Statistikansvarig myndighet

Kvalitetsdeklaration version 2021:1

Centrala studiestödsnämnden

Datum

Diarienummer

2021-02-03

ADM/2021:37

Sida

KVALITETSDEKLARATION
Studieskulder och inbetalning av
studiestöd 2020
Ämnesområde
Utbildning och forskning
Statistikområde
Studiestöd
Produktkod
UF0402
Referenstid
2020

1 (13)

Statistikansvarig myndighet

Kvalitetsdeklaration version 2021:1

Centrala studiestödsnämnden

Datum

Diarienummer

2021-02-03

ADM/2021:37

Sida

Statistikens kvalitet ..................................................................................................... 4
1

Relevans ......................................................................................................................... 4
1.1
Ändamål och informationsbehov ............................................................................ 4
1.1.1 Statistikens ändamål .......................................................................................... 4
1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov ............................................................. 4
1.2
Statistikens innehåll................................................................................................ 4
1.2.1 Objekt och population ........................................................................................ 4
1.2.2 Variabler ............................................................................................................ 4
1.2.3 Statistiska mått .................................................................................................. 5
1.2.4 Redovisningsgrupper ......................................................................................... 5
1.2.5 Referenstider ..................................................................................................... 5

2

Tillförlitlighet .................................................................................................................... 5
2.1

Tillförlitlighet totalt................................................................................................... 5

2.2
Osäkerhetskällor .................................................................................................... 5
2.2.1 Urval .................................................................................................................. 5
2.2.2 Ramtäckning ...................................................................................................... 5
2.2.3 Mätning .............................................................................................................. 5
2.2.4 Bortfall................................................................................................................ 6
2.2.5 Bearbetning ....................................................................................................... 6
2.2.6 Modellantaganden ............................................................................................. 6
2.3
3

4

5

Preliminär statistik jämförd med slutlig ................................................................... 6

Aktualitet och punktlighet ................................................................................................ 6
3.1

Framställningstid .................................................................................................... 6

3.2

Frekvens ................................................................................................................ 6

3.3

Punktlighet ............................................................................................................. 6

Tillgänglighet och tydlighet .............................................................................................. 6
4.1

Tillgång till statistiken ............................................................................................. 6

4.2

Möjlighet till ytterligare statistik ............................................................................... 6

4.3

Presentation ........................................................................................................... 6

4.4

Dokumentation ....................................................................................................... 7

Jämförbarhet och samanvändbarhet .............................................................................. 7
5.1

Jämförbarhet över tid ............................................................................................. 7

5.2

Jämförbarhet mellan grupper ................................................................................. 8

5.3

Samanvändbarhet i övrigt ...................................................................................... 8

5.4

Numerisk överensstämmelse ................................................................................. 8

Allmänna uppgifter ...................................................................................................... 8
A

Klassificeringen Sveriges officiella statistik ..................................................................... 8

B

Sekretess och personuppgiftsbehandling ....................................................................... 8

C

Bevarande och gallring ................................................................................................... 9

D

Uppgiftsskyldighet ........................................................................................................... 9

E

EU-reglering och internationell rapportering.................................................................... 9

F

Historik ............................................................................................................................ 9

G

Kontaktuppgifter .............................................................................................................. 9

Bilaga 1 – Variabler, statistiska mått och redovisningsgrupper .............................................. 10
Antal personer ................................................................................................................... 10

2 (13)

