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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 10 december 2006 
 

 
Saken Parallella studier vid svensk och 

utländsk utbildning, studieperiod och 
studietakt 

 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN har rätt till studiemedel för heltidsstudier under 40 veckor 
för de studier om totalt 40 poäng som NN bedriver parallellt vid Högskolan i A-stad, 
Sverige, och ett universitet i Australien. Det ankommer på CSN att pröva NN:s 
ansökan om studiemedel utifrån denna förutsättning. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

 
-------------------------------------------- 

 
Ärendet 
 
NN ansökte hos CSN om studiemedel för studier vid Master of International Business 
vid ett universitet i Australien, under perioderna den 15 januari 2007 – den 15 juni 
2007 och den 16 juni 2007 – den 15 oktober 2007. Till ansökan bifogades ett intyg 
om utlandsstudier utfärdat den 2 november 2006 av MM, professor i internationell 
marknadsföring och programansvarig för magisterprogrammet i Internationell 
marknadsföring vid Högskolan i A-stad, Sverige. I intyget anges bl.a. att Högskolan i 
A-stad har en magisterutbildning i internationell marknadsföring där studenterna kan 
välja att läsa vissa delar utomlands. Högskolan har ett s.k. ”Double Degree” avtal 
med universitetet i Australien, där magisterstudenterna ska läsa sex kurser (5 poäng 
vardera), samt skriva sin magisteruppsats (10 poäng) under utlandsvistelsen. 
Datainsamling och handledning av uppsatsen genomförs i Australien, vilket medför 
att den totala studietiden i Australien blir något längre än det som ingår i de 
australiensiska terminerna. Uppsatsarbetet startas redan i januari. Vidare intygades 
att NN deltar i ett utbytesprogram och kommer att studera från januari till och med 
oktober 2007 (40 veckor, 40 svenska poäng, ca 9 månader). NN kommer att läsa två 
terminer vid universitetet i Australien, 20 poäng vardera. Tider som inte innefattas i 
de australiensiska terminerna ägnas åt uppsatsarbete.    
 



ÖKS  Sidan 2 av 3 
                 Dnr: 2006-04924 

CSN beviljade NN studiemedel för totalt 34 veckor, veckorna 7 – 25 år 2007 och 
veckorna 28 – 42 år 2007 eller för tiden den 12 februari 2007 – den 14 juni 2007 och 
den 9 juli 2007 – den 21 oktober 2007.  CSN anförde bl.a. följande. NN beviljas 
studiemedel för studier i utlandet inom ramen för ett utbytesprogram och NN beviljas 
utlandsstudiemedel under tid NN studerar på heltid utomlands enligt skolans 
ordinarie terminer. Den tid NN gör uppsatsarbetet mellan terminerna i Australien 
anser CSN vara studier på deltid som bedrivs i Sverige. Studieomfattningen är också 
för låg för att svenskt studiemedel ska kunna utgå då NN läser 10 poäng under 40 
veckor. CSN informerade även om att NN har möjlighet att ansöka om att få 
utlandsstudiemedel för fastställd studietid i Australien (19 + 19 veckor). 
 
NN överklagade beslutet och åberopade ett intyg utfärdat den 14 december 2006 av 
MM.  
 
CSN överlämnade ärendet den 27 december 2006.     
 
CSN:s rättsenhet har i ett inhämtat yttrande den 2 februari 2007 förklarat att 
föreskriften i 3 kap. 6 § CSNFS 2001:1 generellt är tillämplig även i de fall studierna 
bedrivs parallellt i Sverige och utomlands. CSN har den 30 januari 2007 ändrat sitt 
tidigare beslut och beviljat NN studiemedel för studier i Sverige under perioden den 
15 januari 2007 till den 11 februari 2007 (4 veckor) och studiemedel för studier 
utomlands under perioden den 12 februari till den 10 juni och den 25 juni till den 7 
oktober 2007 (32 veckor), dvs. för totalt 36 veckor. Om uppsatsarbetet förlängs efter 
den 7 oktober 2007 får NN inkomma med en ny ansökan om studiemedel samt 
bifoga ett intyg från handledare som styrker hur mycket som återstår av uppsatsen.  
 
NN har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på CSN:s yttrande. Några 
synpunkter har inte inkommit. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att studiemedel får lämnas för 
varje vecka då den studerande bedriver minst halvtidsstudier. Studiemedel får 
lämnas bara för sådan del av studietid som omfattas av den kursplan eller 
motsvarande som gäller för utbildningen.  
 
Av 3 kap. 4 § i studiestödsförordningen (2000:655) framgår att med vecka enligt 3 
kap. 5 § studiestödslagen avses en hel kalendervecka. Om studieplanen i kursplanen 
eller motsvarande inte är uttryckt i ett antal veckor och utbildningen inte pågår hela 
den första och sista kalenderveckan, skall studietiden anses omfatta ytterligare en 
hel kalendervecka om studietiden under den första och den sista veckan sammanlagt 
uppgår till minst sju dagar. 
 
Enligt 3 kap. 6 § CSNFS 2001:1 bestäms studietakten genom att studieomfattningen 
under en hel studieperiod ställs i relation till antalet veckor under samma tidsperiod. 
Om studier samtidigt bedrivs vid olika läroanstalter (parallella studier), görs 
beräkningen av studietakten i förhållande till den totala studieperiodens längd. 
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Nämndens bedömning 
 
NN har begärt studiemedel 40 veckor och numera beviljats 36 veckor. 
  
Genom intyget från Högskolan i A-stad får anses klarlagt att studierna där omfattar 
tio poäng under 40 veckor från och med den 15 januari 2007 dvs. även under de 
veckor det är uppehåll i Australien. Studierna i Australien omfattar motsvarande 30 
poäng under vissa, men inte alla dessa veckor. Studieåtagandet omfattar således 40 
poäng och den totala studieperioden för de parallella studierna 40 veckor. NN har 
således rätt till studiemedel för heltidsstudier under 40 veckor. Vilka av dessa veckor 
som ska anses vara studier i Sverige respektive utomlands får prövas av CSN som 
första instans. 
 
 
 
 
Mats Törnered  
    Christina Sundström 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Tommy Almqvist (ersättare 
för Fredrik Pettersson), Marie-Louise Holmberg (ersättare för Margareta Söderström), 
Margareta Lindhagen, Barbro Molander (ersätter Ulrika Lindmark) och Christian 
Sjöstrand. 
 
Föredragande: Christina Sundström 
 
Kopia till CSN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


