.45

För företagen är alltså den primära utgångspunkten (skyldigheten 
gentemot ägarna) att generera ett så stort överskott som möjligt, 
medan utgångspunkten för det allmänna (gentemot ägarna) är att 
bedriva en verksamhet till självkostnadspris. Man kan alltså inte 
bortse från att man inom olika verksamhetstyper tar olika hänsyn med 
hänvisning till det övergripande syfte som ligger till grund för verk-
samheten. 

 

Trots de olika villkor som verksamheterna måste följa är ersättnings-
systemet schabloniserat och helt neutralt när det gäller formen för att 
utföra personlig assistans. Systemet är också konstruerat så, att de 
effektiviseringar som företagen gör inte kommer skattebetalarna till 
godo. Det beror på att kommunerna, som hörs via SKL i samband 
med att Försäkringskassan tar fram underlag inför regeringens årliga 
beslut om timschablonen, utifrån sina kostnader med all sannolikhet 
medverkar till att schablonen höjs mer än vad som är motiverat 
utifrån företagens kostnader för att utföra personlig assistans. 

Enligt uppgift från Västerås kommun (se avsnitt 5.4) hade kommunen 
högre kostnader för att utföra personlig assistans än vad som ryms 
inom den statliga assistansersättningen. Det beror bland annat på ett 
högre löneläge när det gäller grundlön och ersättning för arbete på 
                                                
44 Se 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), jämför med uttalanden i prop. 2004/05:85, avsnitt 

4.11, om att det är tillåtet att i bolagsordningen ta in föreskrifter om att bolaget helt eller 
delvis ska ha annat syfte än vinstsyfte. 

45 Se 2 kap. 7 § kommunallagen (1991:900). 
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obekväm arbetstid. De högre kostnaderna för kommunerna orsakas 
också av att kollektivavtalen för kommunalt anställda innehåller 
villkor om förmånligare ersättningar för jour än de som gäller på den 
privata sidan. 

Men det saknas stöd för att säga att kommunerna har en högre kvali-
tet i sin assistans. Den undersökning som beskrivs under rubriken 
Bakgrunden (Assistanskommittén – avsnitt 1.1), visar snarare att 
brukarna är mer nöjda med att ha assistansföretag som anordnare. Det 
hänger troligen samman med resultatet som visar att 69 procent av de 
tillfrågade med privat anordnare bedömde att de hade stor bestäm-
manderätt över sin personliga assistans. Motsvarande andel för dem 
som hade kommunal anordnare var 25 procent. Det är också känt att 
assistansföretag kan vara flexiblare i sin personalpolitik för att till-
godose sina kunders önskemål, utan att för den skull dra på sig extra 
kostnader för övertalig personal. Socialstyrelsen beskriver i en 
rapport bland annat att vissa avtal inom den privata sektorn medger 
att en uppsägning kan ske med två veckors uppsägningstid (se avsnitt 
1.3). Den korta uppsägningstiden beror bland annat på det starka 
inslag av självbestämmande för brukaren som är inskriven i lagen. 
Det gör att assistenter har svårare att kräva att placeras om vid 
övertalighet. 

Slutsats beträffande schablonen  

Skillnaderna i förutsättningarna mellan företagen med vinstsyfte  
och kommunerna är så stora att en ersättning med en gemensam tim-
schablon skapar effekter i kostnadsstrukturen som är orimliga, och 
minskar ändamålsenligheten i assistansersättningen. Vidare kommer 
inte de olika effektiviseringar som assistansföretag gör den offentliga 
sektorn till godo så länge som timschablonen sätts efter den högsta 
kostnadsnivån, det vill säga den SKL anger. Systemet är dessutom 
därmed snarast kostnadsdrivande i sig, särskilt så länge företagen har 
ett intresse av att driva upp antalet timmar och bedömningsinstrumen-
tet för rätten till assistansersättning är svagt (se avsnitt 1.2). Det är 
alltså svårt att tro att det inom nuvarande system skulle vara möjligt 
att komma till rätta med de problem som beskriva i denna rapport. 
Vid eventuella reformer måste tillkommande administrationskostna-
der för ett alternativt ersättningssystem ställas mot hur mycket trans-
fereringarna skulle minska. 
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Sammanfattningsvis visar granskningen att det finns anledning att se 
över ersättningssystemet för statlig personlig assistans, i första hand 
för att anpassa systemet mot de olika villkor som gäller för verksam-
heterna på assistansmarknaden och i andra hand för att undersöka 
företagens incitament att hålla nere sina kostnader. Endast på detta 
sätt blir det möjligt att få kontroll över kostnadsutvecklingen.
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1 Sammanfattning och slutsatser 
På uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har vi granskat assistansmarknaden 
för att besvara huvudfrågan ”Hur används assistansersättningen?” Utifrån sju 
frågeställningar belyser vi huvudfrågeställningen från olika perspektiv. Vi startade med att 
analysera 20 utvalda företag på assistansmarknaden. Hälften av de granskade företagen 
ingår i koncerner som ägs och drivs av investmentfonder med det yttersta moderbolaget 
(fonden) utomlands, dvs. så kallade riskkapitalbolag.  
 
Vi har studerat vilka intäkter, kostnader och marginaler som bolagen har. I allt väsentlig, 
kommer assistansbolagens omsättning från den assistansersättning som Försäkringskassan 
betalar ut. Bolagen ersätts med en schablon för varje timme personlig assistans de utför åt 
en kund (brukare) inom ramen för den assistansersättning Försäkringskassan beviljat 
respektive kund (se vidare nedan). Schablonen beräknas av Försäkringskassan utifrån 
kostnader som ska avspegla verkligheten och det är regeringen som årligen fastställer vilken 
schablon som ska gälla. 
 
Främsta kostnadsposten för företagen utgörs av personalkostnader för personliga 
assistenter. Utifrån bolagens årsredovisningar har vi beräknat att bolagens genomsnittliga 
personalkostnad för en assistent och timme  är för år 2009 ca 9 procent lägre än 
timkostnaden beräknad enligt schablonen. För  år 2008 var den ca 7 procent lägre.  
 
Även övriga kostnader hos bolagen underskrider den beräkning Försäkringskassan gjort. 
 
Det rörelseöverskott (dvs. överskott före räntor, bokslutsdispositioner och skatt) som bolagen 
genererat, i huvudsak i den assistansersatta verksamheten, uppgår för 2009 och 2008 till 
438 Mkr respektive 304 Mkr. Av det utrymmet har bolagen genomfört värdeöverföringar till 
aktieägarna om totalt 256 Mkr för år 2009 och 96 Mkr för år 2008.  
 
Utifrån årsredovisningarna har vi sett att de främsta synliga värdeöverföringarna som sker till 
aktieägarna avser utdelningar, koncernbidrag och räntekostnader till lån från aktieägare. 
Utdelningar görs främst i fåmansägda bolag medan koncernbidrag görs främst av större 
bolag och av bolag som ägs av investmentbolag.  
 
Vi har därutöver granskat årsredovisningarna ur ett källkritiskt perspektiv och noterat att en 
av fyrtio årsredovisningar har en revisionsberättelse som avviker från standardformen. Vi har 
noterat vissa avvikande nyckeltal kopplat till redovisningen av medelantalet anställda, vilket 
har lett till en osäkerhet i våra analyser. Vi har därutöver även noterat brister i 
årsredovisningarna i form av att vissa saknar lagstadgade kassaflödesanalyser samt 
upplysningar över intäkternas fördelningar på verksamhetsområden och geografiska 
marknader, vilket också påverkat och försvårat våra analyser. 
 