Statistikansvarig myndighet

Kvalitetsdeklaration version 2021:1

Centrala studiestödsnämnden

Datum

Diarienummer

2021-02-03

ADM/2021:37

Sida

Typ av belopp (inbetalningar) ............................................................................................ 10
Avskrivning och skäl .......................................................................................................... 10
Bedömd bosättning ........................................................................................................... 10
Debiterat årsbelopp ........................................................................................................... 10
Inbetalt belopp ................................................................................................................... 10
Inbetalt årsbelopp aktuellt betalningsår ............................................................................. 10
Andel inbetalt belopp av debiterat (procent) ...................................................................... 10
Ingående skuld .................................................................................................................. 10
Inkomstintervall ................................................................................................................. 10
Inskickade kronofogdekrav ................................................................................................ 11
Kommun ............................................................................................................................ 11
Krav på ordinarie lån ......................................................................................................... 11
Krav av bidrag och lån....................................................................................................... 11
Kronofogdekrav ................................................................................................................. 11
Kön .................................................................................................................................... 11
Lånekombination ............................................................................................................... 11
Lånetyp ............................................................................................................................. 11
Län .................................................................................................................................... 12
Nedsättning och skäl ......................................................................................................... 12
Samtliga lånetyper ihopslaget ........................................................................................... 12
Skuldintervall ..................................................................................................................... 12
Skuldberäkningsdatum ...................................................................................................... 12
Stödform eller lånetyp (kronofogdekrav) ........................................................................... 12
Typ av skuld ...................................................................................................................... 13
Årsbeloppsintervall ............................................................................................................ 13
Åldersintervall .................................................................................................................... 13
Återbetalningsskyldighet ................................................................................................... 13
Återkrav ............................................................................................................................. 13

3 (13)

Statistikansvarig myndighet

Kvalitetsdeklaration version 2021:1

Centrala studiestödsnämnden

Datum

Diarienummer

2021-02-03

ADM/2021:37

Sida

Statistikens kvalitet
1

Relevans

1.1

Ändamål och informationsbehov

1.1.1

Statistikens ändamål

Syftet med produkten ”Studieskulder och inbetalning av studiestöd” är att
beskriva och följa återbetalningen av studiestöd, framför allt skulderna och
deras utveckling.
1.1.2

Statistikanvändares informationsbehov

Att generellt uttala sig om statistikanvändarnas informationsbehov är svårt.
Jämförelser av olika slag, över tid eller mellan regioner, är statistikuppgifter
som efterfrågas.
Användare av statistiken är departement, statliga myndigheter, kommuner
och regioner, organisationer, politiker och andra beslutsfattare på olika nivåer,
forskare, journalister, övriga personer som är intresserade av studiestöd och
av internationella jämförelser inom studiestödsområdet.
Synpunkter och önskemål om statistikens innehåll samlas in genom
återkommande användarråd och analys av externa statistikförfrågningar.
1.2
Statistikens innehåll
De målstorheter som redovisas är primärt antalsuppgifter och skuldbelopp,
för personer med olika typer av lån och återkravsskulder. Uppgifterna avser
studieskulder och 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, län och kommun.
Från och med referenstidpunkten 2019 redovisas även uppgifter om
inbetalningar, andel inbetalt belopp av debiterade årsbelopp, kronofogdekrav,
nedsättning och avskrivning.
1.2.1

Objekt och population

Objektet är individen. Målpopulationen är alla låntagare, d.v.s. alla individer
som har en skuld på minst 1 krona för återbetalningspliktiga studiemedel före
1989, studielån 1989–30 juni 2001 eller annuitetslån efter 30 juni 2001. Personer
som fått en eller flera av dessa tre lånetyper uppsagda ingår också i
redovisningen. Utöver detta redovisas även återkrav av studiestöd.
Låntagare med äldre studielån beviljade före 1965 och gymnasiala studielån
t.o.m. 30 juni 1973 ingår inte.
1.2.2

Variabler

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

Merparten av statistiken utgörs av antal (personer) och summa (belopp).
Andelen inbetalt av debiterat årsbelopp redovisas i procent.
Totalsummor av personer redovisas nettoräknade.
För närmare förklaringar se bilaga 1.
1.2.4

Redovisningsgrupper

Statistiken redovisas efter flera redovisningsgrupper. De viktigaste är kön,
ålder, beloppsintervall, folkbokföringslän, folkbokföringskommun, skäl till
nedsättning och skäl till avskrivning. För närmare förklaringar se bilaga 1.
1.2.5

Referenstider

För statistik om lån och återkrav är referenstidpunkten som regel den
1 januari 2021.
För statistik om nedsättning, avskrivningar, inbetalningar och ögonblicksbilder för kronofogdekrav är referenstidpunkten den 31 december 2020.
För statistik om inskickade kronofogdekrav är referenstidpunkten 2020.

