
INNAN LEVDE 
JAG
Effekter av 
bristande personlig assistans



INNEHÅLL

2 3

STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige
 
Titel: Innan levde jag (lättläst)
Text: Christine Bylund och Susanne Berg 
Översättning: Lättläst-tjänsten
Foto: Linda Håkansson
Layout: Herman Grafström

 
www.stil.se

Hur vi har gjort rapporten

Livet före och efter det förändrade beslutet

Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Effekter på arbete och sysselsättning

Effekter på relationer och jämställdhet

Avslutande tankar

Sammanfattning

8

14

18

20

22

26

29



BAKGRUND

4 5

De senaste 8 åren har fler personer med funktionsnedsättningar
som tidigare har haft rätt till assistansersättning
inte längre rätt till sådan ersättning. 
Ofta förlorar de rätt till ersättning
även om de lever i samma situation som tidigare. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
kom år 1994.
Rätt att ha personlig assistans är en av de tio olika insatser
som finns med i LSS. 
Lagen gäller för dig som behöver mer än 20 timmars assistans i veckan
för dina grundläggande behov. 
Det är kommunen och Försäkringskassan
som utreder och bestämmer vem som ska få sådant stöd
och hur många timmars stöd personen ska få.

Kommunen betalar för de personer 
som behöver assistans färre än 20 timmar i veckan. 
Staten betalar för de personer som behöver assistans
fler än 20 timmar i veckan.

Det är personer som fått assistansen betald av staten
som har förlorat rätten till personlig assistans. 
Det handlar om personer som tidigare har fått assistans
och som fortarande behöver lika mycket assistans. 
Nu har de här personerna fått beslut
som säger att de har rätt till mindre än 20 timmars assistans
och därför är det kommunen som har ansvar för ersättningen. 

Försäkringskassan ändrar sitt sätt att tolka reglerna

Försäkringskassan har ändrat sitt sätt 
att tolka reglerna. 
De tycker att en persons behov ska vara 
både grundläggande och integritetskänsliga
för att de ska ge rätt att få personlig assistans. 
Därför tycker de inte att de som söker assistans
har rätt till hjälp vid till exempel matsituationer. 

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, 
fick i uppdrag att undersöka 
hur det här nya sättet att tolka reglerna
påverkar de personer som blir berörda, 
alltså de som behöver assistans. 

STIL bestämde i början på år 2014
att också göra en undersökning, 
eftersom vi på STIL inte tror 
att ISF kan göra en tillräckligt bra undersökning. 
ISF ska kontrollera Socialförsäkringen genom Försäkringskassan. 
Men de personer som inte får hjälp från Försäkringskassan 
ska få hjälp av kommunerna. 
ISF kan inte kontrollera kommunerna, 
därför kan de inte ta reda på 
om de berörda personerna får den hjälp de har rätt till. 

STIL tycker också att de som har ansvar för de här frågorna
borde bli bättre på att se 
hur den enskilda personen drabbas
när hen inte får den hjälp som hen har rätt till. 
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Meningen med den här rapporten

Vi har gjort intervjuer med personer
för att ta reda på: 
• Hur har en förändring eller indragning av assistansersättning 

påverkat den enskilda personens rätt 
att leva ett bra liv i vardagen 
med rätt till sysselsättning, familjeliv och relationer? 

• Hur har de här förändringarna påverkat 
personens uppfattning om sig själv 
som medborgare i samhället? 

Om LSS-lagen

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
ger rätt till 10 olika insatser. 
Meningen med lagen är 
att alla ska ha rätt att vara med i samhället
och kunna leva ett bra liv, 
också de personer som har en funktionsnedsättning. 
Personlig assistans är en av de insatserna. 
Med personlig assistans ska personen 
kunna bestämma över sitt liv.

