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Statistikens kvalitet
1

Relevans

1.1

Ändamål och informationsbehov

1.1.1

Statistikens ändamål

Syftet med statistiken är att beskriva och följa nyttjandet av studiestöd.
1.1.2

Statistikanvändares informationsbehov

Användare av statistiken är CSN:s uppdragsgivare, statliga myndigheter,
kommuner och regioner, organisationer, politiker och andra beslutsfattare på
olika nivåer, forskare, journalister, övriga personer som är intresserade av
studiestöd inom studiestödsområdet.
Informationsbehovet inventeras genom användarråd och analys av vilka
frågor som kommer in till CSN gällande statistik om studiestödet.
1.2
Statistikens innehåll
De målstorheter som redovisas är primärt







Det totala antalet individer som har fått utbetalt studiestöd någon gång
under den aktuella redovisningsperioden. Även individer som har
avbrutit sina studier eller avsagt sig studiestödet för någon del av
redovisningsperioden ingår. De är i första hand indelade efter vilket
studiestöd de har nyttjat och dessutom efter variabler som kön, ålder,
skolform, utbildningsnivå och geografi.
Summan av utbetalda belopp för olika former av bidrag och lån.
Det totala antalet utländska medborgare som beviljats rätt till svenskt
studiestöd enligt nationell rätt eller rätt till svenskt studiestöd enligt
EU-rätten. De indelas främst efter kön, ålder och medborgarskapsland
och världsdel.
Antalet personer som har fått beslut om indragen studiehjälp inom
gymnasieskolan på grund av ogiltig frånvaro. De är indelade efter kön,
skolform, län och kommun och fördelas på folkbokföringsort.

Vid summeringar av studiestödstagare som är fördelade på olika variabler
uppstår summeringsdifferenser. Summeringsdifferenserna beror på att
studerande som exempelvis har studerat inom flera skolformer eller på flera
utbildningsnivåer under ett läsår blir dubbelräknade. I de flesta tabeller redovisas en nettoräknad totalsumma, det vill säga där varje person räknas en
gång per tidsperiod.
1.2.1

Objekt och population

Objektet är individen. Målpopulationen är alla individer som under perioden
beviljats svenskt studiestöd, samt utländska medborgare som beviljats rätt till
svenskt studiestöd enligt nationell rätt eller EU-rätt.
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1.2.2

Variabler

I stort gäller att variablernas definitioner framgår av benämningarna. För
närmare förklaringar se bilaga 1.
1.2.3

Statistiska mått

Merparten av statistiken utgörs av antal (personer) och summa (belopp).
För statistik om ogiltig frånvaro inom gymnasieskolan redovisas andelen i
procent som har fått studiehjälpen indragen.
Totalsummor av personer redovisas nettoräknade, det vill säga att varje
person räknas en gång per tidsperiod.
För närmare förklaringar se bilaga 1.
1.2.4

Redovisningsgrupper

De statistiska målstorheterna beräknas för en mängd olika
redovisningsgrupper, vilka skapas genom mer eller mindre långtgående
korsindelningar med hjälp av olika indelningsvariabler där de olika
studiestödsformerna spelar central roll. Under varje studiestödsform
(studiehjälp, studiemedel, Rg-bidrag, lärlingsersättning och studiestartsstöd)
skapas ytterligare redovisningsgrupper utifrån bland annat kön, ålder, län,
kommun, skolform, utbildningsnivå, bidragsform, bidragsnivå, typ av
studielån och studietakt.
Utländska medborgare som beviljats rätt till svenskt studiestöd är ytterligare
redovisningsgrupper som fördelas på olika undergrupper.
För närmare förklaringar se bilaga 1.
1.2.5

