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A. Allmänna uppgifter 

A.1 Ämnesområde

Utbildning och forskning 

A.2 Statistikområde 

Studiestöd  

A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 

A.4 Ansvarig 

Myndighet/organisation: Centrala Studiestödsnämnden, CSN 
Adress: Norra Tjärngatan 2, 851 82 Sundsvall 
Kontaktperson: Lars Hillerström 
Telefon: 060- 14 63 89 
Telefax: 060- 18 61 91 
E-post: lars.hillerstrom@ csn.se 

A.5 Producent 

Myndighet/organisation: Centrala Studiestödsnämnden, CSN 
Adress: Norra Tjärngatan 2, 851 82 Sundsvall 
Kontaktperson: Lars Hillerström 
Telefon: : 060- 14 63 89 
Telefax: 060- 18 61 91 
E-post: lars.hillerstrom@ csn.se 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Någon skyldighet att lämna uppgifter till CSN enligt lagen om den officiella 
statistiken (2001:99) föreligger inte utan alla uppgifter grundas på uppgifter i 
CSN:s register. 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). 
 
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i 
personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda 
regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken. 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Gallringsföreskrifter är ej fastställda ännu. 

A.9 EU-reglering 



Finns ej. 

A.10 Syfte och historik 

Produkten tas fram årligen för att följa återbetalningen av studielån. 
Studiestödsstatistik för tidigare år har publicerats i CSN:s rapporter 1979:3 
(1965/66 – 1977/78) och 1983:3 (1978/79 – 1982/83).  Fr.o.m. 1983/84 
publiceras statistiken i Statistiska Meddelanden. Fr.o.m. 1996 redovisas 
återbetalning av studiestöd åtskild från övrig statistik om studiestöd. 

A.11 Statistikanvändning 

Användare av statistiken är departement, statliga myndigheter, kommuner och 
landsting, organisationer, politiker och andra beslutsfattare på olika nivåer, 
forskare, journalister, övriga personer som är intresserade av studiestöd och av 
internationella jämförelser inom studiestödsområdet. 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Återbetalning av studiestöd är en totalundersökning som genomförs en gång per 
år. Uppgifterna hämtas från CSN:s återbetalningssystem. 

A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Inga större förändringar planeras,. 

B. Kvalitetsdeklaration 

0 Inledning 

Syftet med återbetalningsstatistiken är att beskriva och följa återbetalningen av 
studiestöd. 

1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

De målstorheter som redovisas är primärt hur låntagarna antalsmässigt och 
beloppsmässigt fördelar sig på lånetyp. Uppgifterna avser studieskulder, med 
undantag för återkrav av belopp som uppburits obehörigt, eller med för högt 
belopp. Därutöver redovisas även årliga belopp att betala, inkomster och 
inbetalda belopp som hämtas från CSN:s återbetalningssystem. Indelningar görs 
bland annat med avseende på kön, ålder och län 

1.1.1 Objekt och population 

Objektet är individen. Målpopulationen är alla låntagare, dvs alla individer som 
har skuld >0 för återbetalningspliktiga studiemedel före 1989, studielån 1989 – 
30 juni 2001 eller annuitetslån efter 30 juni 2001. 
Låntagare med äldre studielån beviljade före 1965 och gymnasiala studielån 
t.o.m. 30 juni 1973 ingår inte.  

1.1.2 Variabler 

Variabel                                        Beskrivning 
Kön                                               kön 31 december 2004                                       
Ålder                                             ålder 31 december 2004                       
Skuldbelopp                                  skuldstorlek den 1 januari 2005        .                  
Debiterade årsbelopp                  ursprungligt årsbelopp att betala för år 2005 för 
.                                                    studielån efter 1988. 
Debiterade studiemedelsavgifter  ursprungligt belopp att betala för år 2005 för     
.                                                    återbetalningspliktiga studiemedel före 1989.     
Betalda årsbelopp                        årsbelopp som inbetalts under 2004 



Betalda studiemedelsavgifter       studiemedelsavgifter som inbetalts under 
2004. 
Frivilliga inbetalningar                belopp som betalats utöver debiterade  
                                                      belopp 2004 
Inkomst                                        summan av inkomst av tjänst,  
                                                      näringsverksamhet och kapital 2003 
Län                                               boendelän 31 december 2004 
Lånetyp                                         lån tagna före 1989, lån tagna 1989 -2001 och   
.                                                     lån tagna efter 30 juni 2001 
Åtrbetalningsskyldig                    anger om individen är återbetalningsskyldig år   
.                                                    2005 
Ny återbetalare                           återbetalningsskyldig första gången 2005 