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. Denna
bedöms vara mycket tillförlitlig.
2.2
Osäkerhetskällor
Osäkerheten kan betraktas som liten då det rör sig om en totalundersökning.
Den främsta källan till osäkerhet är brister i handläggningen och felaktig
användning av STIS. Dessa brister bedöms som sällan förekommande.
När rättelser görs 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 låntagare täcks in och bidrar inte till osäkerhet i statistiken.
2.2.3

Mätning

Administrativa data hämtas från handläggningssystemen i STIS och lagras i
en statistikdatabas, varifrån statistiken sammanställs.
Uppgifterna om folkbokföring i STIS hämtas från Skatteverket.
Inkomstuppgifterna för återbetalningsskyldiga är även de hämtade ur
Skatteverkets register över senaste taxeringen i första instans. Överklaganden
och rättelser som nått CSN efter den 1 januari respektive år är inte beaktade.
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Bortfall

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

Bearbetning

Uppgifterna till statistiken hämtas ur olika personregister inom STIS. En gång
per år, i januari, sparas en ögonblicksbild med uppgifter om skulder och
återbetalning till en tabell i CSN:s statistikdatabas. Merparten av siffrorna till
produkten hämtas med utgångspunkt från denna tabell.
Informationen bearbetas med hjälp av s.k. Data Warehouse-teknik. Vid framställningen av statistiken kan fel uppstå dels vid utsökningen ur Data
Warehouse dels när resultatet från utsökningarna överförs till statistikdatabasen.
Kontroller görs innan statistiken publiceras, vilket medför att de flesta fel
upptäcks. När rättelser görs informerar vi om det i berörda tabeller i
statistikdatabasen.
2.2.6

Modellantaganden

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

3

Aktualitet och punktlighet

3.1

Framställningstid

Framställningstiden är cirka 1 månad.
3.2

Frekvens

Undersökningen genomförs årligen.
3.3

Punktlighet

Statistik för 2020 publicerades enligt gällande publiceringsplan den 3 februari
2021. Aktuell publiceringsplan finns på SCB:s webbplats.

4

Tillgänglighet och tydlighet

4.1

Tillgång till statistiken

Statistiken publiceras på CSN:s webbplats, i statistikdatabasen på
https://statistik.csn.se/
4.2

Möjlighet till ytterligare statistik

Det finns möjlighet att beställa ytterligare statistik inom området genom
kontakt via e-post till registrator@csn.se.
4.3

Presentation

Produkten ”Studieskulder och inbetalning av studiestöd” presenteras i form
av tabeller i CSN:s statistikdatabas som är PX-webbaserad.
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Dokumentation

Kriterierna för hur statistiken har tagits fram dokumenteras internt för att
kunna härleda siffror vid behov.
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.