Referenstider

Statistikens referenstid för statistik fördelad per läsår motsvarar läsåret inom
utbildningsväsendet, det vill säga den 1 juli–30 juni. Denna statistik baseras
som regel på studieperioden.
Statistikens referenstid för statistik fördelad per kalenderår och kalenderhalvår är den 1 januari–31 december. Denna statistik baseras som regel på
ekonomiskt redovisningsdatum.
Statistik för studerande utomlands med studiemedel, per kalenderår och
kalenderhalvår, redovisas både utifrån ekonomiskt redovisningsdatum och
studieår. Anledningen till att studerande utomlands redovisas även med
studieår beror på att utbetalningar av studiemedel i många fall görs före eller
efter studieperioden. Redovisning utifrån studieår visar bättre hur många som
studerat utomlands under ett visst år.
Utländska medborgare som beviljats rätt till svensk studiestöd redovisas
utifrån sökt tidsperiod.
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2

Tillförlitlighet

2.1
Tillförlitlighet totalt
Statistiken baseras på uppgifter från studiestödets administrativa datasystem
STIS (studiestödets informationssystem). Statistikens tillförlitlighet är
beroende av kvaliteten på de register som ligger till grund för den. Kvaliteten
bedöms vara mycket tillförlitlig.
2.2
Osäkerhetskällor
Osäkerheten kan betraktas som liten då det rör sig om en registerbaserad
undersökning.
Den främsta källan till osäkerhet är felregistreringar i handläggningssystemet
som påverkar redovisningen av statistiken. Även mät- och bearbetningsfel
kan påverka uppgifternas tillförlitlighet.
För att i så hög utsträckning som möjligt försöka förebygga dessa fel, pågår ett
kontinuerligt granskningsarbete. När rättelser behöver göras informerar vi om
det i berörda tabeller i statistikdatabasen på CSN:s webbplats.
2.2.1

Urval

Statistiken är totalräknad och därmed inte behäftad med urvalsosäkerhet.
2.2.2

Ramtäckning

Samtliga personer med studiestöd täcks in och bidrar inte till osäkerhet i
statistiken. Samt de som beviljats grundläggande rätt till svenskt studiestöd.
2.2.3

Mätning

De olika studiestödsformerna administreras i olika datasystem inom
handläggningssystemet. De administrativa systemen uppdateras ständigt med
ny information, vilket medför att den information som hämtas till statistiksystemen också påverkas. Återkrav, retroaktiva utbetalningar och liknande
gör att den information som rör en viss tidsperiod kan variera beroende på
när i tiden utsökningen sker.
Merparten av uppgifterna hämtas från register som innehåller låsta uppgifter
för den aktuella referenstidpunkten. När registren inte är låsta tas uppgifterna
fram vid samma tidpunkt varje år.
Vid varje publiceringstillfälle uppdateras bara uppgifter från den senaste
referenstidpunkten.
Uppgifterna om folkbokföring i handläggningssystemet hämtas från
Skatteverket.
2.2.4

Bortfall

Statistiken är en registerbaserad totalundersökning och därmed förekommer
inget objektbortfall.
2.2.5

Bearbetning

Informationen bearbetas med hjälp av så kallad Data Warehouse-teknik. Vid
framställningen av statistiken kan fel uppstå dels vid utsökningen ur Data
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Warehouse dels när resultatet från utsökningarna överförs till statistikdatabasen.
Kontroller görs innan statistiken publiceras, vilket medför att de flesta fel
upptäcks. När rättelser behöver göras informerar vi om det i berörda tabeller i
statistikdatabasen på CSN:s webbplats.
2.2.6

Modellantaganden

Förekommer ej.
2.3
Preliminär statistik jämförd med slutlig
Endast slutlig statistik redovisas.

3

Aktualitet och punktlighet

3.1

Framställningstid

Statistikens framställningstid är cirka en månad från referenstidpunktens slut.
Undantag är statisitk om indragen studiehjälp inom gymnasieskolan till följd
av ogiltig frånvaro, där är framställningstiden cirka en vecka.
3.2

Frekvens

Publicering av statistik om studiestöd görs varje år.
3.3

Punktlighet

Statistiken har publicerats enligt publiceringsplanen. Aktuell publiceringsplan
finns på CSN:s och SCB:s webbplats.