Om STIL

STIL är en organisation som är del av
den internationella rörelsen som kallas Independent Living.
STIL ordnar personlig assistans i kooperativ form
där medlemmarna själva är arbetsledare för 
sina insatser. 
STIL arbetar också med frågor om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 
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Eva

Eva är 48 år och bor i Stockholmsområdet. 
Hon har sjukersättning eftersom hon har en funktionsnedsättning
och har nedsatt arbetsförmåga. 
Före omprövningen hade Eva assistans 110 timmar i veckan
från Försäkringskassan. 
Efter omprövningen år 2012 bedömde Försäkringskassan
att Eva har behov av mindre antal timmar.
Eva överklagade Försäkringskassans beslut men
fick rätt till assistans 60 timmar i veckan från kommunen istället.
Kommunen tycker att Evas man
ska ge henne hjälp de timmar hon inte längre
kan få assistans. 
 

Erika

Erika är 54 år och bor i en liten stad i Norrland. 
Erika arbetar som ordförande i en internationell organisation
som sysslar med funktionshindersfrågor. 
Före omprövningen hade Erika assistans 90 timmar i veckan
från Försäkringskassan. 
Det hade hon haft i nästan 20 år. 
Efter omprövningen år 2011 bedömde Försäkringskassan
att Erika har behov av mindre antal timmar.
Erika överklagade beslutet och begärde assistans hos sin kommun. 
Nu får hon assistans 75 timmar i veckan från kommunen. 

Lars

Lars är 36 år och bor i Stockholmsområdet. 
Han arbetar med funktionshindersfrågor och som skådespelare. 
Före omprövningen hade Lars assistans 90 timmar i veckan
från Försäkringskassan. 

För att kunna skriva den här rapporten 
har vi intervjuat 9 personer.
I intervjuerna har vi pratat om hur deras liv har förändrats 
när de har fått ett förändrat beslut om assistansersättning. 

Det bästa sättet att få veta något om en människa
är att lyssna på hens berättelse om sitt liv. 

När vi har gjort de här intervjuerna
vill vi att personerna ska känna sig trygga. 
Vi vill att de ska ha möjlighet att tänka på
hur deras liv har blivit
när de har fått ett förändrat beslut om assistans. 
Därför har vi gjort de flesta intervjuerna
hemma hos dem. 

Vi har pratat med personer 
från olika delar av Sverige. 
Personerna är i olika åldrar, 
har olika familjesituationer
och olika funktionsnedsättningar. 
Fyra av personerna är kvinnor
och fem är män. 

Här kan du läsa lite om de personer vi har intervjuat. 
Vi har gett personerna påhittade namn
så att ingen ska behöva veta vem vi har pratat med. 

9
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Efter omprövningen år 2013 bedömde Försäkringskassan
att Lars har behov av mindre antal timmar.
Lars har överklagat beslutet och väntar på besked. 
Under tiden har han sökt assistans av kommunen
och får 70 timmar i veckan. 

Andreas

Andreas är 43 år och bor i Stockholmsområdet. 
Han arbetar med ekonomi. 
Före omprövningen hade Andreas assistans 100 timmar i veckan
från Försäkringskassan. 
Efter omprövningen år 2013 bedömde Försäkringskassan
att Andreas har behov av mindre antal timmar.   
Andreas har sökt assistans av kommunen
och får 60 timmar i veckan.

Göran

Göran är 35 år och bor i en stad i södra Sverige. 
Han har sjukersättning eftersom han har en funktionsnedsättning
och har nedsatt arbetsförmåga. 
Före omprövningen hade Göran assistans 120 timmar i veckan
från Försäkringskassan. 
Efter omprövningen år 2012 bedömde Försäkringskassan
att Göran har behov av mindre antal timmar. 
Göran sökte då assistans från sin kommun. 
Kommunen tyckte att Göran behöver assistans 19 timmar i veckan.
Men kommunen tycker ändå inte att Göran ska få assistans
från kommunen. 
Nu får Göran inte någon assistans alls. 

Julia

Julia är 28 år och arbetar inom daglig verksamhet. 
Hon bor i en stad i södra Sverige. 
År 2013 ville Julia ändra sitt beslut 
om assistans 100 timmar i veckan från Försäkringskassan. 
Beslutet skulle stämma bättre med hur assistansen faktiskt utfördes. 
Försäkringskassan omprövade bestlutet 
utan att träffa Julia. 
Försäkringskassan beslutade att hon inte längre kunde få assistans från 
dem. 
Julia överklagade beslutet och har pratat med kommunen. 
Nu får Julia assistans 100 timmar i vecka
av kommunen, i väntan på att beslutet överklagas. 

