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Sammanfattning av officiella statistiken 
CSN är statistikansvarig myndighet och fullgör uppgifter enligt förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken. Inom ramen för den officiella statistiken 
publicerar CSN beviljnings- respektive återbetalningsstatistik. 

Den officiella beviljningsstatistiken innehåller uppgifter om studerande med 
studiestöd och om tilldelning av studiestöd. Statistiken publiceras i oktober och 
avser läsår. 

Den officiella återbetalningsstatistiken innehåller uppgifter om lån, låntagare 
och återbetalning av lån, samt uppgifter om återkrav. Statistiken publiceras i mars 
och avser kalenderår.  

Den officiella statistiken publiceras i tabellform i CSN:s öppna data, se 
https://statistik.csn.se/PXWeb/ .  

Denna promemoria syftar till att ge en kort översikt över de uppgifter som har 
publicerats. Promemorian är avsedd att användas internt på CSN. 

Beviljning av studiestöd 2017/18 

Inledning 
Under läsåret 2017/18 betalade CSN ut studiestöd till 751 800 personer, vilket är 

11 500 personer fler än läsåret innan. Ökningen har skett bland studerande med studiehjälp, 

studiemedel och det nya studiestartsstödet. 

Antalet studerande med studiehjälp1 ökade under läsåret 2017/18 med 7 800 personer eller 

2 procent till 334 400 personer.  

Antalet studerande med studiemedel2 ökade under läsåret 2017/18 med 1 100 till 

416 500 personer, vilket är en ökning med 0,3 procent jämfört med läsåret 2016/17. 

Under läsåret betalade vi ut 32,7 miljarder kronor i studiestöd3 till studerande, vilket är 

2 procent mer än förra läsåret. Vi betalade ut 28,9 miljarder kronor i studiemedel4, varav 

10,5 miljarder kronor var bidrag, och 3,8 miljarder kronor i studiehjälp5. 

                                                      
1 Här ingår även studerande med Rg-bidrag och lärlingsersättning. 
2 Här ingår inte studerande med studiestartsstöd. 
3 Här ingår utbetalningar till studerande med studiehjälp, studiemedel, Rg-bidrag, lärlingsersättning 
och studiestartsstöd. 
4 Inklusive studiestartsstöd. 
5 Inklusive Rg-bidrag och lärlingsersättning. 
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Studiehjälp 
Antalet studerande med studiehjälp ökade för andra läsåret i följd. Under läsåret 2017/18 

var ökningen 2 procent, och det totala antalet studerande med studiehjälp uppgick till 

334 400 personer. Av de studerande med studiehjälp var 47 procent kvinnor och 

53 procent män. Andelen män ökade med 0,4 procentenheter under läsåret.  

Det utbetalda beloppet för studiehjälp ökade under läsåret 2017/18 med 2 procent till 

3,7 miljarder kronor.  

Av de studerande med studiehjälp läste 333 600 personer i Sverige och 950 personer läste 

utomlands. Bland de som studerande utomlands var 60 procent kvinnor och 40 procent 

män. Andelen män är den högsta under den tid vi har redovisat könsfördelad statistik för 

studerande utomlands. 

De flesta som har studiehjälp i Sverige studerar på en kommunal gymnasieskola. Under 

2017/18 studerade 71 procent med studiehjälp på en kommunal gymnasieskola och 

27 procent på en fristående gymnasieskola. Över tid har andelen studerande med studie-

hjälp ökat på fristående gymnasieskolor och minskat på kommunala gymnasieskolor. 

Antalet studerande med extra tillägg ökade under läsåret 2017/18 med 14 procent till 

26 000 personer. Ökningen började 2007/08 och har sedan dess fortsatt varje läsår, främst 

bland män. Under läsåret 2017/18 var andelen män med extra tillägg 70 procent. 

Under läsåret 2017/18 fick 5 000 personer inackorderingstillägg från oss, vilket är 1 procent 

färre än läsåret 2016/17. Andelen kvinnor med inackorderingstillägg är 58 procent och an-

delen män 42 procent. 

Studiemedel för studier i Sverige 
Under läsåret 2017/18 ökade antalet studerande med studiemedel i Sverige med en halv 

procent till 395 900 personer. Andelen kvinnor med studiemedel var 61 procent och an-

delen män var 39 procent. 