Slutligen, har vi granskat tre koncerner med utländska investmentbolag som yttersta ägare. 
Vi har noterat att en koncern av de tre största har ett ränteupplägg som medför att väsentliga 
likvida medel slussas ut till investmentbolaget (ägaren). 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Assistansersättningen i Sverige styrs av reglerna i 51 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB). 
Personer med behov av personlig assistans (brukare) i en viss omfattning kan av 
Försäkringskassan beviljas assistansersättning. Den utbetalas månadsvis i förskott, med ett 
belopp (en schablon) per antalet beviljade och sen utförda assistanstimmar (schablon x 
antalet utförda timmar = utbetald assistansersättning).  

Försäkringskassan betalar ut ersättningen. Utbetalningen sker i formell mening till brukaren, 
men i huvudsak på dennes uppdrag till en assistansanordnare, som till exempel kan vara en 
kommun eller ett företag. Brukaren är skyldig att använda assistansersättningen antingen för 
köp av personlig assistans eller för kostnader för personlig assistans. Den senare situationen 
reglerar det fallet brukaren är så kallade egen arbetsgivare, dvs. när han eller hon är 
arbetsgivare bara för sina personliga assistenter. Rapporten handlar om den situation som 
beskrivs i det förra fallet, när en brukare låter ett företag anordna den personliga 
assistansen.1

Försäkringskassan betalade under år 2010 ut drygt 23 miljarder kronor i assistansersättning 
och för år 2011 drygt 24 miljarder kronor. För att få hela kostnaden för assistansreformen, 
som trädde i kraft den 1 januari 1994, ska också kommunernas kostnad för personlig 
assistans läggas till (se ISF rapport). Det handlar om flera miljarder kr. Denna rapport 
behandlar enbart den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. 

.  Företagen, exklusive ekonomiska föreningar (så kallade brukarkooperativ), 
har nära halva assistansmarknaden, både i brukare och antalet utförda timmar räknat.  

För de granskade åren 2008 och 2009 uppgick schablonen till 237 kronor respektive 247 
kronor.2

2.2 Syfte 

 Försäkringskassan betalade dessa år ut assistansersättning med 20 miljarder kronor 
respektive 22 miljarder kronor. 

Uppdraget är att granska och analysera utvalda assistansföretags årsredovisningar i syfte att 
skaffa en så tydig bild som möjligt av till vilka kostnader assistansersättningen används, 
inklusive vinster. För detta arbete har Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillhandahållit 
uppgifter från Upplysningcentralen (UC), Statistiska centralbyrån (SCB) och 
Försäkringskassan. I uppdraget ingår även att undersöka förekomsten av koncernbildningar 
och riskkapitalbolag och hur de arbetar. 

2.3 Avgränsning 
Vad som framgår av uppdragsbrevet och avtalet med Ernst & Young, ska studien endast 
beröra ett urval om 20 assistansbolags finansiella redovisning för år 2009 och år 2008. Vi har 
även tagit med information från SCB avseende lönedata gällande personliga assistenter och 
uppgifter från Försäkringskassan, avseende utbetalda assistansersättningar samt antalet 
brukare.  

                                                
1 I rapporten har olika aktiebolags verksamheter analyserats. 
2 För år 2010 var schablonen 252 kr, för år 2011 var den 258 kr och för år 2012 är den 267 kr.  
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2.4 Definitioner 
Större bolag 

Större bolag definieras enligt Årsredovisningslagens 1 kap 3 § som företag vars andelar och 
eller skulder är upptagna för handel på en reglerad marknad eller företag som uppfyller mer 
än ett av följande kriterier under de två senaste räkenskapsåren. 

a) Medelantalet anställda i företaget är mer än 50. 
b) Företaget har en balansomslutning (totala tillgångar) mer än 40 Mkr. 
c) Företaget har en nettoomsättning till mer än 80 Mkr. 

Fåmansbolag.  

Fåmansbolag är en skattemässig definition över aktiebolag där fyra eller färre delägare äger 
aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. 

2.5 Metod 
Utifrån syftet med granskningen har finansiell data inhämtats från 20 olika assistansbolags 
årsredovisningar för räkenskapsåret som slutar 31 december 2009. vi har även inkluderat 
räkenskapsåret 2008, i och med att vi från 2009 års årsredovisningar erhåller upplysningar 
om jämförelseåret (2008).  Vi gjorde urvalet från ISF:s lista över de 35 största 
assistansbolagen på marknaden. Bland dessa valde vi att granska de 11 bolag med högst 
nettoomsättning och de nio bolag med lägst nettoomsättning. Vi har även granskat tre 
koncerner på assistansmarknaden, deras struktur, redovisning och finansiering. 
Assistansmarknaden bestod år 2010 av totalt ca 1 200 utförare, men bara ett 140-tal hade 
mer än 10 brukare.  

3 Iakttagelser och bedömningar 
Iakttagelser från vår granskning redovisas utifrån sju frågeställningar som ämnar belysa 
marknaden och även besvara vår huvudfrågeställning. ”Hur används schablonersättningen?” 

Dessa är; 

1. Hur stora är assistansbolagen? 
2. Vilka intäkter har bolagen? 
3. Vilka kostnader svarar schablonen mot? 
4. Vilka övriga intäkter och kostnader har bolagen? 
5. Hur stora värdeöverföringar görs från företagen? 
6. Finns det osäkerheter i årsredovisningarnas uppgifter? 
7. Hur ser koncernstrukturerna och redovisningen ut för de tre största koncernerna? 
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3.1 Hur stora är bolagen? 
Storleken på ett bolag kan mätas på olika sätt. Vi har valt att analysera bolagen utifrån 
årsredovisningslagens definition som beskrivits ovan. Sett från detta perspektiv klassificeras 
16 bolag i studien som stora, medan de resterande fyra bolagen klassificeras som mindre 
bolag.  

Totalt uppgår de granskade bolagens intäkter till 5 537 Mkr för år 2009 och 4 784 Mkr för år 
2008. De fem största bolagen står för 78 procent av den totala omsättningen bland de 
utvalda företagen för år 2009 och 79 procent för år 2008. De två största bolagen omsätter 
var och en mer än en miljard kronor per år medan studiens minsta endast omsatte 11 Mkr.  

Vi konstaterar att 15 av de 20 granskade bolagen ingick i en koncern under de granskade 
åren.  Med detta menas att bolagen antingen hade moderbolag över sig, dvs. ett bolag som 
ägde mer än 50 procent av aktierna, eller, att de granskade bolagen själva var moderbolag 
med dotterföretag under sig. Under 2009 ägdes 11 bolag av 20 ytterst av investmentbolag 
och 10 av bolagen hade ett moderbolag som var registrerat utanför Sveriges gränser. 

3.2  Vilka intäkter har bolagen? 

Intäkter 2009 (Mkr) 2008 (Mkr) Nominell 
Förändring 

Procentuell 
förändring 

Nettoomsättning 5 520 4 769 751 16% 

Övriga intäkter 17 14 3 21% 

Summa Intäkter 5 537 4 783 754 16% 
          
Betalade ersättningar 
från Försäkringskassan 

4 249 3 709 540 15% 

Antal brukare 2 894 2 764 130 5% 
Ersatta timmar * 17 202 941  15 649 890 1 553 051  10% 
Ersättning per timme 247 237 10 3% 

Fig. 1 Tabell över de granskade bolagens intäkter, brukare samt ersätta timmar 

*Indirekt beräknat genom att vi tar Betalde ersättningar/ersättning 

De granskade assistansbolagen redovisar en total nettoomsättning, om 10 320 Mkr för 
räkenskapsåren 2008 och 2009. Utifrån uppgifter från Försäkringskassan noterar vi att 
Försäkringskassan betalade ut 7 958 Mkr i assistansersättning under samma period till 
företagen.  