Katrin

Katrin är 38 år och bor i en stad i Västsverige.  
Hon har sjukersättning eftersom hon har en funktionsnedsättning
och har nedsatt arbetsförmåga. 
Före omprövningen hade Katrin assistans 95 timmar i veckan
från Försäkringskassan. 
Efter omprövningen år 2012 bedömde Försäkringskassan
att Katrin har behov av mindre antal timmar.
Katrin sökte då assistans från sin kommun. 
Kommunen tycker inte att Katrin behöver assistans. 
Nu har inte Katrin någon hjälpinsats alls. 

Claes

Claes är 50 år och han bor i en stad i Västsverige. 
Han arbetar med att föreläsa och har ett eget företag. 
Före omprövningen hade Claes assistans 90 timmar i veckan
från Försäkringskassan. 
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Efter omprövningen år 2013 bedömde Försäkringskassan
att Claes har behov av mindre antal timmar. 
Claes sökte då assistans från sin kommun. 
Kommunen ger Claes assistans 70 timmar i veckan.
Claes orkar inte överklaga Försäkringskassans beslut. 

Björn

Björn är 45 år och han bor i en stad i Västsverige.
Björn arbetar inom daglig verksamhet. 
Före omprövningen hade Björn assistans 50 timmar i veckan
från Försäkringskassan. 
Efter omprövningen år 2013 bedömde Försäkringskassan
att Björn har behov av mindre antal timmar. 
Då överklagade han beslutet till Kammarrätten 
och Högsta Förvaltningsdomstolen. 
Under tiden har Björn sökt assistans från sin kommun. 
Kommunen tycker inte att Björn behöver assistans.
Nu har Björn ingen hjälpinsats alls.  
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Innan levde jag, nu existerar jag. 
Så säger Eva att hennes situation är. 

Lars säger att han var en jämlik medborgare förut. 
Efter beslutet om minskad ersättning för assistans
är han inte längre en jämlik medborgare. 

Både Eva och Lars beskriver att de inte är lika fria
längre och att de inte kan bestämma över sitt liv. 

Också Erika talar om att hon hade ett fritt liv tidigare. 
Då kunde hon söka de jobb hon ville ha
och ha ett fritt och jämlikt liv hemma.

Göran beskriver att han tidigare kunde planera sina dagar
och vara trygg med det. 
Nu vet han ingenting om
hur hans dagar kommer att bli. 
Då är det svårt att hitta ett sammanhang i vardagen
och känna sig delaktig. 

Katrin säger att hon känner sig som ett personnummer
inte som en person. 

De personer som vi har talat med känner
att de inte längre lever ett jämlikt liv
där de har samma rättigheter som andra medborgare. 

LIVET FÖRE OCH EFTER DET  
FÖRÄNDRADE BESLUTET

Det här berör en viktig del av LSS-lagen. 
Där står det att alla ska ha makt över sitt liv. 

Dåliga upplevelser av omprövningen 

Flera av personerna vi har intervjuat upplever
att de hade makt över sitt liv innan omprövningen. 
Men situationen kring omprövningen var kränkande. 
Många upplevde att situationen kändes rättsosäker,
att den inte följde lagarna. 

Handläggarna som gör bedömning av 
hur många timmars assistans en person behöver
var stressade och lyssnade dåligt. 
De ställde också personliga och närgångna frågor. 
Claes menar att handläggarna tror att assistans handlar om vård, 
inte om assistans för att leva ett jämlikt liv. 

Lars beskriver att handläggaren hade med sig underlag
från fel år, men han vågade inte säga till. 
Han var rädd att bli av med sina timmar
om han sa emot. 