4

Tillgänglighet och tydlighet

4.1

Tillgång till statistiken

Statistiken publiceras i en databas på CSN:s webbplats
https://statistik.csn.se/. Statistiken är gratis och finns tillgänglig som öppna
data.
4.2

Möjlighet till ytterligare statistik

Möjlighet att begära uppgifter från vårt register, utlämnande av allmän
handling, kan göras genom e-post till registrator@csn.se.
4.3

Presentation

Statistiken presenteras i form av tabeller i CSN:s statistikdatabas, statistiska
nyheter och pressmeddelanden.
4.4

Dokumentation

Kriterierna för hur statistiken har tagits fram dokumenteras internt.
I fotnoter i anslutning till tabellerna i statistikdatabasen förklaras variabler,
statistiska mått och redovisningsgrupper. Detaljerad information om
statistiken och dess innehåll kan fås efter kontakt via e-post till
registrator@csn.se.
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5

Jämförbarhet och samanvändbarhet

5.1

Jämförbarhet över tid

Från och med år 2017 publiceras statistiken inte längre i pdf-format, utan via
en statistikdatabas. Tabellstrukturen och innehåll möjliggör jämförelser över
tid med tabeller i tidigare års publikationer.
I statistikdatabasen redovisas siffror bakåt, i vissa fall från och med 2001. Den
statistik som redovisas i databasen kan i vissa fall skilja sig från den statistik
som tidigare har redovisats i pdf-format. Det beror på att uppgifterna från de
tidigare pdf-publikationerna inte var låsta. När databasen infördes låstes
merparten av de register som uppgifterna hämtades ifrån. Äldre uppgifter i
databasen kan därför skilja från de tidigare uppgifterna som publicerats i pdfformat.
Från och med 2018 har strukturen på de uppgifter som redovisas gjorts om, så
att uppgifter från den tidigare publikationen ”Beviljning av studiestöd”
redovisas tillsammans med uppgifter om beviljning av studiestöd och
uppgifter om utländska medborgare som beviljats rätt till svenskt studiestöd,
från den tidigare publikationen ”Studiestödsstatistik”. Uppgifterna från
”Studiestödsstatistik” blev därmed även officiell statistik. Produkten heter
”Utbetalning och beviljning av studiestöd” och följande uppgifter redovisas:




Utbetalningar av studiestöd och utländska medborgare som beviljats
rätt till svenskt studiestöd per kalenderår.
Beslut om indragen studiehjälp inom gymnasieskolan till följd av
ogiltig frånvaro per läsår.
Utbetalningar av studiestöd och utländska medborgare som beviljats
rätt till svenskt studiestöd per läsår.

Se bilaga 2 för en närmare beskrivning av jämförbarheten över tid.
5.2

Jämförbarhet mellan grupper

De olika redovisningsgrupperna grundar sig i huvudsak på studiestödsformer. Studiestödsområdet har varit föremål för omfattande förändringar
över tid varvid tidigare redovisningsgrupper försvunnit och nya uppstått.
Skillnader i regelverk kring de olika studiestödsformerna försvårar
jämförbarheten över tid även om definitioner och begrepp som används i stor
utsträckning är jämförbara mellan stödformerna.
5.3

Samanvändbarhet i övrigt

Statistiken kan i viss utsträckning användas tillsammans med annan
individräknad statistik. CSN:s uppgifter om de studerandes utbildningsval
kan skilja sig från exemplevis uppgifterna i SCB:s högskoleregister. Det beror
på att den klassificering som görs av den studerandes utbildning visar vilken
utbildning som den studerande sökt studiestöd för. Denna utbildningsuppgift
lagras i CSN:s databaser. Vid eventuella förändringar av vald utbildning
under beslutsperioden, som ofta omfattar två terminer, uppdateras sådana
förändringar endast om de är av betydelse för prövningen av studiestödet.
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5.4

Numerisk överensstämmelse

I tabeller med avrundade tal kan mindre avvikelser förekomma mellan
summan av dessa tal och den redovisade slutsumman.
I databasen är det möjligt att välja 0–6 decimaler. Notera att underliggande
decimaler inte redovisas efter det val av antal decimaler som gjorts.

Allmänna uppgifter
A

Klassificeringen Sveriges officiella statistik

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler
för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100)
om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS
2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken.

B

Sekretess och personuppgiftsbehandling

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter
säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som
offentliggörs.
Vid behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt
kan hänföras till en person som är i livet, gäller lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt EU:s
dataskyddsförordning (2016/679).