Från årsredovisningar är det svårt att urskilja vilka intäktskällor som nettoomsättningen 
kommer ifrån. En anledning till detta är att bolagen endast behöver redovisa raderna 
Nettoomsättning och övriga intäkter i resultaträkningen. Dessa rader i sig avslöjar inte hur 
eller var intäkterna kommer ifrån. Läsaren kan dock få en indirekt bild över intäkternas art 
och natur genom att läsa årsredovisningens förvaltningsberättelse. I den ska nämligen  
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bolagen beskriva sin verksamhet i en mer kvalitativ form och där kan man läsa vilken 
huvudsaklig verksamhet som bedrivs i bolagen. 

Utöver verksamhetsbeskrivningen i förvaltningsberättelsen tillkommer ytterligare krav för 
större bolag. Enligt årsredovisningslagen ska större bolag även lämna upplysningar om 
nettoomsättningens fördelning på olika verksamhetsgrenar och geografiska marknader om 
dessa skiljer sig väsentligt. Av 16 stora bolag visar det sig att endast ett av bolagen lämnat 
någon sådan upplysning. Det kan vara så att de andra stora bolagen endast har en 
verksamhetsgren och de är endast verksamma på en geografisk marknad.  En annan orsak 
kan vara att bolagen medvetet eller omedvetet, valt att inte upplysa läsaren ytterligare om sin 
verksamhet.    

Vid vår jämförelse mellan assistansbolagens årsredovisningar och Försäkringskassans 
utbetalningar ser vi att bolagen i sina årsredovisningar redovisar ytterligare intäkter om totalt 
2 362 Mkr de två räkenskapsåren tillsammans.  

Största enskilda skillnaden uppvisar ett bolag som redovisar 1 062 Mkr i nettoomsättning 
utöver assistansersättningen. Skillnaden torde bero på att bolaget även bedriver skol- och 
vårdverksamhet.  

För 22 av de 40 redovisade räkenskapsåren ligger dock nettoomsättningen +-10 procent i 
förhållande till Försäkringskassans uppgifter, vilket tyder på att bolagens intäkter i allt 
väsentligt utgörs av assistansersättningen. 

Skillnaden i redovisningsprinciper mellan utbetalda ersättningar från Försäkringskassan och 
bolagens periodiserade intäkter och kostnader påverkar jämförelsen och analysen, men inte 
så att det påverkar bilden i väsentligt avseende.   

De totala intäkterna för år 2009 har ökat med ca 16 procent jämfört med år 2008. En 
översiktlig analys över intäkterna visar att ökningen beror på tre mätbara faktorer. Dessa är: 

• fler antal brukare, 

• höjd timersättning med 10 kronor och 

• fler utförda timmar per brukare. 

Från vårt material kan vi följa samtliga faktorer.  
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Intäktsdrivande faktorer Varians  Varians i % Varians i Mkr Andel av den  totala 
intäktsökningen 

Fler brukare 130 personer 5% 172 31% 

Högre timersättning 10 kr 4% 156 29% 

Fler timmar per brukare 285 h per person 5% 213 39% 

Summa   13% 541 100% 
Fig. 2. Tabell över intäktsdrivande faktorer för ett assistansbolag 

Den främsta faktorn, mätt i kronor, är att det produceras fler timmar per brukare. En 
förändring om 5 procent fler timmar per brukare förklarar ca 39 procent av intäktsökningen 
mellan åren. Den näst största faktorn är fler brukare. En ökning på 5 procent jämfört med 
2008 förklarar 31 procent av intäktsökningen. Sist kommer förändringen av timersättningen. 
Ökningen av timbeloppet med 10 kronor förklarar 29 procent av intäktsökningen.  

Således kan vi se att den främsta drivkraften för att få högre intäkter är att producera fler 
timmar per brukare. Utöver ovanstående faktorer kan den lagändring som trädde ikraft den 1 
juli 2008 och som innebar att brukaren måste betala all ersättning från Försäkringskassan till 
anordnaren för samtliga utförda timmar och att intäkten ska bokföras i företaget, medföra att 
mer ersättning har intäktsförts hos företagen. Effekten av lagändringen har vi dock inte 
kunnat observera i vårt material. 

3.3  Vilka kostnader svarar schablonen mot? 
Översiktlig analys 

Assistansersättningen är lagstadgad och betalas ut med en fast schablon per utförd timma. 
Schablonen för år 2009 och år 2008 är fastställd till 247 respektive 237 kronor. Enligt 
Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) bör ersättningen täcka in följande 
kostnader; 

• Löne- och lönebikostnader för personliga assistenter 87 procent 
• Administrationskostnader 5-8 procent 
• Utbildningskostnader 2-3 procent 
• Assistansomkostnader 1-2 procent 
• Arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader 1-2 procent 

 

Försäkringskassan har i sina förslag till schablon för år 2009 och år 2008 uppgett att löne- 
och lönebikostnaderna för personliga assistenter bör uppgå till 86.5 procent respektive 85,6 
procent av den totala schablonen. När de har beräknat lönekostnaden har de utgått från att 
en fulltidsysselsatt assistent arbetar 165 timmar per månad.  Utöver lönekostnad har 
Försäkringskassan beräknat att övriga kostnader ska täckas med resterande andel vilket var 
för år 2009 13,5 procent och för år 2008 14,4 procent. I vår genomgång av faktiskt kostnader 
gör vi jämförelsen mot Försäkringskassans uppgifter över schablonens fördelning. 
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Bolagen har enligt årsredovisningarna följande rörelsekostnader  

Rörelsekostnader  2009 
Mkr  

2009% 2008 Mkr 2008% 

Kostnader         
Rörelsekostnader -59 1% -54 1% 

Personalkostnader -4 750 93% -4 157 93% 

Övriga externa kostnader -234 5% -224 5% 

Avskrivningar -56 1% -44 1% 
Summa rörelse kostnader -5 099 100% -4 479 100% 

Fig.3. Tabell över rörelsekostnader för 2009 och 2008. 

Det bör noteras att en jämförelse mellan kostnadskategorierna i årsredovisningarna med 
uppdelningen av kostnaderna i schablonen blir delvis missvisande för att i 
årsredovisningarnas personalkostnader återfinns kostnader också för personal som återfinns 
under t.ex. administrationskostnader i schablonens indelning, dvs. kostnader för personal 
som inte är personliga assistenter. 

Som framgår av Fig. 1 uppgår ersättningarna från Försäkringskassan till 4 249 Mkr 2009 och 
3 709 Mkr för år 2008. Det framgår även att bolagen har andra intäkter än 
assistansersättningen. Assistansersättningen utgör 77 procent av intäkterna 2009 och 78 
procent för år 2008.  

Med antagandet att kostnaderna fördelar sig lika mellan de olika intäkterna skulle 
kostnaderna hänförliga till assistansersättningen uppgå till 3 926 Mkr 2009 (77 procent av 
5 099) och 3 494 Mkr 2008 (78 procent av 4 479). Bolagen skulle därmed göra ett positivt 
rörelseresultat på assistansverksamheten på 323 Mkr (8 procent) 2009 och 215 Mkr (6 
procent) 2008.  