Fysiska funktionsnedsättningar ger mer assistans
än neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Det är enklare att få beviljad assistans för sådan hjälp
som är fysisk, som att knäppa knappar 
än för hjälp som är kopplad till psykiska funktionsnedsättningar. 
Göran säger att det är enklare att få hjälp
för hans CP-skada än för hans autism, 
även om det är autismen som är hans största funktionsnedsättning. 
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Björns familj säger att Björn kan göra 
många fysiska aktiviteter om någon berättar hur han ska göra. 
Han behöver hjälp och vägledning i vardagen.

Försäkringskassan ger assistans för 
funktionsnedsättningar som påverkar fysisk förmåga, 
alltså förmågan att röra på sig. 
Försäkringskassan ger sällan assistans för 
funktionsnedsättningar som påverkar den psykiska förmågan.

Många känner att de inte är jämlika medborgare

Medborgarskap är ett ord som beskriver
rätten att vara med i samhället som alla andra. 
Många av de personer vi har intervjuat
känner inte att de är jämlika medborgare 
efter att de fått beslut om mindre assistans. 
De har inte alls samma möjligheter att ta sig ut i samhället.

De säger också att de personer som har möjlighet
att berätta om sin situation i tidningar eller TV
har större möjlighet att påverka sin situation
och få fler timmar assistans. 

Claes säger att eftersom han har varit med på TV
och skrivit texter om hur han har det
så påverkar det beslutet i omprövningen 
så att han får fler timmar assistans än han kanske skulle fått annars. 
Det hjälper Claes att han kan göra sin röst hörd. 
De personer som inte har samma möjlighet 
att berätta om sin situation
riskerar att få en hårdare bedömning
när deras beslut omprövas. 
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SÅ PÅVERKAR BESLUTET 
VARDAGSLIV OCH FRITID

Omprövningen och besluten påverkar de personer vi har intervjuat 
på flera sätt. 
Det är tydligt att många känner stor oro och stress över
att besluten omprövas med jämna mellanrum. 

För Erika betyder beslutet 
att hon måste sluta med alla aktiviteter
som inte handlar om hennes personliga hjälpbehov. 
Hon känner att hon är fånge i sitt eget hem. 
Hon kan inte längre leva ett jämlikt liv. 

Lars berättar att han inte längre kan ha någon fritid. 
Han får koncentrera sig på att arbeta och att vara pappa. 
Assistanstimmarna räcker inte till helgerna. 
Då får hans fru hjälpa honom. 
Han är beroende av att hon hjälper till med kläder
och med mat. 

Meningen med att ha assistans var 
att de här personerna inte ska vara beroende av andra 
för att leva ett bra och jämställt liv. 
När assistanstimmarna försvinner
blir de här personerna beroende av sin partner
eller andra familjemedlemmar. 

Då blir deras relationer ojämlika och 
det är vanligt att personerna känner sig som en belastning. 

Så här säger Eva: 
Innan det förändrade beslutet kände jag mig friskare, 
fastän jag var sjuk. 
Då var jag en person, jag var Eva. 
Nu är jag bara en person som är en belastning. 

Från jämlikhet till vård

Meningen med assistans enligt LSS var 
att alla har rätt att leva ett jämlikt liv.
När antalet timmar med assistans minskar
blir personerna som behöver assistans helt beroende
av sin partner eller familj. 
De kan inte längre vara självständiga, 
de blir beroende av andra. 
Så var det inte meningen att personlig assistans skulle fungera



21

EFFEKTER PÅ ARBETE 
OCH SYSSELSÄTTNING

När en person får färre timmar assistans 
påverkar det en persons chans att ha ett arbete. 
Erika berättar att hon behöver 10 timmar assistans om dagen
för att göra sig klar för jobbet, 
jobba och ta sig hem. 
Sedan behöver hon assistans för att ta hand om sig
och sitt hus. 
När kommunen beslutade att hon får 50 timmar assistans i veckan
så räcker inte det. 
Hennes man får hjälpa henne på morgonen
och hon får jobba en hel del hemifrån
även om hon borde vara på kontoret. 

Volontärer hjälper till med assistans

Erika arbetar för en europeisk funktionshinderorganisation. 
Hon har mycket kunskaper som är till nytta för andra. 
Hon har också ett stort nätverk och möjlighet att ibland ordna assistans
av volontärer
när hon är ute på resa med sitt arbete. 
Volontärer är personer som alltså inte får betalt för sitt arbete. 
Att få hjälp av volontärer blir en extra arbetsbelastning för Erika 
eftersom hon själv måste administrera och leda det arbetet. 

