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Svensk Kollektivtrafiks remissvar Översyn av 
förordningen 1993:1153 om redovisning av studier m.m 
 
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Ett normalår görs mer än 

1,7 miljarder resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 99 % av landets busstrafik 

och 88 % av landets persontågstrafik. Kollektivtrafiken leder i dag arbetet mot ett 

fossilfritt transportsystem. Den upphandlade busstrafiken drivs i dag till över 92 procent 

av förnybara drivmedel eller el. Spårvagns- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och 

tågtrafiken drivs nästan helt med el. Våra medlemmar ansvarar också helt eller delvis för 

färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjuts. 

 
Många studenter är beroende av kollektivtrafiken för att resa till studier, god och 
attraktiv kollektivtrafik är också en förutsättning för många att studera både på 

hemorten och på andra orter lägre bort. För studenter i gruppen 15-35 år har 
kollektivtrafiken en marknadsandel på över 50% av det motoriserade resandet.1 

Kollektivtrafiken bidrar till samhällets mål kring tillgänglighet och regionförstoring 
och på sikt till en bättre arbetslivsmatchning. Det bidrar också till samhällets 
miljö-, trafiksäkerhets- och klimatmål när resenärer kan resa kollektivt istället 

för att resa i personbil.2 
  

I kollektivtrafiken rabatteras högskolestudenter jämfört med de som arbetar då 
inkomsten från studiebidrag inklusive studielån är långt under medianlön för de 
som arbetar. Av studenterna anses detta vara en av de viktigaste rabatterna 

under studietiden. 
 

Branschen samverkar kring infrastrukturen kring bevis och kontroll av rätten till 
rabatt. Samverkan är öppen för de seriösa aktörer som kan uppfylla kriterier 

kring verksamhetskontinuitet, kvalitetssäkring och uppfyller sina skyldigheter 
mot samhället. Avtal har därför tecknas med de nationella aktörer som ger ut 
studentlegitimationer till studenter som idag är med Mecenat, Studentkortet och 

WeStudents. Det är samma leverantörer som kårer och universitet samarbetar 
med för att för allt från passerkort till bevis på betald kåravgift, etc 

Fusket i kollektivtrafiken måste stävjas för att säkerställa kollektivtrafikens 
finansiering och upprätthålla betalningsviljan, men det innebär också att det 

 
1 Kollektivtrafikbarometern 2022, landsomfattande och löpande medborgar- och 

resenärsundersökning. 
2 https://www.svenskkollektivtrafik.se/fakta/kollektivtrafikens-samhallsnytta/ 
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måste vara lätt för både studenter att bevisa sin rätt till rabatt och för personal 
att kontrollera att rättigheten finns. Det vanligaste sätter att ”planka” i 

kollektivtrafiken är inte att resa helt utan biljett, utan att lösa en rabattbiljett 
man inte har rätt till. Det förekommer alltså en del fusk där tidigare studenter 

samt de som aldrig studerat åker på studentrabatt i kollektivtrafiken. För att 
göra rättssäkra biljettkontroller och nå rätt målgrupp behöver möjligheterna att 
få ta del av informationen om varje students aktuella status som studerande och 

studieomfattning stärkas för kollektivtrafikens aktörer. 
 

Görs inte detta riskeras ett urholkat förtroende, fortsatt och ökande fusk och i 
slutänden kommer de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att ställas inför 
valet om de verkligen ska fortsätta erbjuda rabatterade biljetter för att 

kostnaderna är för höga och processerna för att säkerställa vem som hör till 
kretsen som ska kunna ges rabatt brister allt för mycket. Detta skulle i så fall 

leda till ett ökat tryck från studenterna att höja statens studiemedelsfinansiering 
om studenter skulle behöva köpa biljetter till ordinarie pris.  
Men precis på samma sätt som staten inte anser det rimligt att betala ut 

studiebidrag eller studielån när studier avbrutits eller efter examen anser det 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna det samma vad gäller möjligheten att 

begränsa rabatt för studenter.   
Att återgå till en värld där studenter tvingas komma med pappersintyg som 
upprättas, hanteras och registreras är inte heller något att sträva efter. 

Digitaliseringens möjligheter att göra saker bättre och mer effektivt måste tas 
tillvara, med studentens bästa i fokus. 