C

Bevarande och gallring

Gallringsföreskrifter är ej fastställda ännu och bevarandebehov har ännu inte
utretts.

D

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet till denna statistik föreligger inte.

E

EU-reglering och internationell rapportering

Finns ej.

F

Historik

Produkten tas fram årligen för att följa nyttjandet av studiestöd.
Statistik per läsår har publicerats sedan läsåret 1965/66 under olika namn. Till
och med läsåret 1982/83 publicerades statistiken i Centrala studiestödsnämndens rapporter. Från och med 1983/84 publicerades statistiken i serien
Statistiska Meddelanden. Från och med år 2017 publiceras statistiken via en
statistikdatabas på CSN:s webbplats.
Från och med 2018 har strukturen på de uppgifter som redovisas gjorts om, så
alla uppgifter om beviljning av studiestöd och grundläggande rätt till svenskt
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studiestöd redovisas under namnet ”Utbetalning och beviljning av studiestöd”. I denna produkt ingår även uppgifter från den tidigare publikationen
”Studiestödsstatistik”, som i och med detta klassas som officiell statistik.
Från och med 2018 redovisas även statistik per läsår över antal studerande
med studiehjälp inom gymnasieskolan som fått beslut om indragen
studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro.
I samband med publiceringen av statistik för läsåret 2019/20 tog vi bort två
tidigare publicerade tabeller om indragen studiehjälp inom gymnasieskolan
till följd av ogiltig frånvaro fördelat på utbildningsort. Förändringen beror på
en lagakraftvunnen dom av Kammarrätten, som bedömt att uppgifter om
fristående gymnasieskolors genomströmning, betygssättning och
sammansättning av elever omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 §
Offentlighets- och sekretesslagen till skydd för den enskilde huvudmannen.
Fördelning på utbildningsort medför att enskilda fristående gymnasieskolor
kan identifieras. Vi redovisar fortfarande statistik om indragen studiehjälp
inom gymnasieskolan till följd av ogiltig frånvaro fördelat på
folkbokföringsort.
Tidigare års publikationer finns publicerade på CSN:s webbplats:
https://www.csn.se/om-csn/statistik-och-rapporter .

G

Kontaktuppgifter

Statistikansvarig
myndighet

Centrala studiestödsnämnden

Kontaktinformation

Anders Larsson

E-post

registrator@csn.se

Telefon

060-18 60 00
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Bilaga 1 – Variabler, statistiska mått och
redovisningsgrupper
Nedan beskrivs de variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper som
redovisas i statistikdatabasen och först de som är gemensamma.
Antal personer
Vid en fördelning på flera olika variabler kan personen vanligen förekomma
på fler än ett ställe. Alla totaler är nettoräknade. I de uppgifter som redovisas i
statistikdatabasen görs en röjandekontroll.
Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg -bidrag)
Rg-bidrag är ett stöd för studerande som är hörselskadade, döva eller svårt
rörelsehindrade och som läser på riksgymnasium i Göteborg, Kristianstad,
Stockholm, Umeå eller Örebro. Ersättningens nivå beror på kostnaderna för
boendet och vilka inkomster den studerande har. Tilläggsbidrag lämnas till
en studerande som har aktivitetsersättning, från och med det andra
kalenderhalvåret det år personen fyller 20 år. Tilläggsbidraget motsvarar
studiebidragets nivå inom studiehjälpen och är 1 250 kronor per månad.
Kommun
Folkbokföringskommun vid ansökningstillfället.
Kön
Juridiskt kön vid utsökningstillfället utifrån personnumret. För utländska
medborgare som beviljats rätt till svenskt studiestöd används juridiskt kön
per den 31 december, vilket härleds från personnumret.
Län
Folkbokföringslän vid ansökningstillfället.
Studerande
Med studerande avses alla studerande som fått statligt studiestöd någon gång
under läsåret. Även personer som har avbrutit sina studier under läsåret ingår
i redovisningen av antal studerande.
Utbetalt belopp
Utbetalt belopp redovisar vi i miljoner kronor.
Ålder
Kalenderår/kalenderhalvår