Det är svårt att arbeta på det sätt man vill

Färre assistanstimmar gör det svårt 
att utföra flera sorters arbeten. 
Lars kan till exempel inte längre arbeta som skådespelare
eftersom han har för få assistanstimmar. 
Timmarna räcker inte till resorna som han gör med sitt arbete. 
Han blir därför utestängd från arbetsplatser
där det inte finns förståelse för funktionshindersfrågor. 

Lars arbetar också som projektanställd. 
Det arbetet har han kvar. 
Men han har svårt att få timmarna att räcka till
att både arbeta och vara en närvarande pappa. 
Lars blir därför begränsad i sin möjlighet att försörja sig
och sin familj. 
Han blir också utestängd från både sociala
och yrkesmässiga sammanhang. 

20
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EFFEKTER PÅ RELATIONER
OCH JÄMSTÄLLDHET

Kommunernas handläggare och Försäkringskassan 
menar att de personer som behöver assistans
också måste förlita sig på personer i sin närhet. 

Många personer har blivit oroliga och stressade
över det här beslutet. 
Det går inte att planera sitt liv på lång sikt
när besluten hela tiden omprövas. 

Julias familj berättar att både Julia och hennes familj
lever med stor oro. 
Lars säger att han hade stor oro och ångest
innan han fick beslut från handläggaren. 
Det var väldigt svårt för honom i hans relation. 
Det är inte lätt att leva med någon som har ångest
över något som inte går att påverka, säger Lars. 

Relationen förändras efter beslutet

De personer som lever i en relation, 
och som har fått beslut som ger dem färre timmar av assistans
har svårt att leva jämställt.
De hamnar i beroende till den person 
som de har valt att leva tillsammans med. 
Eva säger att de kunde dela lika på allt tidigare. 
Nu tycker kommunen att hennes man ska göra 

allt hushållsarbete själv. 
Hon känner sig som en belastning. 
När han kommer hem efter en hel dag på jobbet
ska han också ta hand om Eva och deras gemensamma hem. 

Katrin som just nu inte får någon personlig assistans
är helt beroende av sin sambo. 
Det gör relationen väldigt spänd. 
Vi bråkar jättemycket om småsaker, säger Katrin.

Men det är inte bara relationen till en partner
som blir svår. 
Göran berättar att hans mamma har flyttat hem till honom
eftersom han inte får någon assistans i vardagen. 
Det blir många konflikter mellan Göran och hans mamma. 
Även om Göran är vuxen 
tvingas han ha en relation till sin mamma 
som ett barn har till sin förälder. 

Erika berättar att hennes vuxna dotter har mått dåligt
men att Erika inte har kunnat besöka dottern
eftersom hon inte har assistanstimmar till det. 
Erika har därför inte kunnat vara den förälder
som hon vill vara. 

Ska jag behöva skilja mig för att få tillräcklig assistans?

Flera personer funderar på 
hur deras behov av assistans skulle bedömas 
om de inte levde i en relation. 

Så här säger Claes: 
Ingen har sagt att min fru måste ta hand om mig
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men de räknar med att hon finns där jämt. 
Annars hade jag behövt assistans 24 timmar om dygnet. 
Claes har fått så få timmar assistans
att hans fru måste ge honom all hjälp han behöver i hemmet. 

Lars och Erika har funderat på 
hur det skulle bli om de skiljde sig från sin partner
för att få rätt hjälp 
och slippa vara beroende. 

När kommunen eller Försäkringskassan omprövar beslut om assistans
ser de inte på personens rätt till ett jämställt liv. 
De här personerna lever i total beroendeställning
till sin partner eller sin familj. 
Därför har de inte möjlighet 
att vara en jämställd medborgare i samhället
som kan bestämma över sitt eget liv. 
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AVSLUTANDE TANKAR

LSS började gälla år 1994.
Lagen gav rätt till bland annat personlig assistans 
och rätt till assistansersättning från socialförsäkringssystemet
för de personer som har störst behov av assistans. 