Utbetalningarna av bidrag var 9,9 miljarder kronor och utbetalningarna av lån var 

16,3 miljarder kronor. Det totalt utbetalda beloppet ökade med 939 miljoner kronor. 

Lånebenägenheten har ökat med drygt en procentenhet till 70,8 procent under läsåret 

2017/18. Ökningen är större bland män än kvinnor och skedde främst bland studerande på 

eftergymnasial nivå. På gymnasienivå var lånebenägenheten nästan oförändrad, medan den 

minskade bland studerande på grundskolenivå. 

Antalet studerande med studiemedel på eftergymnasial nivå var 294 700 personer. På 

gymnasienivå studerade 94 700 personer med studiemedel och på grundskolenivå var det 
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19 800 personer. De största skolformerna var högskola och universitet med 263 500 per-

soner6 och komvux med 79 800 personer, vilket i båda fallen är nästan oförändrat jämfört 

med läsåret 2016/17. Yrkeshögskolan är den skolform som ökar mest. Under läsåret 

2017/18 var ökningen 7 procent och antalet studerande med studiemedel på Yrkes-

högskolan var 29 700 personer. Minskningen var störst inom övriga utbildningar på 

eftergymnasial nivå.7 Dessa utbildningar minskade med 11 procent under 2017/18. 

Antalet personer som har merkostnadslån har ökat med 9 procent till 10 500 personer. 

Utbetalt belopp för merkostnadslån ökade med 1 procent. Andelen kvinnor med mer-

kostnadslån var 61 procent och andelen män 39 procent. 

Antalet personer som har tilläggslån har ökat med 18 procent till 30 700 personer. Det ut-

betalda beloppet ökade med 21 procent. Andelen kvinnor med tilläggslån var 61 procent 

och andelen män 39 procent. 

Under läsåret fick 77 400 personer tilläggsbidrag till studerande med barn, en ökning med 

3 procent. Hela 81 procent var kvinnor, medan andelen män bara var 19 procent. 

Läsåret 2017/18 studerade 361 700 personer med generellt bidrag och 39 400 personer med 

det högre bidraget. Andelen som studerar med det högre bidraget var 10 procent av alla 

studerande med studiemedel i Sverige. 

Studiemedel för studier utomlands 
Under läsåret 2017/18 minskade antalet studerande utomlands med 500 personer och är nu 

26 200 personer, medan lånebenägenheten bland dessa har ökat med 0,7 procentenheter till 

86,7 procent. Av de studerande utomlands var 58 procent kvinnor och 42 procent män. 

Det totalt utbetalda beloppet för studier utomlands minskade från 2,7 miljarder till 

2,6 miljarder kronor. 

På eftergymnasial nivå studerande 23 500 personer med studiemedel och på gymnasienivå 

var antalet 2 800 personer. På båda nivåerna minskade antalet studerande med 2 procent 

jämfört med läsåret 2016/17. Av de studerande på gymnasienivå läser 82 procent språk-

kurser. 

Av alla studerande utomlands med studielån har 79 procent även merkostnadslånet, en 

ökning med 2 procentenheter jämfört med läsåret 2016/17. Totalt betalades det ut 

1,1 miljarder kronor i merkostnadslån under läsåret 2017/18. 

Vi betalade ut tilläggsbidrag för 2,8 miljoner kronor till 540 personer och 11,3 miljoner kro-

nor i tilläggslån till 530 personer. 

                                                      
6 Inklusive studerande med studiemedel som läser det så kallade basåret. 
7 Här ingår vissa trafikflygarutbildningar, teologiska utbildningar , polisutbildningar med mera. 
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Utländska medborgare 
Antalet utländska medborgare som fick grundläggande rätt till svenskt studiestöd från CSN 

under läsåret 2017/18 var 40 500 personer, fördelat på 37 200 personer enligt nationell rätt 

och 3 300 personer enligt EU-rätt. Antalet som fick grundläggande rätt ökade med 36 pro-

cent jämfört med läsåret 2016/17. Den största ökningen kan hänföras till beslut enligt 

nationell rätt. 

Andelen kvinnor av dem som beviljades grundläggande rätt var 47 procent och andelen 

män var 53 procent. 