Nedan följer en analys av vilka skillnader som finns jämfört med schablonen. 

Kostnader för personliga assistenter 

Av Försäkringskassans beräkningsunderlag för assistansersättning 2009 och för 2008 
framgår det att assistansersättningen som bör täcka en heltidsanställd assistents 
personalkostnad uppgår till 214,7 kr respektive 202,8 kr per timme. Antar vi i likhet med 
Försäkringskassan att en genomsnittlig arbetstid uppgår till 165 timmar per månad får vi att 
ersättningen ska täcka en månadskostnad om 33 957 kr per anställd för år 2009 och 33 462 
kr för år 2008 (inklusive löne- och lönebikostnader).  

De granskade bolagen hade enligt årsredovisningarna år 2009 13 772 medelantalet 
anställda och år 2008 11 600.  Utifrån uppgifterna i årsredovisningarna om 
personalkostnader och medelantal anställda blir månadskostnaden för år 2009, 28 743 kr 
och för år 2008, 29 864 kr. De faktiska månadskostnaderna är därmed ca 19 procent 
respektive 11 procent lägre än schablonen. I denna beräkning ingår emellertid även andra 
personalkategorier än personliga assistenter, t.ex. företagsledning, administrativ personal  
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samt anställda som arbetar i annan verksamhet. Därutöver finns det en osäkerhet i huruvida 
antalet medelantalet anställda verkligen är korrekta i årsredovisningarna. 

Tre bolag utmärker sig genom att ha en högre andel blandad verksamhet, i vilka 
medarbetare med mer kvalificerade uppgifter och därmed högre lön ingår. månadskostnaden 
beräknad på samma sätt men med de tre bolagen borttagna blir motsvarande 
månadskostnaden 27 220 kr respektive 29 612 kr, och 23 procent respektive 12 procent 
lägre än schablon. 

 

Fig.4. Genomsnittlig personalkostnad för en anställd. 

Ovanstående figur visar att majoriteten av bolagen har personalkostnader som understiger 
Försäkringskassans schablonkostnad om ca 34 tkr per månad. För år 2009 har endast fyra 
bolag av 20 högre personalkostnader än 34 tkr per månad och för år 2008 är det endast två 
bolag.  

Lönestatistik kan även fås från SCB.s statiska databas. SCB.s statistik för år 2009 och för 
vårdpersonal, personliga assistenter m.f.l (personalkategori 5133) ger att genomsnittliga 
månadslönen för kategorin var ca 21,5 tkr. Även denna summa är lägre än 
Försäkringskassans schablonkostnad.  

Beräkningarna ovan inbegriper samtliga personalkostnader inklusive personal i annan 
verksamhet och administrativ personal.  

Om vi antar att kostnaderna följer intäkterna har vi att ca 77 procent av samtliga kostnader 
borde avse assistansverksamheten. Totalt för år 2009 hade de 20 bolagen lönekostnad om 
4 750 Mkr. Antar vi att 77 procent avser assistansverksamheten får vi en personalkostnad 
om 3 658 Mkr. All personal arbetar dock inte som personliga assistenter utan har mer 
administrativa sysslor. Dessa personalkostnader bör avgå till administrativa kostnader. Vi har 
valt att urskilja den gruppen genom att analysera lönestatistik från bolagen.  
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Samtliga bolag har rapporterat in utbetalda löner per yrkeskategori till SCB. Från SCB har vi 
erhållit material som visar att 92 procent samtliga anställda hör till yrkeskategorin 
vårdpersonal och assistenter och 8 procent till administrativ personal. Multiplicerar vi 92 
procent av kvarvarande personalkostnad får vi en personalkostnad om 3 365 Mkr för år 2009 
och 2 944 Mkr för år 2008. 

.Personalkostnader 2009 Mkr 2008 Mkr 

Betald ersättning från Försäkringskassan 4 249 3 709 

Personalkostnader Assistenter ((Pers.kost. Årsred.*0,77)*0,92) 3 365  2 944 

Andel av betald ersättning från Försäkringskassan 79 % 79 % 
Personalkostnaders andel av assistansersättningen enligt 
Försäkringskassans schablon 86,6% 85,6% 

Personalkostnad beräknad utifrån schablon * antal Betalda timmar 3 695 3 175 

Summa avvikelse (A) 330 231 

      
Fig. 5. Tabellen visar summa assistansersättning samt personalkostnader till vårdare och assistenter för de 
granskade bolagen. Faktiska kostnaderna har sedan jämförts mot Försäkringskassans framberäknade 
schablonkostnad för personal multiplicerat med antal ersatta timmar. Uppgifterna kommer från 
Försäkringskassan, Årsredovisningar och från SCB. 

Trots de stora osäkerheterna som finns i underlagen i form av oklara definitioner, kvalitet i 
inrapporterade uppgifter etc. ger ändå analyserna ovan en entydig bild av att schablonen för 
löne- och lönebikostnader för personliga assistenter är högre i förhållande till de faktiska 
lönekostnaderna för de aktuella bolagen. Skillnaden mellan de faktiska kostnaderna och 
schablonen år 2009 och år 2008 är 8,9 procent respektive 6,6 procent. 

Övriga rörelsekostnader 

Av Försäkringskassans beräkningsunderlag för assistansersättning år 2009 framgår det att 
assistansersättningen som ska täcka in administrativa kostnader uppgår till 33,39 kr, eller 
13,3 procent respektive 34,04 kr eller 14,4 procent för år 2008. Beräknar vi utifrån antal 
timmar som bolagen har producerat och fått ersättning för uppgår ersättningen för 
administrativa kostnader till 566 Mkr för 2009 och 533 Mkr för år 2008. 

Utifrån årsredovisningarna ser vi att bolagen har övriga rörelsekostnader bestående av 
övriga externa kostnader, rörelsekostnader samt avskrivningar om totalt 349 Mkr för år 2009 
och 322 Mkr för år 2008. Om vi antar att 77 procent av kostnaderna är hänförligt till personlig 
assistans, med hänsyn till att bolagen har blandad verksamhet, får vi att övriga 
rörelsekostnader kopplade till personlig assistans uppgår till 268 Mkr respektive 248 Mkr. 
Lägger vi därtill bolagens kostnader för administrativ personal, som vi genom SCB:s 
underlag kom fram till var 8 procent, uppgår bolagens totala övriga rörelsekostnader till 561 
Mkr för år 2009 och 504 Mkr för år 2008. 
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Administrativa kostnader (faktiskt utfall) 
2009 
Mkr 

2008 
Mkr 

Administrativa kostnader utifrån 
Årsredovisning(77 %) -268 -248 
Administrativa personalkostnader andel utifrån 
SCB(8%)  -292 -256 

Totala administrativa kostnader 560 -504 
Andel av ersättning enligt Försäkringskassans 
schablon 566 534 

Summa avvikelse (B) 6 30 
Fig. 6. Tabell över administrativa kostnader och avvikelser mellan faktiskt utfall mot Försäkringskassans schablon 

Kostnaderna för administrativ personal är som framgår ovan den största administrativa 
kostnaden. Nedan följer några kommentarer till de övriga kostnadsposterna. 

Den näst största kostnadsposten är ”Övriga externa kostnader”. Posten brukar användas för 
att beskriva administrativa kostnader så som lokalhyra, driftskostnader, kontorsmaterial, 
konsulttjänster mm. Utifrån årsredovisningen, se bilaga 1, utgör dessa kostnader ca 5 
procent av bolagens totala rörelsekostnader. 

