
 
 
 

Fält Förklaring Beskrivning av värden 

Personnummer/Samordnings-
nummer 

Visar personnummer eller 
samordningsnummer 

ÅÅMMDD-KKKK 

Sekretess Visar om personen har sekretess Blankt som betyder att personen 
inte har sekretess eller ’Ja’ om 
personen har sekretess. 

   

Studiemedel   

Löpnummer CSN- ärende Visar vilket ärendenummer 
ansökan om studiemedel fått 
hos CSN. 

1-99 

Stödform Visar vilken typ av stöd som 
personen sökt. 

Studiemedel för studier i Sverige 
 
Studiemedel för studier 
utomlands 

Status Visar om ärendet är beslutat, 
avslutat eller initierat. Med 
initierat så menar vi att det ännu 
inte beslutats alternativt att det 
öppnats upp pga att nya 
uppgifter kommit in som kanske 
påverkar beslutet.  
Status beslutad visas även på 
ärenden som är avslagna men då 
saknas beviljad tid och 
utbetalningar. 

Beslutad 
Avslutad 
Initierat 

Sökta tider  Visar en eller flera rader 
beroende på om studiemedel 
sökt för en period eller för flera. 
Saknas värden i tabellen har inte 
den sökta tiden registrerats än. 

 

Sökt från och med Visar från vilket datum som 
studiemedel sökts.  

ÅÅÅÅMMDD 

Sökt till och med Visar till vilket datum som 
studiemedel sökts.  

ÅÅÅÅMMDD 

Sökt omfattning Visar med vilken omfattning 
studiemedel sökts. Finns tre 
fasta värden för heltid och 
deltid(75% och 50%).  

100 
75 
50 

Beviljade studiemedel Tabellen innehåller bara 
information om studiemedel 
beviljats.  
Om vi har fått in nya uppgifter 
och är på gång att ändra beslutet 

 



visas det genom att ärendet har 
status Initierat i kombination 
med att den här tabellen har 
värden.  

Startvecka Visar den första beviljade 
veckan med studiemedel för 
perioden.  

ÅÅÅÅVV 

Slutvecka Visar den sista beviljade veckan 
med studiemedel för perioden. 

ÅÅÅÅVV 

Studietakt totalt Visar vilken takt studiemedel 
beviljats för. Gäller beslutet fler 
perioder visas takten för 
respektive period. 

100 
75 
50 

Studietakt grundnivå Visar om studiemedel beviljats 
för studier på grundskolenivå. 
Fältet visar hur stor del av den 
totalt beviljade takten som gäller 
för grundskolenivå.  

0-100 

Totalt belopp Visar det totalt beviljade 
beloppet för ordinarie bidrag 
och lån för de veckor som 
presenteras. Eventuellt beviljat 
tilläggsbidrag, tilläggslån och 
merkostnadslån presenteras i 
egen tabell.  
 

0-999 999 

Beloppen   

Beloppstyp Visar vilken beloppstyp som 
beviljats för ordinarie bidrag och 
lån.  

Bidrag 
Lån 
Förhöjt bidrag 
Lån till förhöjt bidrag 
 

Belopp/vecka Visar beviljat belopp per vecka 
för respektive beloppstyp.  

1-9 999 

Belopp/period Visar summan av respektive 
beloppstyp för perioden. 
 
 

1-99 999 

Utbetalningsplan Visar den planerade 
utbetalningsplanen för ordinarie 
bidrag och lån. Eventuellt 
beviljat tilläggsbidrag, tilläggslån 
och merkostnadslån visas i egen 
utbetalningsplan. Har inget 
studiemedel beviljats är tabellen 
tom. 

 

Utbetalningsdatum Visar det planerade ÅÅÅÅMMDD 



utbetalningsdatumet eller det 
datum när utbetalningen 
betalades ut. Har kunden inte 
skickat in någon studieförsäkran 
ligger den första utbetalningen 
för perioden med att datum inte 
är fastställt. 

Ej fastställt 

Utbetalningsstatus Visar om utbetalningen är 
planerad eller utbetald.  

Planerad 
Utbetald 

Totalbelopp Totalbelopp för utbetalningen 
för ordinarie bidrag och lån.  

0-99 999 

Periodiserade belopp   

Startvecka Visar första veckan som 
utbetalningen omfattar. 

ÅÅÅÅVV 

Slutvecka Visar sista veckan som 
utbetalningen omfattar. 

ÅÅÅÅVV 

Beloppen   

Beloppstyp text Visar vilken beloppstyp som 
utbetalningen omfattar när det 
gäller ordinarie bidrag och lån.  

Bidrag 
Lån 
Förhöjt bidrag 
Lån till förhöjt bidrag 

Belopp/vecka Visar belopp per vecka för 
respektive beloppstyp som 
utbetalningen omfattar.   

0-9 999 

Belopp/period Visar summan för respektive 
beloppstyp som utbetalningen 
omfattar. 

0-99 999 

Relaterade ärenden Om det finns sökt och/eller 
beviljat tilläggslån, tilläggsbidrag 
och merkostnadslån visas det på 
samma sätt som ordinarie bidrag 
och lån men i egna tabeller 
enligt ovan. Det visas alltid efter 
ordinarie bidrag och lån. De 
värden som är specifika för de 
relaterade ärendena visas nedan 

 

Stödform Visar vilken typ av stöd som 
personen sökt. 

Tilläggsbidrag 
Tilläggslån 
Merkostnadslån för studier i 
Sverige 
Merkostnadslån för studier 
utomlands 

Beloppstyp text Visar vilken beloppstyp som 
beviljats. 

Tilläggsbidrag 
Tilläggslån 
Merkostnadslån,  
Merkostnadslån-försäkring  
Merkostnadslån-Resor 
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