Åldern den 31 december under respektive referensår utifrån personnumret
vid utsökningstillfället. För utländska medborgare som beviljats grundläggande rätt till svenskt studiestöd härleds åldern från person- eller
samordningsnumret.
Läsår

Åldern den 31 december under respektive höstterminens referenstid utifrån
personnumret vid utsökningstillfället. För utländska medborgare som
beviljats grundläggande rätt till svenskt studiestöd härleds åldern från
person- eller samordningsnumret.
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Skolform

Den skolform som den studerande läser på. Exempel på skolformer är
kommunal gymnasieskola, fristående gymnasieskola, folkhögskola, komvux
och universitet och högskolor.
Studiehjälp
Studiehjälp lämnas till studerande i gymnasieskolan och andra utbildningar
på gymnasial nivå till och med vårterminen det år då den studerande fyller
20 år. Huvudregeln är att studierna ska bedrivas på heltid. Studiehjälpen
består av olika bidrag.
Bidragform

En studerande med studiehjälp kan få bidrag i form av studiebidrag, extra
tillägg, inackorderingstillägg och bidrag till dagliga resor1. Se nedan för mer
information.
Studiebidrag är generellt och lika stort som barnbidraget, men det ges endast
för studietid. Studiebidraget är sedan mars 2018 1 250 kronor per månad.
Inackorderingstillägg är ett statligt bidrag som lämnas till studerande på
skolor som inte har offentlig huvudman och som behöver bosätta sig på
skolorten därför att en motsvarande utbildning inte finns på hemorten.
Bidragsnivån för inackorderingstillägg har varit oförändrad sedan ingången
av 1994.
Extra tillägg kan lämnas till studerande i hushåll med svag ekonomi. Det
ekonomiska underlaget ska vara under 125 000 kronor för att den studerande
ska kunna få extra tillägg. Bidragsnivån har varit oförändrad sedan ingången
av 1995.
Bidrag till dagliga resor2 kan lämnas till studerande utomlands om avståndet
mellan bostaden i utlandet och skolan är minst sex kilometer. En studerande
som har inackorderingstillägg kan dock inte få bidrag till dagliga resor.
Avståndsklass

Med avståndsklass avses avståndet mellan den studerandes hem och skola
och ligger till grund för beräkningen av inackorderingstillägg.
Ekonomiskt underlag

Det ekonomiska underlaget ligger till grund för beräkningen av extra tillägg
och utgörs av elevens och föräldrarnas beräknade sammanräknade inkomster
samt av en del av familjens sammanlagda förmögenhet.
Ogiltig frånvaro

Om en studerande i gymnasieskolan med studiehjälp är frånvarande utan
beviljad ledighet från skolarbetet, kan det betraktas som ogiltig frånvaro och
leda till indragen studiehjälp.
Kostnadsersättning till lärlingar
Kostnadsersättning till lärlingar införeds den 1 januari 2014. Bidraget betalas
ut till studerande som har rätt till studiehjälp och läser en gymnasial

1
2

Bidrag för dagliga resor är ett separat stöd men räknas i denna produkt till studiehjälp.
Bidrag för dagliga resor är ett separat stöd men räknas i denna produkt till studiehjälp.
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utbildning där delar av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.
Ersättningen är 1 000 kronor per månad och betalas ut under förutsättning att
den studerande har ett giltigt utbildningskontrakt.
Studiemedel
Studiemedel består av olika stödformer.
Bidragsnivå

Det finns två olika bidragsnivåer, vilka beskrivs nedan.
Generellt bidrag

Med generellt bidrag avses den lägre bidragsnivån för studiemedel, där
bidragsdelen utgjorde cirka 30,3 procent av det totala studiemedelsbeloppet
under 2020.
Det totala beloppet för bidrag och lån är samma både för studerande med
generellt och högre bidrag.
Högre bidrag

Med högre bidrag avses den högre bidragsnivån för studiemedel, där
bidragsdelen utgjorde cirka 67,1 procent av det totala studiemedelsbeloppet
under 2020.
Det totala beloppet för bidrag och lån är samma både för studerande med
generellt och högre bidrag.
Stödform