1.1.3 Statistiska mått 
De vanligaste statistiska måtten är summa och antal. Även medelvärden 
används, t.ex. för skulder och studiemedelsavgifter. I vissa fall anges andelar i 
procent. 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Låntagarna redovisas efter lånetyp enligt följande fördelning: 
• Studiemedel, lån tagna före 1989 
• Studielån, lån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 
• Annuitetslån, lån tagna efter den 30 juni 2001 
 
Inom respektive lånetyp finns en indelning dels på sådana som ännu inte börjat 
återbetala sina skulder och dels sådana som har en plan att årligen betala tillbaka 
sina skulder. Den senare gruppen underindelas i nya resp. tidigare 
återbetalningsskyldiga. 

1.1.5 Referenstider 

För återbetalningsstatistiken är referenstiden lika med kalenderår (2004). 
Viss statistik om studieskulder gäller vid årsskiftet 2004/05 
.  

1.2 Fullständighet 
Statistiken kan betraktas som heltäckande. 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
Studiestödet administreras i olika datasystem inom STIS (studiestödets 
informationssystem).  Statistikens tillförlitlighet är beroende av kvaliteten på de 
register som ligger till grund för den. Denna kvalitet är god. Dessutom har varje 
låntagare möjlighet att kontrollera flertalet uppgifter genom att årliga 
skuldbesked skickas ut. 

2.2 Osäkerhetskällor 

Osäkerheten kan betraktas som liten då dt rör sig om en totalundersökning. 

2.2.1 Urval 
Återbetalningsstatistiken är totalräknad. 

2.2.2 Ramtäckning 

Samtliga låntagare täcks in. 

2.2.3 Mätning 



Inkomstuppgifterna för återbetalningsskyldiga är hämtade ur Riksskatteverkets 
register över senaste taxeringen i första instans. Överklaganden och rättelser är 
alltså inte beaktade. 

2.2.4 Svarsbortfall 
Inget bortfall p.g.a. totalundersökning 

2.2.5 Bearbetning 

Uppgifterna till statistiken hämtas ur olika personregister inom STIS. En gång 
 per år  (januari) speglas information om återbetalning och lagras i en särskild 
statistikdatabas där informationen bearbetas med hjälp av s.k. Data Warehouse-
teknik. 

2.2.6 Modellantaganden 

Förekommer ej. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Eftersom inga urval görs i CSN:s statistik redovisas inga osäkerhetsmått. 

3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Undersökningen genomförs årligen 

3.2 Framställningstid 

Framställningstiden för återbetalningsstatistiken är ca 4 månader. 

3.3 Punktlighet  
Publiceringen av Studiestöd 2004 – Återbetalning av studiestöd gjordes den 2 
maj 2005 och var planerad till april 2005.. 

4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Den nuvarande tabellstrukturen har i huvudsak funnits sedan 1983/84. Efter 
denna tidpunkt är jämförbarheten relativt god. Det innebär alltså att tidigare 
utgivna statistiska meddelanden från SCB i princip har samma innehåll och 
uppgifterna har tagits fram på samma sätt. På grund av förändrade regelverk  
har vissa anpassningar gjorts i tabellerna under årens lopp.  
Fr.o.m. år 2000 har intervallen för skulder, årsbelopp och inkomster gjorts en-
hetliga för alla tabeller och anpassats till högre belopp, t.ex. miljonbelopp för 
skulder och inkomster. Även åldersintervallen har gjorts lika för alla tabeller. 
Dessa förändringar innebär en något försämrad jämförbarhet med äldre statistik, 
men passar bättre för den aktuella statistiken. 
 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

CSN har använt samma gruppindelning hela tiden. 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

CSN:s studiestödsstatistik är unik inom Sverige. Andra Statistiska Meddelanden 
innehåller dock uppgifter om beviljning av studiestöd. 

5 Tillgänglighet och förståelighet 

5.1 Spridningsformer 

Produkten offentliggörs i pdf-format på CSN:s webbplats www.csn.se under 

http://www.csn.se/


fliken Om CSN, Statistik, Sveriges officiell statistik. Den ingår i SCB:s serie 
Statistiska meddelanden (SM), serie UF. 

5.2 Presentation 

Tabeller och text.  Omfånget är 56 sidor.  

5.3 Dokumentation 

Ytterligare dokumentation finns ej tillgänglig. 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Primärmaterialet är inte avidentifierat men DW-data finns tillgängliga vid 
myndigheten. 

5.5 Upplysningstjänster 

Kontaktperson: Lars Hillerström 
Tel: 060 – 14 63 89 
CSN:s hemsida www.csn.se  
e-post: fou@csn.se 
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