Med lagen ändrades förutsättningarna 
för många personer med funktionsnedsättning. 
De skulle inte längre behöva anpassa sina liv efter
den vård och omsorg som fanns i kommunen. 
Lagen lovade att personer med funktionsnedsättning
skulle kunna leva på lika villkor som andra. 
Med personlig assistans skulle de få rätt att leva, 
inte bara existera. 

Den här rapporten handlar om vad som faktiskt händer
med de personer som förlorar den statliga assistansersättningen. 
Vi försöker inte berätta hur det är 
för alla personer som har personlig assistans. 
Men vi låter nio personer berätta
hur deras liv har påverkats av de förändrade besluten. 

Vi visar att de personer som inte längre har rätt till
statlig assistansersättning
inte heller har rätt till ett medborgarskap som alla andra. 

De personer vi har pratat med har svårt att behålla sina arbeten. 
De har också svårt att ha nära och jämlika relationer. 
Det blir inte heller möjligt att arbeta politiskt. 

Sverige har sagt ja till 
FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
I artikel 19 i konventionen står det om rätten till assistans. 
Staten har ansvar för att vi följer konventionen. 
Staten kan inte säga att det är kommunernas ansvar. 

I den här rapporten visar vi 
att riksdag och regering måste göra något snabbt för 
att också personer med funktionsnedsättning
ska kunna ha ett tryggt medborgarskap som alla andra. 

27
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SAMMANFATTNING

• Skillnader i hur Försäkringskassans gör sina bedömningar leder till  
att personer som tidigare bedömts ha rätt till personlig assistans  
inte längre är det. 

• I bedömningen är fokus på fysisk funktionsnivå  
som villkor för rätten till assistans.  
Det gör det svårare för personer med andra funktionsnedsättningar  
att få rätt till assistans. 
Personer med till exempel autism har svårt att få assistans.  

• Försäkringskassans och kommunernas bedömningar 
verkar inte följa samma regler.  
Det är därför rättsosäkert för personen som blir bedömd.  

• Rätten till assistans påverkar rätten till att vara medborgare som alla 
andra.  
När bedömningarna omprövas och inte följer samma regler varje gång 
blir det dessutom rättsosäkert.  
 

• De personer vi har pratat med upplever sig inte som fullvärdiga med-
borgare 
även om LSS är en rättighetslag. 

• Det förändrade beslutet om assistans 
får stora konsekvenser för personernas vardagsliv. 
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• Merparten av de personer vi har talat med 
kan inte längre själva bestämma över sin tid, sina intressen eller sina 
vanor.  
De har inte längre tid för personliga intressen.  
De kan inte heller vara delaktiga i politik eller föreningsliv. 

• De flesta av de personer vi talat med  
är beroende av vänner och familjemedlemmar för att klara vardagen.  
De behöver hjälp med att tvätta sig, klä på sig, äta och förflytta sig.  

• De personer vi har talat med och som har ett arbete 
har svårt att sköta sina arbeten  
på grund av det förändrade beslutet om assistans.  

• De vi har intervjuat har olika möjlighet  
att få annan hjälp när de får färre timmar assistans. 
Det beror på vilken fysisk förmåga personen har.  
Det beror också på vilken ekonomi personen har 
och i vilket socialt sammanhang personen är i.  
Detta skapar stora skillnader i hur personerna kan leva.   

• De personer vi har talat med är begränsade i möjligheten  
att välja eller byta arbetsplats.  
 

• Det förändrade beslutet om assistans medför stora förändringar 
i de flesta av personernas nära relationer. 

• Personerna vi talat med är beroende av familj och vänner.  
De har inte längre makt över sina liv och  
de har inte längre ett fullgott medborgarskap. 

• När Försäkringskassan och kommunen bedömer 
vilket behov av assistans en person har 
ser de inte att personen har rätt till ett självständigt liv.  
De utgår från att personen som man lever tillsammans med  
ska sköta den assistansen som kommunen eller Försäkringskassan  
inte säger ja till.   