En studerande med studiemedel kan få stöd med grundbidrag, grundlån,
merkostnadslån, tilläggsbidrag och tilläggslån. Dessa fem stöd beskrivs
närmare nedan:
Grundbidrag

Bidragsdelen av studiemedlet.
Grundlån

Lånedelen av studiemedlet.
Merkostnadslån

Merkostnadslån är ett kompletterande lån som kan beviljas för vissa merkostnader som kan uppstå i samband med studierna.
Tilläggsbidrag

Från och med den 1 januari 2006 kan studerande som har vårdnaden om barn
och som studerar med studiemedel söka tilläggsbidrag. Bidraget lämnas
utöver ordinarie studiemedel. Det går att få tilläggsbidrag för varje barn till
och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. Tilläggsbidraget påverkar inte
andra bidrag, exempelvis bostadsbidrag. Från och med den 2 juli 2017 kan
även studerande med studiestartsstöd ansöka om tilläggsbidrag.
Tilläggslån

Tilläggslån kan beviljas studerande som är minst 25 år och har haft en inkomst
av tjänst eller näringsverksamhet som uppgår till minst 415 procent av
prisbasbeloppet under det senaste kalenderåret före studiestarten. Sedan den
1 juli 2015 är det möjligt att få tilläggslån för studier utomlands under vissa
förutsättningar.
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Studietakt

Med studietakt avses om studiestödet betalas ut för deltids- eller
heltidsstudier.
Utbildningsnivå

Den utbildningsnivå som den studerande läser på. För studerande med
studiemedel finns tre utbildningsnivåer – grundskolenivå, gymnasienivå och
eftergymnasial nivå.
Studerande utomlands
Väldsdel

Visar vilken världsdel den studerande har studerat inom.
Världsdel/land

Visar vilken världsdel och vilket land den studerande har studerat inom.
Typ av utlandsstudier

Med typ av utlandsstudier avses free-movers, språk och utbyte enligt nedan:
Free-movers

Free-movers är de studerande som studerar vid en utländsk läroanstalt
utanför Sverige där studierna inte kan hänföras till utbytesstudier eller
språkkurser.
Språk

En språkkurs vänder sig till studerande som inte har det studerade språket
som modersmål. I regel läses en språkkurs för att senare ge möjlighet till
högre studier i landet. Från och med den 1 juli 2015 bedöms utbildningsnivån
för språkkurser utifrån kursens innehåll, vilket i de flesta fall är på gymnasienivå. Innan den 1 juli 2015 klassificerades alla språkkurser som eftergymnasiala.
Utbyte

Utbytesstuderande är de studerande som studerar vid högskola eller
universitet i Sverige där en del av utbildningen är förlagd utomlands och sker
inom ramen för ett utbytesprogram eller ett bi- eller multilateralt
högskoleavtal.
Studiestartsstöd
Studiestartsstöd är ett bidrag som riktar sig till vissa arbetslösa för att kunna
läsa in en gymnasieutbildning. Studerande med studiestartsstöd kan även få
tilläggsbidrag (se förklaring ovan under ”Tilläggsbidrag”).
Utländska medborgare
Väldsdel

Världsdelen för det land som den sökande för rätt till studiestöd är
medborgare i.
Världsdel/land

Det land som den sökande för rätt till studiestöd är medborgare i och vilken
världsdel detta land ligger i.
EU-rätt

Beslutet om rätt till svenskt studiestöd har fattats enligt EU-rätt.
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Nationell rätt

Beslutet om rätt till svenskt studiestöd har fattats enligt nationell rätt.
Stödform