5

Jämförbarhet och samanvändbarhet

5.1

Jämförbarhet över tid

Från och med år 2017 presenteras statistiken inte längre som en tryckt
produkt, utan endast via CSN:s statistikdatabas. Tabellstrukturen och innehåll
möjliggör jämförelser över tid med tabeller i tidigare års publikationer.
Från och med 2018 har strukturen på de uppgifter som redovisas gjorts om, så
att uppgifter från den tidigare papperspublikationen ”Återbetalning av
studiestöd” redovisas tillsammans med uppgifter om återbetalning från den
tidigare papperspublikationen ”Studiestödsstatistik”. Uppgifterna från
”Studiestödsstatistik” blir därmed även officiell statistik. Produkten heter
”Studieskulder och inbetalning av studiestöd”.
Från och med referensåret 2018 (2019-01-01) ingår uppsagda lån och avgifter
(expeditions-, tilläggs- och påminnelseavgifter) i redovisningen i
förekommande fall. Den uppsagda lånetypen redovisas ofta tillsammans med
motsvarande ordinarie lånetyp. I dessa fall redovisas uppsagda annuitetslån
under lånetypen annuitetslån. Detta bör beaktas vid jämförelser bakåt i tid
med statistik som inte innehåller uppsagda lån och/eller avgifter.
Från och med referensåret 2020 (2021-01-01) redovisas statistik fördelat på
ordinarie och uppsagda lånetyper och nettoräknad total statistik med denna
fördelning.
Publikationernas tabellstruktur 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.
Sedan 2000 har intervallen för skulder, årsbelopp och inkomster gjorts enhetliga 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.
Sedan 2007 publiceras det inte några nya tabellceller med färre än tre personer
på grund av statistiksekretess. I dessa fall har i stället intervallens storlek
justerats så att dessa personer redovisas i större intervall. Intervallens storlek
kan därför variera i de olika tabellerna. I de uppgifter som redovisas i
statistikdatabasen tillämpas principen att celler med antal mindre än 3
redovisas som ”..”.
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Sedan 2009 finns det ett avsnitt som avser återkrav av felaktigt utbetalt
studiestöd.
Från och med referensåret 2019 redovisas uppgifter om nedsättning,
avskrivningar, kronofogdekrav, inbetalningar och andel inbetalt av debiterat
årsbelopp.
5.2

Jämförbarhet mellan grupper

CSN har använt samma gruppindelning hela tiden och jämförbarheten mellan
olika delgrupper i populationen är mycket god.
Genom att välja/filtrera på dimensionerna, kan de flesta mått jämföras med
tidigare publikationer
5.3

Samanvändbarhet i övrigt

I återbetalningsstatistiken har från och med redovisningen 2017 region införts
som en redovisningsgrupp. Det möjliggör samanvändbarhet med annan
statistik och andra datakällor.
CSN:s studiestödsstatistik är unik inom Sverige. Andra Statistiska
Meddelanden innehåller dock uppgifter om beviljning av studiestöd.
5.4

Numerisk överensstämmelse

I tabeller med avrundade tal kan mindre avvikelser förekomma mellan
summan av dessa tal och den redovisade slutsumman.

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 personuppgiftslagen (1998:204).
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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 återbetalningen av studielån.
Återbetalningsstatistik 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. Från och med 1996 redovisas
återbetalning av studiestöd åtskild från övrig statistik om studiestöd.
Från och med år 2017 presenteras statistiken endast via CSN:s statistikdatabas.
Från och med referensåret 2018 har strukturen på de uppgifter som redovisas
gjorts om, så att uppgifter från den tidigare papperspublikationen
”Återbetalning av studiestöd” redovisas tillsammans med uppgifter om
återbetalning från den tidigare papperspublikationen ”Studiestödsstatistik”.
Uppgifterna från ”Studiestödsstatistik” blir därmed även officiell statistik.
Produkten heter ”Studieskulder och inbetalning av studiestöd”.
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