Den tredje största kostnadsposten avser ”Rörelsekostnader”, vilket avser direkta kostnader 
som bolaget har utöver personal för att bedriva verksamheten. Dessa kostnader utgör endast 
ca 1 procent av den totala kostnadsmassan både år 2008 och år 2009. 

Den minsta kostnadsposten avser ”Avskrivningar”. Totalt sett uppgick avskrivningar till 56 
Mkr för år 2009 och 44 Mkr för år 2008, varav 52 Mkr respektive 40 Mkr avser ett stort bolag 
med blandad verksamhet. Detta resultat ter sig naturligt då bolagens assistansverksamhet 
normalt inte kräver anläggningstillgångar och då heller inga avskrivningskostnader. 

Jämfört med en framberäknad administrativ kostnad enligt försäkringskassans schablon får 
vi att bolagen för perioden har 6 Mkr respektive 30 Mkr lägre faktiska administrativa 
kostnader. 

I Fig. 7 summeras samtliga avvikelser mot Försäkringskassans schablon. Som framgår avser 
huvuddelen av avvikelserna personalkostnader. Summerar vi avvikelserna får vi att bolagen 
på en aggregerad nivå har ca 336 Mkr, eller ca 8 procent i rörelsemarginal för år 2009 och 
för år 2008 261 Mkr och en rörelsemarginal om 7 procent. Utifrån årsredovisningarna ser vi 
att bolagen, på en aggregerad nivå, har en rörelsemarginal om ca 8 procent respektive ca 6 
procent. Vi ser dock att vissa bolag har betydligt högre vinstmarginaler än så vilket framgår 
av Fig. 9.  
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Avvikelseberäkning  
2009 
Mkr  

2008 
Mkr 

Avvikelse personalkostnad (A) 330 231 
Avvikelse Administrativa kostnader (B) 6 30 
Summa avvikelser (A+B) 336 261 
Betald ersättning 4 249 3 709 
Marginal Avvikelse/Betald ersättning 8 % 7 % 

Fig. 7. Tabell över samtliga avvikelser mellan de granskade bolagens rörelsekostnader jämfört med 
Försäkringskassans schablon 

Ett annat sätt att specificera vilka kostnader bolagen har för att utföra personlig assistans är 
att beräkna vilka kostnader de har för att utföra en assistanstimma. I nedanstående tabell har 
vi valt att räkna om de aggregerade kostnaderna för samtliga granskade bolag till 
timkostnader. För jämförelse har vi därefter lagt till Försäkringskassans förslag för respektive 
år. Utifrån de granskade årsredovisningarna kan vi härleda totala lönekostnaden och sociala 
avgifter. Försäkringskassan förslag har utöver grundlönen även specificerat OB tillägg och 
semesterlön. Dessa har vi dock inte kunnat härleda varför vi endast visar den totala 
lönekostnaden. Försäkringskassans beräkning tar hänsyn till både vårdbiträden, personliga 
assistenter m.fl. både inom den offentliga som den privata sektorn. Försäkringskassan har 
vidare, i likhet med vår studie beräknat på arbetade165 timmar per månad.  

Jämför man de faktiska lönekostnaderna ser vi att de, både för år 2009 och år 2008, är lägre 
än vad Försäkringskassan har beräknat. För år 2009 är skillnaden -12,7 Kr/timme, eller – 8,3 
procent jämfört med Försäkringskassan lönekostnad. För år 2008 uppgår skillnaden till -8,5 
kr/timme eller -5 procent. Jämför vi kostnaden för arbetsgivaravgifter ser vi att skillnaden är -
6,4 kr/timme eller -10 procent för år 2009. För år 2008 uppgår skillnaden till - 6,2 kr/timme 
eller -10 procent.  

Övriga kostnader är 0,5 kr/timme respektive 1,2 kr/timme lägre än försäkringskassans 
beräkning för de två granskade åren. Rörelsevinsten för de två åren uppgår till 8-7 procent 
och beror till största delen av att de granskade bolagen har lägre lönekostnader. 
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Faktiskt 
ufall 2009

Försäkrings
kassans 
förslag 2009

Faktiskt 
utfall 2008

Försäkrings
kassans 
förslag 2008

Grundlön per timme - 121,9 - 114,9
OB tillägg - 14,0 - 13,2
Semesterlön - 15,8 - 14,9
 Bruttolön per timme 139 151,7 134,5 143,0
Lönebikostnad (Arbetsgivaravgifter) 56,6 63,0 53,6 59,8
Summa Lönekostnader och lönebikostnader 195,6 214,7 188,1 202,8
Övriga kostnader 32,9 33,4 32,8 34,0

Totalt 228,5 248,1 220,9 236,8
Regeringens beslut 247,0 237,0

Lönekostnader och andra anställningsförmåner 79,2% 86,5% 79,4% 85,6%
Övriga kostnader 13,3% 13,5% 13,8% 14,4%
Rörelsevinst 8% 0 7% 0

Fördelning av assistansersättningens timbelopp. Faktiskt utfall jämfört mot 
Försäkringskassans förslag för åren 2009 och 2008

Fig. 8. Fördelning av assistansersättningens timbelopp jämfört med Försäkringskassans  beräkning för åren 2009 

och 2008. 

Bolaget som uppvisade den enskilt största avvikelsen mellan faktiska kostnader och den 
schabloniserade kostnaden uppvisade en vinst per timma på 65 kr, vilket motsvarar en 
marginal om 26 procent. Bolaget som uppvisade den lägsta vinsten hade en vinst om 6 kr 
per timma, vilket motsvarar en marginal om 3 procent. Generellt sett är det fåmansbolag som 
har en nettoomsättning som inte överstiger 150 mkr som uppvisar de största vinsterna per 
timma.  De fem bolag med högst vinst per timma hade vinster mellan 65 och 35 kr för åren 
2008 och 2009. 

Rörelsemarginal 

Lönsamhet kan beräknas på ett antal olika sätt. Vill man se hur bra ett företag bedriver sin 
kärnverksamhet är rörelsemarginalen ett intressant nyckeltal. Rörelsemarginalen består av 
resultatet före finansiella poster och skatt dividerat med nettoomsättningen, dvs. resultatet 
efter de kostnader schablonen är tänkt att täcka i relation till nettoomsättningen.  

Av 20 bolag och under två räkenskapsår var det bara ett bolag som under ett år uppvisade 
ett negativt rörelseresultat. Det var under bolagets första verksamhetsår. Noteras bör att 
under år 2008 tog VDn i det bolaget ut ca 2,1 Mkr i lön jämfört med 0,7 Mkr för år 2009.  

Under år 2008 hade sex bolag en rörelsemarginal mellan 0-4 procent och tio bolag mellan 5 
och 14 procent. För 2009 var det fem bolag som hade en rörelsemarginal mellan 0-4 procent 
och tio bolag mellan 5-14 procent. Tre bolag uppvisade en marginal över 20 procent över en 
tvåårsperiod. Två bolag uppvisade en marginal över 20 procent för bägge åren. Båda 
bolagen är fåmansbolag.  

Den genomsnittliga rörelsemarginalen för de 20 granskade bolagen och för de två 
räkenskapsåren beräknas till 7,2 procent. 