Visar den stödform som den sökande har beviljats rätt till svenskt studiestöd
inom.
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Bilaga 2 – Jämförbarhet över tid
Statistik per läsår
Det har under åren skett en rad förändringar på studiestödsområdet, vilket
påverkar jämförbarheten över tid. En förändring av tabellkonstruktionen
gjordes läsåret 2001/02 för redovisningen av studerande med studiemedel
med anledning av den reformering studiestödet genomgick 2001. För statistik
från och med läsåret 2001/02 och framåt är jämförbarheten god.
Studiestödsreformen 2001 medförde också att vuxenstudiestöden SVUX,
SVUXA och Lärar-SVUX upphörde. Under en övergångsperiod, läsåren
2001/02 och 2002/03, kunde endast de som hade påbörjat sina studier med
något av dessa stöd före den 1 juli 2001 fortsätta läsa med stöden. Under
kunskapslyftsreformen 1997–2002 fanns dessutom ett särskilt utbildningsbidrag (UBS) som kunde beviljas för vuxna studerande på grundskole- och
gymnasienivå. De vuxenstuderande som tidigare utgjorde målgruppen för
dessa vuxenstudiestöd återfinns nu till stor del bland studerande med den
högre bidragsnivån för studiemedel.
Studiemedel

En reformering av studiestödssystemet gjordes 1989. Den viktigaste förändringen var då att studiebidraget höjdes och gjordes värdebeständigt
genom att det knöts till prisbasbeloppet. Andra förändringar var att det
tidigare barntillägget avskaffades, att CSN inte längre tog hänsyn till den
studerandes förmögenhet vid ansökan om studiemedel samt att antalet
terminer med studiemedel för gymnasiala studier sänktes från tio till sex.
Mellan läsåren 1983/84 och 2000/01 var tabellstrukturen för studiemedel i
stort sett oförändrad, och där är jämförbarheten relativt god. Det innebär att
utgivna Statistiska meddelanden från Statistiska centralbyrån i princip har
samma innehåll och att uppgifterna har tagits fram på samma sätt. För äldre
statistik från CSN (före läsåret 1983/84) är jämförbarheten begränsad.
Studiestartsstöd

Statistik över antalet studerande som fått utbetalningar av studiestartsstöd
redovisas från och med 2018 i statistikdatabasen.
Studiestartsstödet är ett bidrag som riktar sig till vissa arbetslösa för att
möjliggöra att läsa in en gymnasieutbildning och öka möjligheten att kunna få
ett arbete. Bidraget betalas ut för studier från och med den 2 juli 2017.
Nettoredovisning – bruttoredovisning

Från och med läsåret 1997/98 tillämpas bruttoredovisning för samtliga
studiestöd utom studiehjälp. För studiehjälp tillämpas bruttoredovisning från
och med läsåret 2003/04. Före läsåret 1997/98 hade statistiken över antalet
studiemedelstagare ren nettoredovisning som princip. I och med införandet
av ett statistiskt datalager i form av Data Warehouse-teknik och ny teknik för
rapportuttag har CSN successivt övergått till bruttoredovisning av antalet
studiestödsstagare. Om populationen bryts ner i undergrupper, kan en
studiestödstagare förekomma i flera grupper under ett läsår.
Bruttoredovisning gäller även för statistiken över vuxenstudiestöd från och
med läsåret 1994/95
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Behörighetsgivande utbildningar

Från och med den 1 juli 2019 finns behörighetsgivande utbildningar som
redovisas under gymnasienivå. Tidigare kallades dessa utbildningar basår och
redovisades från och med läsåret 2001/02 under gymnasieinvå. Innan 2001/02
redovisades de under eftergymnasial nivå i undergruppen grundläggande
högskoleutbildning. Under en övergångsperiod till och med juni 2022 kan
både studerande inom gamla basåret och studerande inom
behörighetsgivande utbildning förekomma i den här kategorin.
Högskoleintroducerande utbildningar

Från och med den 1 juli 2019 finns högskoleintroducerande utbildningar som
redovisas under universitet och högskolor. Tidigare ingick dessa utbildningar
i det så kallade collegeåret. Under en övergångsperiod till och med juni 2022
kan både studerande inom gamla collegeåret och studerande inom
högskoleintroducerande utbildningar förekomma i den här kategorin.
Konst- och kulturutbildningar

Förordningen för Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar
(2013:871) började gälla den 25 december 2013. Tidigare kallades skolformen
'Kompletterande utbildningar' (förordning 2000:521). I praktiken fattades de
första besluten enligt den nya förordningen den 1 juli 2015. Innan dess läste de
studerande inom skolformen ’Konst och kulturutbildningar’ inom skolformen
’Kompletterande utbildningar’. Vid val av skolformen 'Konst- och
kulturutbildningar' under perioden 1 juli 2015 till och med 30 juni 2018, kan
det förekomma studerande med studiemedel både inom 'Konst- och
kulturutbildning' och inom 'Kompletterande utbildning'.
Utländska medborgare