 
Lagstiftaren har i annan reglering Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid 
resor med riksfärdtjänst ställt krav att kommuner och regionala 

kollektivtrafikmyndigheter/länstrafikbolag när de arrangerar riksfärdtjänstresor 
ska ge rabatt för studerande och att resenären har någon form av giltigt intyg att 

visa upp som vidimerar rabatten. För att kommuner och regioner ska kunna göra 
det behöver staten stötta så att utbildningsanstalter och de som har behov av att 
få studerandestatus verifierad har lagstöd för att samverka. 

 Förordningen om riksfärdtjänst är tyvärr hopplöst föråldrad och nämner två 
”kort” som gått i graven för många år sedan. Därför är det viktigt att 

lagändringarna som berörs i denna remiss görs så generiska och tidlöst som 
möjligt så vi inte får samma osäkra situation här. Kårobligatoriet har avskaffats 

och det kan finnas goda anledningar för en student att gå en utbildning utan att 
söka studiemedel på en utbildning som är studiemedelsberättigad. Studenter 
måste ges möjlighet att behandlas likvärdigt när det gäller regionernas 

möjligheter att rabattera i kollektivtrafiken och då är tillgång till information från 
universitets- och högskolornas register över antagna och studerande den mest 

naturliga källan. Inte att tvingas gå omvägar via sekundärkällor och att 
studenten aktiv ska behöver sända in intyg etc på att den studerar. 
 
3 §   Egenavgiften skall uppgå till följande belopp. 
… 
Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens 
rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårs studentkort skall betala 70 procent av 
egenavgift. 
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Rabatterandet innebär i praktiken att regioner och kommuner avstår från 
resandeintäkter. Det som finansierar detta är då regionala och kommunala 

skatteintäkter. Det ställs därför höga krav på att det är rätt personkrets som 
rabatteras. Men det krävs och finns en hög förväntan också en större kvalitet i 

avgränsningen. Uppsatta regelverk (löften) måste kunna hållas. Studenter som 
inte längre studerar, studenter om mest är inskrivna men inte presterar något i 
sina studier, studenter som huvudsakligen arbetar (och därmed har en god 

inkomst) etc är det inte samhällets uppgift att rabattera. 
 

Staten måste här ta sitt ansvar och bistå för att underlätta de kontroller som 
behöver göras. Det är därför positivt att vi ges möjlighet att besvara denna 
remiss och att dessa frågor omhändertagits. 

 
Sammanfattningsvis bör det för att bevisa och verifiera studeranderabatt ges 

tillgång till uppgifter från antagnings- och studieregister på elektroniskt vis. Den 
tekniska lösningen om det är direktåtkomst, api eller via filer som sänds/hämtas 
på en sftp med regelbundna intervall (dvs inte enbart vid terminsstart) etc är av 

underordnad karaktär. Lagstiftningen bör här göras teknikneutral. Det som 
ansågs som bra och trygga lösningar för något år sedan har succesivt ersatts av 

andra. 

De olika stegen där reserabatten används idag 
 

 

Lagstiftaren har redan bedömt det som viktigt att underlätta för 
studeranderabatter 
 
Redan idag ges möjlighet att ta del av viss information genom 
Studiestödsdataförordning (2009:321). Detta är dock begränsat till ”bevis om 

studiestöd” och går omvägen via CSN.  

Blir kontrollerad av biljettkontrollpersonal

Här görs fördjupad kontroll av särskilt utbildad personal, ombord, vid på/avstigning etc. Här får resenären visa upp biljett, studentlegitimation samt foto-ID för att kunna styrka kopplingen 
mellan personen som visar upp biljetten och rätten till studeranderabatt.

Visar biljett för spärrvakt eller förare/ombordpersonal/passerar spärr

Kollektivtrafik är en massmarknad. Många passagerare kliver på samtidigt på bussen, många resenärer reser i samma tåg etc. Det finns inte möjlighet att bedriva effektiv och attraktiv trafik 
om varje resenärs biljetter och intyg ska detaljgranskas. I detta steg finns inget krav att resenärer ska visa intyg. Automatspärrar är byggda  enligt principen ett dokument per resenär för att 

släppa in resenärerna i spärrområdet.  Med mer digitalisering kan mycket väl spärrar etc byggas för att kunna kontrollera rätt till rabatt.