Enheten Kunskap om studiestödet

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.
Antal personer
Antal personer. Vid en fördelning på flera olika variabler kan personen
vanligen förekomma på fler än ett ställe. Alla totaler är nettoräknade.
Tabellerna har sekretessgranskats, vilket innebär att enskilda celler med antal
färre än 3 har ersatts med dubbelprickar ’..’.
Typ av belopp (inbetalningar)
Här redovisas inbetalt belopp fördelat på avgifter och kapital och ränta.
Avskrivning och skäl
Innebär att CSN skrivit av hela eller delar av lånetyperna studiemedel, studielån eller annuitetslån på grund av ålder, dödsfall, behörighetsgivande studier,
små belopp, synnerliga skäl eller för den premie som låntagare med lånetypen
studiemedel får vid förtida inbetalningar. Avskrivningar kan även göras av
återkrav.
Bedömd bosättning
Den bedömning som CSN har gjort av låntagarens bosättning under aktuell
referenstidpunkt – i Sverige, utomlands och saknas.
Debiterat årsbelopp
Ursprungligt beräknat årsbelopp att betala för respektive år, för studielån
1989–30 juni 2001 och annuitetslån efter 30 juni 2001. För återbetalningspliktiga studiemedel före 1989 används också den samlande termen ”debiterat
årsbelopp”, trots att den korrekta termen egentligen är ”debiterade
studiemedelsavgifter”.
Inbetalt belopp
Det belopp som har betalts in till CSN respektive år, redovisas i miljoner
kronor.
Inbetalt årsbelopp aktuellt betalningsår
Det belopp som har betalts in till CSN under aktuellt betalningsår, redovisas
som miljoner kronor.
Andel inbetalt belopp av debiterat (procent)
Här redovisas andelen inbetalt belopp i procent i förhållande till det
debiterade årsbeloppet under betalningsåret. Redovisningen görs för lånetyperna studiemedel, studielån och annuitetslån fördelat på typ av bedömd
bosättning. De inbetalningar som görs efter avgiftsåret ingår inte i denna
statistik.
Ingående skuld
Den ingående skulden i miljoner kronor.
Inkomstintervall
Inkomst är summan av inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital 2017.
Redovisas som fastställda intervall.
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Inskickade kronofogdekrav
Tabellen visar antalet personer och kravbeloppet under respektive år som
kravet har registrerats hos Kronofogden (för statistik om ordinarie lån) eller
vilket år som kravet har uppstått hos CSN (för statistik om återkrav)
Kommun
Kommun enligt folkbokföringen vid årets slut respektive år.
Krav på ordinarie lån
Krav på ordinarie lån (A-mål).
Krav av bidrag och lån
Återkrav av bidrag och lån (E-mål).
Kronofogdekrav
Innebär att studieskulder eller återkrav av studiestöd har skickats till Kronofogdemyndigheten på grund av att de har förfallit till betalning. I denna
produkt redovisar vi kronofogdekrav vid årets slut respektive år och skickade
krav till Kronofogdemyndigheten under respektive år.
Kön
Som huvudregel juridiskt kön vid referenstidpunkten, härleds från
personnumret. För statistik om kronofogdekrav vid årets slut för annuitetslån,
studielån och studiemedel redovisas det juridiska könet vid
utsökningstillfället för att undvika dubbelräkningar av personer som har bytt
kön.
Lånekombination
Här redovisas alla lånekombinationer som kan förekomma nettoräknat enligt
nedan. I alla kategorier ingår i förekommande fall uppsagda lån.








Annuitetslån (annuitetslån efter 30 juni 2001)
Studielån (studielån 1989–30 juni 2001)
Studiemedel (återbetalningspliktiga studiemedel före 1989)
Studielån (studielån 1989–30 juni 2001) och annuitetslån (annuitetslån
efter 30 juni 2001)
Studiemedel (återbetalningspliktiga studiemedel före 1989) och
annuitetslån (annuitetslån efter 30 juni 2001)
Studiemedel (återbetalningspliktiga studiemedel före 1989) och
studielån (studielån 1989–30 juni 2001)
Studiemedel (återbetalningspliktiga studiemedel före 1989), studielån
(studielån 1989–30 juni 2001) och annuitetslån (annuitetslån efter
30 juni 2001)

