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Remissvar (U2014/4061/SF) 

 

Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av 

studiemedel 

 

Sacos yttrande i korthet 

 

Promemorian föreslår att åldersavskrivningen för studielån avskaffas 

och att motsvarande åldersavskrivning i fråga om återkrav av 

studiemedel också tas bort.  

 

Förslagets uppskattade intäkter till statskassan står inte i proportion till 

de negativa effekter det kan medföra för enskilda individer. Ett 

avskaffande av åldersavskrivningen riskerar att drabba framför allt 

lågavlönade kvinnor med lång akademisk utbildning orimligt hårt. Det 

kan också medföra negativa konsekvenser för den breddade 

rekryteringen.  

 

Saco avstyrker förslaget. 

 

Kommentar 

 

En rimlig utgångspunkt är att lån ska betalas tillbaka. Den 

utgångspunkten gäller även studielån. De flesta betalar också tillbaka 

sina studielån under sitt arbetsliv.  

 

Hur studiemedelssystemet utformas har stor betydelse för högskolan 

och dess tillgänglighet. Det svenska studiemedelssystemet kan bidra till 

att motverka den sociala snedrekryteringen. Återbetalningsreglerna gör 

det också möjligt att välja ett yrke med en lägre förväntad livslön utan 

att det medför en orimlig återbetalningssituation. Att studielånen skrivs 

av vid 67 års ålder är en viktig del i detta.   

 

Ett bortagande av åldersavskrivningen drabbar främst de med långa 

akademiska utbildningar och svaga lönekarriärer.  Det är ofta 

kvinnodominerade yrkesgrupper verksamma i offentlig sektor. Detta 

lyfts också i promemorian där kvinnor uppskattas vara i majoritet bland 

dem som förväntas ha studieskulder kvar vid 67 års ålder på grund av 

nedsatta årsbelopp. Det är oskäligt att föreslå att denna grupp ska 

fortsätta att betala på sina studieskulder när de endast uppbär pension, 

en pension som med all sannolikhet kommer att vara låg.  
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Förslaget riskerar också att motverka viljan att studera till yrken med 

osäkra livsinkomster. Vidare kan man förvänta sig att det får negativa 

effekter på motivationen att gå vidare till högre studier bland ungdomar 

från studieovana hem vilket skulle kunna leda till ökad snedrekrytering. 

Även viljan att studera senare under yrkeskarriären torde minska, vilket 

skulle påverka det livslånga lärandet negativt.  

 

Med hänvisning till ovanstående argument avstyrker Saco 

promemorians förslag om att avskaffa åldersavskrivningen.  

 

Saco avstyrker även den del av förslaget som handlar om återbetalning 

av återkrav. Promemorian anger låga inkomster som en sannolik 

avgörande orsak till att återkrav inte betalas tillbaka. Detta innebär att 

det även här är en ekonomiskt svag grupp som skulle drabbas.  

 

Dock kan det vara befogat att avskrivningen av studiemedel följer den 

s.k. LAS-åldern då denna förväntas vara vägledande för när människor 

pensionerar sig.  Om det i framtiden fattas beslut om att höja LAS-

åldern till 69 år som Pensionsåldersutredningen föreslår kan det vara 

rimligt att åldern för åldersavskrivning justeras från 67 år till 69 år. 

Varför promemorian föreslår ett borttagande av avskrivningen istället 

för en justering i linje med Pensionsåldersutredningen motiveras inte i 

promemorian.  

 

Promemorian anger tre grupper av låntagare som förväntas ha 

studieskulder kvar vid 67 års ålder; de som fått årsbeloppet nedsatt för 

att de har haft låga inkomster, de som valt att ta studielån sent i livet 

och de som misskött sin återbetalning och där indrivning inte varit 

möjligt.  

 

Istället för att ta bort avskrivningen för samtliga låntagare bör kraven 

öka på de som missköter sig och smiter undan sina återbetalningar. 

Saco föreslår därför en utredning om hur man kan öka 

återbetalningarna hos den grupp som avstår från att betala sina lån, 

trots att de har den ekonomiska förmågan att göra det. Det handlar till 

exempel om de som bosätter sig utomlands och som då väljer att avstå 

från att betala. Denna utredning bör fokusera på hur man ökar 

återbetalningarna medan dessa låntagaren är yrkesverksamma. Detta 

skulle generera inkomster till systemet på kort sikt, till skillnad från 

förslagets kalkylerade besparing som är osäker, uppkommer i en 

tämligen avlägsen framtid och som dessutom riskerar att ha kraftigt 

negativa effekter för jämställdheten och den breddade rekryteringen.  
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Saco hänvisar även till bilagda svar från Akademikerförbundet SSR, 

Civilekonomerna, DIK, Jusek, Lärarnas Riksförbund och Sveriges 

läkarförbund samt till det svar som Saco studentråd har lämnat direkt 

till departementet. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

 

 

Robert Boije 

   Linda Simonsen 

 