I publiceringen för läsåret 2005/06 korrigerades uppgifterna i tabell 5.1 för
läsåren 2003/04 och 2004/05 upp med cirka 15 procent jämfört med de
uppgifter som publicerats tidigare. Orsaken var att ett programfel upptäcktes.
Uppgifterna i tabellerna 5.1, 5.2 och 5.3 (tidigare 10.1, 10.2 och 10.3)
korrigerades i rapporterna 2002/03 och 2003/04. Statistiken över utländska
medborgare var tidigare av mer produktionsinriktad karaktär än studiesocial.
I det Statistiska meddelandet 2002/03 avsåg korrigeringen Tabell 10.1 ”Antal
personer som har beviljats principiell rätt till studiestöd”. I tidigare Statistiska
meddelanden innehöll denna tabell en summering av samtliga beslut, både
bifall och avslag. Från och med undersökningen 2002/03 redovisas endast
personer som har fått bifall. Tabell 10.2 ”Antal personer som har fått beslut om
principiell rätt till svenskt studiestöd för nordiska medborgare” innehåller i
tidigare upplagor en redovisning av antalet fattade beslut. Från och med
2002/03 omfattar statistiken antalet personer som har fått beslut. Antalet
beslut är ofta högre än antalet personer som får beslut, eftersom en person kan
få flera beslut, exempelvis efter ett överklagande.
Den ändring som gjordes i rapporten 2003/04 avsåg tidpunkt. Tidigare
statistik grundades på beslutstidpunkt, det vill säga det läsår då beslutet om
principiell rätt till studiestöd fattades. Från och med undersökningen 2003/04
avses det läsår som den sökande studerar med svenskt studiestöd.
Förändringen gjordes för att få bättre jämförbarhet med övrig statistik i
undersökningen.
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Från och med 2017 redovisas bara statistik för utländska medborgare som
beviljats rätt till svenskt studiestöd.
Delvis ny indelning av länder

I statistikdatabasen redovisas alla EU-länder (utom de nordiska) under
grupperingen EU27 oavsett när de blev medlemmar i EU. För statistik om
utländska medborgare som beviljats rätt till svenskt studiestöd redovisas bara
statistik samlat för Europa vid en fördelning på världsdel.
I de tidigare publikationerna har redovisningen gjorts enligt nedan. Den 1 juli
2013 utvidgades EU med Kroatien. Från och med läsåret 2013/14 ingår
Kroatien i grupperingen EU283. Den 1 januari 2007 utvidgades EU med två
nya länder, Bulgarien och Rumänien. Från och med läsåret 2006/07 ingår de i
grupperingen EU284. Den 1 maj 2004 utvidgades EU med tio länder. Från och
med läsåret 2004/05 ingår de länderna i grupperingen EU255. Tidigare
redovisades studerande med medborgarskap i dessa länder under ”Europa,
övriga”.
I statistikdatabasen redovisas alla EU-länder under kategorin ”EU” oavsett
när de blev medlemmar i EU. Storbritannien redovisas under kategorin
”Europa övriga”för alla tidsperioder som är möjliga att söka ut i
statistikdatabasen.
Statistik per kalenderår/kalenderhalvår
Statistik som redovisas per kalenderår/kalenderhalvår är officiell statistik från
och med 2018.
Den statistik som redovisas per kalenderår/kalenderhalvår redovisas som
regel utifrån ekonomiskt redovisningsdatum. Denna statistik är inte jämförbar
med statistiken per läsår, eftersom den baseras på studieperiod. Det går därför
inte att exempelvis jämföra andra halvåret år 2017 och första halvåret år 2018
med läsårsstatistik för läsåret 2017/2018.

3

EU27 för statistik från och med kalenderåret 2020.
EU27 för statistik från och med kalenderåret 2020.
5
EU27 för statistik från och med kalenderåret 2020.
4
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