Lånetyp
I redovisningen i databasen används som regel sex olika benämningar





Annuitetslån (annuitetslån efter 30 juni 2001)
Studielån (studielån 1989–30 juni 2001)
Studiemedel (återbetalningspliktiga studiemedel före 1989)
Uppsagt annuitetslån (annuitetslån efter 30 juni 2001 som sagts upp för
omedelbar betalning)

11 (13)

Statistikansvarig myndighet

Kvalitetsdeklaration version 2021:1

Centrala studiestödsnämnden

Datum

Diarienummer

2021-02-03

ADM/2021:37




Sida

Uppsagt studielån (studielån 1989–30 juni 2001 som sagts upp för
omedelbar betalning)
Uppsagt studiemedel (återbetalningspliktiga studiemedel före 1989
som sagts upp för omedelbar betalning)

I de fall det bara är möjligt att välja lånetyperna studiemedel, studielån och
annuitetslån, ingår i förekommande fall de uppsagda lånen under respektive
lånetyp.
I de fall där det är möjligt att fördela på ordinarie och uppsagda lån
specificeras detta enligt nedan:





Ordinarie annuitetslån och uppsagt annuitetslån
Ordinarie studielån och uppsagt studielån
Ordinarie annuitetslån och uppsagt annuitetslån
Ordinarie annuitetslån, studielån och studiemedel och uppsagt
annuitetslån, studielån och studiemedel

Län
Län enligt folkbokföringen vid årets slut respektive år.
Nedsättning och skäl
Innebär att någon av lånetyperna studiemedel, studielån och/eller annuitetslån har satts ned för låntagaren på grund av studier, inkomst eller synnerliga
skäl.
Samtliga lånetyper ihopslaget
Här redovisas nettoräknade aggregerade uppgifter för alla sex lånetyper ovan.
I förekommande fall ingår uppgifter om uppsagda lån i de redovisade
uppgifterna.
Skuldintervall
Avser skuldstorlek vid referenstidpunkten respektive år fördelat på fastställda
skuldintervall.
Skuldberäkningsdatum
Avser det beräkningsdatum som använts för de uppgifter som redovisas i den
aktuella tabellen.
Stödform eller lånetyp (kronofogdekrav)
I redovisningen i databasen används följande benämningar









Studiehjälp (Här ingår kronofogdekrav som berör stödformen
studiehjälp)
Stödformen studiemedel (Annuitetslån) – Här ingår kronofogdekrav
som berör stödformen studiemedel från och med den 1 juli 2001.
Stödformen studiemedel (Studielån) – Här ingår kronofogdekrav som
berör stödformen studiemedel under tiden mellan den 1 januari 1989
och den 30 juni 2001.
Stödformen studiemedel (Studiemedel) – Här ingår kronofogdekrav
som berör stödformen studiemedel före den 1 januari 1989.
Återbetalning av annuitetslån (se förklaring ovan under ”Lånetyp”).
Återbetalning av studielån (se förklaring ovan under ”Lånetyp”).
Återbetalning av studiemedel (se förklaring ovan under ”Lånetyp”).
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Övriga stödformer (Här ingår kronofogdekrav som berör återkrav av
studiestartsstöd och äldre stödformer som rekryteringsbidrag,
korttidsstudiestöd, särskilt utbildningsbidrag och vuxenstudiestöd.)

Typ av skuld
Vilken typ av skuld som avses.
Årsbeloppsintervall
Storlek på årsbelopp redovisat i intervall. Benämningen årsbelopp används
även för preliminär avgift inom lånetypen studiemedel.
Åldersintervall
Ålder den 31 december respektive referensår, härleds från personnumret.
Redovisas som fastställda intervall.
Återbetalningsskyldighet
Anger antingen om individen är återbetalningsskyldig eller ej vid ingången av
respektive år eller för statistik om annuitetslån om individen är ny
återbetalningsskyldig, tidigare återbetalningsskyldig eller inte återbetalningsskyldig vid ingången av respektive år.
Återkrav
Återkrav av felaktigt utbetalt studiestöd.
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