Köp av biljett

Här kan i vissa säljkanaler ställas krav på att bevisa studentrabatt (personliga biljetter som på fjärrtåg tex) i andra säljkanaler har man istället fokus på att vem som helst kan köpa en biljett 
(tex en anhörig) och då finns inget krav på bevis i detta steg. I och med föregående steg är studenten/anhörig medveten om studentbiljett är rätt biljett att köpa för den tänkta 

enkelbiljetten/periodkortet

Erhållande av studentrabatt

Kommuniceras till studentera via de appar som driftas av de tre samarbetsparterna WeStudents, Mecenat och Studentkortet. Här förklaras när rabatt som ges, vem som är berättigad samt 
giltighetstiden för verifikatet. 
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Studiestödsdataförordning (2009:321) har följande lydelse i de 
paragrafer som närmaste berör studentrabatter 
 

Information om studiestödsförmåner och studiesociala förmåner 

5 §   För ändamål som anges i 4 § första stycket 4 studiestödsdatalagen (2009:287) får endast uppgifter om 
namn, adress, folkbokföringsort, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer 
som getts av Centrala studiestödsnämnden, medborgarskap, bankkonto och typ av studiestöd behandlas. 
Förordning (2018:1362). 

Framtagande och distribution av bevis om studiestöd för studier 

6 §   För ändamål som anges i 4 § första stycket 5 studiestödsdatalagen (2009:287) får endast uppgifter om 
namn, adress, personnummer, samordningsnummer, födelsetid, särskilt identifikationsnummer som getts av 
Centrala studiestödsnämnden, studietakt, typ av studiestöd och studietid behandlas. Förordning (2018:1362). 

Det vore rimligt att även studenter som inte söker studiestöd eller studenter som 

väljer att avsluta sina studier i förtid kan fångas upp så snabbt som möjligt för 
att kunna bevilja/avsluta rätten till rabatt. Det handlar också om att kunna lägga 

ihop uppgifter så att en student som studerar halva terminen på en högskola och 
andra halvan på den andra utan byråkratiska besvär kan nyttja 
studeranderabatter under hela terminen. 

Både studenter och doktorander ånjuter idag studentreserabatter, processer och 
lagar bör därför stödja båda dessa grupper. Men då den ekonomiska situationen 

för doktorander och studenter på högskolor skiljer sig åt bör det också ges 
möjlighet att erhålla om individen är att se som student eller doktorand. 
Det bör vara rimligt att ge Studentlegiamationsutgivare tillgång till uppgifterna 

utifrån det att tex Svenska institutet kan ges tillgång till uppgifterna för att 
utbetala stipendier. 

 
Förslag på hur Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m bör 
kompletteras: 

2 kap. Studieregister 

Ändamålet med registret  

2 §  bör kompletteras med ändamål som avser att styrka rätten till studentrabatter 
utifrån planerad och uppnådd studieprestation 

Utlämnande av uppgifter 

6 §   Uppgifter på medium för automatiserad behandling får lämnas ut från en högskolas 
studieregister till 

… 

13 Utgivare av studentlegitimation om det behövs för att verifiera studenten och 
doktorands status som aktiv student, studieprestation och studieomfattning. 
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6 a § Om det, utifrån de uppgifter som finns registrerade om en studieavgiftsskyldig student, 
finns anledning att anta att studenten har avbrutit sina studier, ska högskolan meddela 
Studentlegitimationsutgivare detta. 
 

4 kap. Antagningsregister 

Utlämnande av uppgifter 

4 §   Uppgifter på medium för automatiserad behandling får lämnas ut från 
antagningsregistret till 

7.  Utgivare av studentlegitimation om det behövs för att verifiera studenten och 

doktorands status som ny/aktiv student, studieprestation och studieomfattning. 

Vilka uppgifter behövs? 
Det är uppgifter som namn, adress, personnummer/ samordningsnummer/ 

födelsetid, studietakt, och studietid (dvs studiernas startdatum och 
planerade/verifierade slutdatum). Om vi får önska vore det också bra att förstå 

om studenter går ett program eller enstaka kurser. Vid enstaka kurser behöver 
mer fokus hållas i registervården för att se till att studenten/kåren/institutionen 
etc bistår med uppgifter om att registrering skett vid nästa enstaka kurs för att 

inte studenten ska förlora sin rätt till studerandereserabatt. 
 

Samma behov av information som vi här efterfrågar för universitets/högskole-
studenter finns också för de studenter som studerar på Yrkeshögskolor, 

Folkhögskolor, Komvux etc. Inte heller här är det självklart att Student-
legitimationsutgivarna får ta del av information att studenterna studerar och 
därmed försvåras möjligheten för studenter att ta del av de rabatter de genom 

sin studerandestatus har rätt till. 
 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 

 

 
Johan Wadman 
VD 