Revisions- och konsultföretaget pwc visar i en studie av 20 olika vård- och omsorgsbolags 
årsredovisningar mellan åren 2004-2008, att bolagen hade en genomsnittlig rörelsemarginal  
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om 4,8 procent. En rörelsemarginal på 4,8 procent istället för 8 procent för år 2009 hade 
inneburit ett rörelseresultat på 266 Mkr istället för 438 Mkr.   

 

Fig. 9. Översiktlig tabell över faktiska rörelsemarginaler för samtliga granskade bolag. 

 

3.4. Vilka övriga intäkter och kostnader har bolagen? 

 Övriga  intäkter och 
kostnader 

2009 Mkr  2009 % av 
Rörelseresultatet 

2008 Mkr 2008 % av 
Rörelseresultatet 

Rörelseresultat 438   304   

Ränteintäkter 9 2%  31 6%  

Räntekostnader -16 -4%  -33 -11%  

Bokslutsdispositioner* -10 -2% -55 -18% 

Koncernbidrag** -175 -40% -40 -13% 

Årets skatt -106 -24% -89 -29% 
Årets resultat 239 2% 152 2% 

Fig. 10. Tabell över övriga intäkter och kostnader för samtliga granskade bolag 
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Finansnetto 

Finansiella kostnader och intäkter är poster som redovisas under rörelseresultatet. Beroende 
på finansieringslösning kan summan av dessa poster vara positiv eller negativ. Summan 
benämns som finansnettot. Majoriteten av bolagen visar positiva finansnetton. Ett bolag 
uppvisar ett negativt finansnetto överstigande -1 Mkr. För år 2009 uppgick deras finansnetto 
till -13,9 Mkr och för år 2008 till -26,5 Mkr. Anledningen till detta är att bolaget har skulder till 
kreditinstitut om 388 Mkr för år 2009 och för år 2008 441 Mkr. 

Bokslutsdispositioner 

Inom ramen för inkomstskattelagen får ett aktiebolag göra skattemässiga avdrag för 
avsättningar till periodiseringsfond, överavskrivningar på materiella anläggningstillgångar 
samt koncernbidrag för att minska det beskattningsbara resultatet. Av 20 bolag har 19 bolag 
gjort någon form av bokslutsdisposition. Totalt uppgår bokslutsdispositioner, inklusive 
koncernbidrag, för år 2009 till 185 Mkr samt 95 Mkr för år 2008. I huvudsak görs det 
avsättningar till periodiseringsfonder. Bolaget får för varje år göra en avsättning om 25 
procent av resultatet före skatt. Avsättningen får endast finnas i sex år för att därefter 
återläggas för beskattning. Fondens syfte är att ge företag möjligheten att utjämna sin 
skattbörda över en sexårsperiod.  

En annan form av bokslutsdisposition är överavskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar. 6 bolag av 19 har gjort överavskrivningar. En anledning till att det är 
relativt få bolag som gör överavskrivningar torde vara hänförligt till att assistansbolag främst 
är tjänsteföretag med få eller inga betydande anläggningstillgångar.  

Företag får genomföra ytterligare skattemässiga avskrivningar på sina materiella 
anläggningstillgångar utöver vad som redovisningsmässigt är tillåtet.  

Den tredje formen av bokslutsdisposition är koncernbidrag. Bolag har möjligheten att 
redovisa ett koncernbidrag på två olika sätt. Antingen som en bokslutsdisposition i 
resultaträkningen eller som minskning av eget kapital.  Koncernbidrag beskrivs mer utförligt 
under punkt 3.5. 

Årets skatt 

Totalt redovisar samtliga bolag skattekostnader om totalt 106 Mkr för år 2009 och 89 Mkr för 
år 2008. Skattekostnaden skall dock inte förväxlas med vad bolagen de facto betalar i form 
av inkomstskatt.  Genom att bolagen redovisar koncernbidrag som en minskning av eget 
kapital måste de visa en fiktiv skatt i resultaträkningen, dvs. en skatt som om de inte skulle 
avge ett koncernbidrag. Exempelvis redovisar ett bolag skatt för år 2009 om 34 Mkr i 
resultaträkningen, men då bolaget för bort en stor del av vinsten till ett koncernbolag så är 
deras faktiska skattekostnad endast 0,1 Mkr.  

Nettomarginal 

Vill man som aktieägare veta hur mycket ett bolag tjänar efter skatt är nettomarginalen ett 
bra nyckeltal.  Det beskriver årets resultatandel av nettoomsättningen. Nettomarginal 
definieras som resultat efter skatt dividerat med summa intäkter.  
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En analys av bolagens nettomarginal förstärker bilden av att assistansbolagen verkar på en 
lönsam marknad. Endast ett bolag har för ett av de två åren haft ett negativt resultat före 
skatt. Resterande bolag uppvisar positiva resultat för de två granskade åren. Under de 
granskade åren var det två bolag som uppvisade nettomarginaler över 20 procent. 
Majoriteten av bolagen uppvisar en marginal på mellan 0-9 procent. Förklaringen till att 
bolagen har lägre nettomarginaler än rörelsemarginal är att bolagen har ytterligare poster 
som minskar rörelseresultaten. Dessa kan vara ett negativt finansnetto, dvs. högre 
räntekostnader än ränteintäkter, bokslutsdispositioner samt årets skatt.  

En aggregerad bild över hur stora andelar dessa poster är och hur de minskar 
rörelseresultaten för de granskade bolagen finns i Fig. 10. I den kan man se att för år 2009 
var koncernbidraget den enskilt största posten som minskade rörelseresultatet med 40 
procent och för år 2008 var det årets skattkostnad om 29 procent.  

Den genomsnittliga nettomarginalen för de 20 granskade bolagen och för de två 
räkenskapsåren beräknas till 4 procent respektive 3 procent. Revisions- och konsultföretaget 
pwc visar i en studie av 20 olika vård- och omsorgsbolags årsredovisningar mellan åren 
2004-2008, att bolagen hade en genomsnittlig nettomarginal om 2 procent. 

En tänkbar förklaring till att bolag i vår studie har högre marginaler kan vara att det stora 
flertalet bolag inte har några väsentliga anläggningstillgångar, dvs. byggnader, maskiner eller 
inventarier som de behöver ta avskrivningskostnader för. De verkar därtill på en 
tjänsteintensiv marknad där personalen, huvudsakligen arbetar hos kunden (brukaren) och 
till följd av detta kan dessa bolag klara sig utan stora lokaler, maskiner och inventarier. Detta 
ger att bolagen då torde få låga hyres- och driftskostnader. 

En förklaring till att några bolag har högre marginaler än andra i vår granskning är att det för 
fåmansföretagare ofta är mer skattemässigt fördelaktigt att ta ut utdelning än lön. Denna bild 
stärks av att de två bolag med högst marginal är de där man också tagit ut högst utdelning 
(se 3.5).  

 
Fig.11. Tabell över nettomarginal 
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3.5. Hur stora värdeöverföringar görs från bolagen? 
Värdeöverföring (Mkr) 2009 2008 Totalt 
Utdelning 65 22,7 87,7 
Koncernbidrag 175,2 40 215,2 
Räntekostnad** 15,6 33,3 48,9 
Summa 
värdeöverföringar 

255,8 96 351,8 

Fig. 12. Tabell över värdeöverföringar  

*Inkl externa lån 
**Inkl externa räntekostnader ej inkl toppmoderns räntekostnader 
 

Värdeöverföringar från aktiebolag till närstående intressenter begränsas genom regler i 17 
kap. aktiebolagslagen. Det finns t.ex. bestämmelser om hur utdelningar får göras samt regler 
som begränsar rätten att med andra affärshändelser minska bolagets förmögenhet. Utifrån 
de granskade årsredovisningarna har vi identifierat tre väsentliga former av legala 
värdeöverföringar. A) utdelningar, B) koncernbidrag/aktieägartillskott och C) lån till 
aktieägare. Den sistnämnda överföringen är dock förbjuden för aktieägare som är fysisk 
person samt att den inte är till för gäldenärens rörelse. Se 21 kap. 1-2 §§ aktiebolagslagen. 

Andra värdeöverföringar som bolag kan genomföra till sina aktieägare, men som inte går att 
identifiera i räkenskapsanalysen, är licensbetalningar eller koncerninterna overheadavgifter, 
s.k. ”group fees” till utländska koncernbolag. 

I studiens aggregerade resultatanalys ser vi att de 20 bolagen har ett rörelseresultat om totalt 
438 Mkr för år 2009 respektive 304 Mkr för år 2008.  Dessa har sedan använts till att betala 
finansiella kostnader, ge koncernbidrag, betala årets skatt samt utöka andelen av fritt eget 
kapital som bolagen kan ta utdelning ifrån. Nedan kommenteras dessa poster utifrån de 
granskade årsredovisningarna.  

Utdelningar  

Aktiebolag får utifrån beskattade medel i balansposten Eget kapital ge utdelningar till 
aktieägarna. Under år 2008 gjorde 11 av 20 företag utdelningar uppgående till totalt 22,7 
Mkr. Under år 2009 gjorde 13 bolag av 20 utdelningar om totalt 65 Mkr. Utdelningar görs till 
aktieägare oavsett nationalitet och beskattas av aktieägarna. Största utdelningen under år 
2008 uppgick till 6 Mkr. Bolaget som gjorde utdelningen var ett fåmansbolag. Största 
utdelning år 2009 uppgick till 42 Mkr och även detta gjordes av ett fåmansbolag. Att det är 
fåmansbolag som gör de största utdelningarna kan förklaras av att det finns särskilda 
förmånliga utdelningsregler för fåmansbolag. 

Koncernbidrag 

En annan form av medelstransferering från ett bolag är genom koncernbidrag. Bidraget är 
avdragsgillt i det givande bolaget medan den är skattepliktig i det mottagande bolaget. Syftet 
är huvudsakligen att utjämna skatteeffekter inom en koncern. Bidraget är behäftat med vissa  
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begränsningar varav den främsta begränsningen är att den inte får ges till utländska bolag 
samt till bolag som är nyanskaffade.  

Under år 2008 gav fyra av de 15 koncernbolag som är med i granskningen koncernbidrag. 
Totalt uppgick koncernbidragen till 40 Mkr. Största enskilda bidraget som gavs uppgick till 28 
Mkr. Under år 2009 gav sex av de 15 bolagen koncernbidrag. Totalt uppgick 
koncernbidragen till 175,2 Mkr. Största koncernbidraget gavs av samma företag som för 
2008 och uppgick till 135,6 Mkr.  

Lån och interna räntekostnader.  

En annan form av värdeöverföring till aktieägare är att bolaget antingen ger lån med 
förmånlig ränta till moderbolaget, alternativt att de har en skuld för vilken de får betala en 
räntekostnad. Transfereringen är dock begränsad genom att bolagets förmögenhet inte får 
minskas med en affärshändelse som inte har en rent affärsmässig karaktär för bolaget, samt 
att lånet inte är utställt direkt till ägaren eller dess närstående - vilket är ett s.k. förbjudet lån 
enligt aktiebolagen. 

Lån får således ges och tas emot från utländska koncernbolag. Ränteintäkterna kopplat till 
lån är skattepliktiga och räntekostnaderna är skattemässigt avdragsgilla för svenska bolag. I 
vår analys av räntekostnader ser vi att det inte är särskilt vanligt med höga räntekostnader. 
Median räntekostnaden för de två granskade åren ligger på 18 tkr. 

Bolaget som gav de största koncernbidragen är det bolag som har högst koncerninterna 
skulder. För år 2008 uppgick koncerninterna skulder till 13 Mkr och för år 2009 till 114 Mkr.  

Vid vår granskning av koncernerna ser vi att det även finns koncerninterna skulder mot 
utländska ägare. Den bilden beskrivs mer utförligt under rubriken 3.7 

 

3.6 Finns det osäkerheter i årsredovisningarnas uppgifter? 
Ett sätt att mäta kvalitén i en årsredovisning och således bedöma om det finns osäkerheter i 
årsredovisningarnas uppgifter, är att läsa revisionsberättelsen. Utifrån revisorns oberoende 
granskning ska denne uttala sig om räkenskaperna är presenterade utan väsentliga fel. 
Revisorn ska även uttala sig om bolagets styrelse och VD:s förvaltning av bolaget.  

Av vår genomläsning noterar vi att 1 av 40 revisionsberättelser hade upprättats med en 
avvikelse mot standardformuleringen. Avvikelsen avsåg en anmärkning på bolagets 
förvaltning.  Vi noterar även att vissa av årsredovisningarna uppvisar mer eller mindre 
svagheter genom brister i förvaltningsberättelsen och tilläggsupplysningarna. Vi fann även 
möjliga felaktiga klassificeringar i kassaflöden samt att ett antal bolag missat att upprätta en 
kassaflödesanalys fast de, enligt lag ska upprätta en sådan.  

Sammantaget medför bristerna att osäkerheten i våra analyser ökar. 
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3.7 Hur ser koncernredovisningen ut för de tre största koncernerna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig.13. Exempel på koncernstruktur.  

 Utifrån 2009 års årsredovisningar har vi valt att granska tre koncerner med 
investeringsfonder som ägare (Så kallade riskkapitalbolag).  I fig. 13 gör vi en generell 
beskrivning av hur en koncernstruktur kan se ut i en koncern som hanteras av ett 
riskkapitalbolag.  

Ägarna som i de flesta fallen är andra fonder som t.ex. pensionsfonder eller 
Investmentfonder söker främst avkastning på sina investerade medel genom att köpa 
andelar i en offshore-fond som är belägen utanför Sveriges gränser. Fonden äger sedan ett 
svenskt holdingbolag som i regel är toppmoder i den svenska koncernen. Under 
holdingbolaget kan det i sin tur finnas ytterligare bolag i varierande nivåer. 
Investmentbolaget, som kan finns på sidan av koncernens svenska struktur, förvaltar fonden 
genom köp och försäljningar av bolag.  Fondens ägande av bolagen kan dels finansieras av 
investerarnas kapital, dels genom externa kreditinstitut. 

Investerare A 

Fond Ltd 

Investmentbolag AB 
Holding AB 

Group AB 

Verksamhet 1 AB 

Investerare A Investerare A 

Verksamhet 2 AB Verksamhet 2 AB 
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Argan Capital (Assistansia AB) 

Koncernen (Mkr) 2009  2009 
Ränteintäkter 0,6 Lån till aktieägare 577,3 

Räntekostnader -81,5 Lån till kreditinstitut 347 

        

Summa -80,9 Summa lån  924,3 
Ränta 9 %    

Fig. 14. Tabell över Assistansia koncernens finansnetto och räntebärande skulder *Beräknad som räntekostnad/ 
genomsnittliga räntebärande skulder 

Assistansia AB som ingår i de 20 granskade bolagen drevs åren 2008-2009 inom 
Humanagruppen vilket är en svensk koncern som sin tur ägs av det engelska 
investmentbolaget Argan Capital. Den svenska koncernens toppmoder utgörs av Humana 
Investment AB. Moderbolaget äger sedan tre stycken holdingbolag, Humana Group Holding 
AB, Humana Group och Humana AB. Under Humana AB återfinns Assistansia AB bland de 
assistansanordnare inom koncernen som bedriver själva assistansverksamheten. 
Koncernstrukturen för Humanagruppen finns återgiven i nedanstående koncernmatris och 
avser ägandet per 2011. 3

Assistansia AB har i matrisen fem systerbolag varav samtliga bedriver i allt väsentligt 
assistansvård. Ett av bolagen, Humana omsorg AB, bedriver även äldreomsorg och My Life 
AB bedriver även viss utbildningsverksamhet. Dinas Utbildning som är ett dotterbolag till Din 
Assistans i Östersund AB har ingen verksamhet och är ett så kallat vilande bolag. 
Vårdpoolen i Skaraborg AB redovisar inga intäkter och har inte bedrivit någon 
intäktsgenererande verksamhet sedan 2008. 

 

Toppmodern, Humana Investment AB, uppvisar dels skulder till ägarna (577 Mkr) och dels 
skulder till kreditinstitut om 205 Mkr. För dessa skulder har moderbolaget haft räntekostnader 
om 75,6 Mkr. Kostnaden motsvarar ca 12 procents ränta. En beräkning av den externa 
räntan utifrån skillnaden mellan moderbolagets och koncernens räntekostnader och med 
antagandet att koncerninterna räntekostnader blivit eliminerade visar att bolaget betalat ca 4 
procents ränta till de externa kreditinstituten. Om moderbolaget endast hade externa 
långivare med 4 procents ränta skulle bolagets räntekostnad vara ca 40 Mkr lägre för 2009.  

Övriga transfereringar mellan koncernbolagen, görs främst med koncerninterna lån samt 
genom koncernbidrag. Utifrån bolagens årsredovisningar per år 2009 ser vi att bolagen har 
koncerninterna skulder mellan 0  -186 Mkr och med räntekostnader om 0 – 4,7 mkr. Utifrån 
dessa två finansiella poster har vi beräknat grovt att dotterbolagen betalar räntor om ca 0-1 
procent på dessa skulder.  

Koncernen hade för år 2009 inte lyft några utdelningar inom bolagen. 

 

                                                
3 Under 2011 har assistansföretagen i koncernen fusionerats under betäckningen Humana Group. 
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Fig. 15. Koncernstruktur Humanagruppen per 2011. 

 

Procuritas (Olivia Personlig assistans AB) 

Koncernen  (Mkr) 2009  20092 
Ränteintäkter 1,8 Lån till aktieägare 0 

Räntekostnader -6,2 Lån till kreditinstitut 102,7 

       

Summa 4,4 Summa lån  102,7 
Ränta* 7,1 %    

Fig. 16. Tabell över Oliva koncernens finansnetto och räntebärande skulder 

*Beräknad som räntekostnad/ genomsnittliga räntebärande skulder 

Olivia Personlig assistans AB ägs inom en koncern som i sin tur ägs av investmentbolaget 
Procuritas Capital Investors IV GP Ltd. Bolaget förvaltas av det skandinaviska investment 
företaget Procuritas AB. För år 2009 har den svenska koncernens moderbolag, Olivia 
Holding AB, erhållit en utdelning om 3 Mkr från Oliva personlig assistans AB. Holdingbolaget 
har därutöver erhållit räntekostnader om 8,6 Mkr, hänförligt till skulder till kreditinstitut. Utifrån 
upplysningarna i resultat- och balansräkningen har vi beräknat att bolaget betalat en ränta 
om ca 7 procent. Utifrån årsredovisningarna har vi inte kunnat identifiera några lån till 
aktieägare alternativt några utdelningar till det utländska moderbolaget. 
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Polaris Equity (Frösunda LSS) 

Koncernen  (Mkr) 2009  20092 
Ränteintäkter 0,7 Lån till aktieägare 0 

Räntekostnader -14,7 Lån till kreditinstitut 388 

        

Summa 14 Summa lån  388 
Ränta* 3, 5%    

Fig. 17. Tabell över Frösunda koncernens finansnetto och räntebärande skulder    

*Beräknad som räntekostnad/ genomsnittliga räntebärande skulder 

Frösunda LSS koncernen ägs av ett Danskt bolag P-FR 2007 A/S som ytterst ägs av 
investmentfonden Polaris Equity II K/S. I 2010 års årsredovisning står det beskrivet att 
koncernmodern finns i Luxemburg och i bolaget Frösunda Luxco s.a.r.l.4

Frösunda LSS, det svenska moderbolaget, har ingen verksamhet utan äger endast ett 
ytterligare holdingbolag som i sin tur äger Frösunda LSS AB. I detta bolag drivs 
verksamheten och bolaget är ett moderbolag i en underkoncern med 10 dotterbolag. Mellan 
dessa bolag finansieras verksamheten främst av koncerninterna skulder. Frösunda LSS har 
lån till kreditinstitutet om 388 Mkr och betalar en ränta om ca 3,5 procent. Koncernen har inte 
genomfört några värdeöverföringar till vare sig den svenska toppmodern eller den danska. 
Frösunda LSS AB har dock tagit emot utdelningar från dotterbolag om ca 15,3 Mkr.   

 

Iakttagelser 

Vad vi kan se utifrån de tre koncernernas årsredovisningar så är det endast Argan Capital 
som har satt en koncern- och lånestruktur med höga räntekostnader i den svenska 
toppmodern.  Koncernen betalar den högsta räntan om ca 9 procent att jämföra med Oliva 7 
procent och Frösunda om 3,5 procent. I samtliga koncerner finns det holdingbolag med det 
främsta syftet att äga aktier i dotterbolag med verksamheter i.  

 

 

…………………………………..                ………………………………………. 

Daniel Cadei   Curt Öberg  

Godkänd revisor  Auktoriserad revisor

                                                
4 Koncernen ägs numera av investmentbolaget HG Capital. 
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      Bilaga 1 

 

 

Tabell visar en summerad resultaträkning för samtliga granskade bolagen. 

Resultaträkning 2009 Mkr 2009 % 2008 Mkr 2008 % 
Intäkter         
Nettoomsättning 5 520 99,7% 4 769 99,7 
Övriga intäkter 17 0,3% 14 0,3% 
Summa intäkter 5 537 100% 4 783 100% 
          
Kostnader         
Rörelsekostnader -59 1% -54 0% 
Personalkostnader -4 750 86% -4 157 87% 
Övriga externa kostnader -234 4% -224 5% 
Avskrivningar -56 1% -44 1% 

Summa rörelse 
kostnader 

-5 099  -4 479  

          
Rörelseresultat 438 8% 304 6% 
Ränteintäkter 9 2%  31 10%  

Räntekostnader -16 -4%  -33 -11%  
Bokslutsdispositioner* -10 -2% -59 -18% 
Koncernbidrag** -175 -40% -40 -13% 
Årets skatt -106 -24% -89 -29% 

Årets resultat 239 4% 152 3% 
          
Utdelning  -65 -47% -22,7 -21% 

 Tabell över totala intäkter och kostnader för de granskade bolagen 

*Bokslutsdispositioner exkl. koncernbidrag 
** Summa koncernbidrag. Vissa koncernbidrag visas dock inte i resultaträkningen varför en aritmetisk summering av 
resultaträkningen inte låter sig göras. 
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