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Funderar du på att studera som vuxen i Sverige? Då kan du 
ansöka om studiemedel, det vill säga bidrag och lån från 
CSN. Bidraget får du, men lånet måste du betala tillbaka. 
CSN är den myndighet som har hand om det svenska 
studiestödet. Tack vare studiestödet kan alla som vill 
studera, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar. 
Här kan du läsa om hur det fungerar för dig som är utländsk 
medborgare. 

Ansök om studiemedel  
Du ansöker om studiemedel i Mina sidor på www.csn.se. Vill du inte låna 
pengar går det bra att ansöka om bara bidraget. 

Särskilda villkor för dig som är utländsk 
medborgare 
Villkor för att få rätt till svenskt studiestöd 
Har du permanent uppehållstillstånd (PUT) och bor i Sverige har du oftast 
rätt till svenskt studiestöd. Om du har fått ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd av Migrationsverket för att du har flyktingstatus eller 
liknande har du oftast också rätt till det. Som asylsökande har du däremot 
inte rätt till svenskt studiestöd. 
  
Om du inte har PUT eller kan jämställas med flykting, är det olika regler 
som gäller beroende på om du är medborgare i EU/EES eller i Schweiz 
eller om du har ett annat medborgarskap. Du kan läsa mer i faktabladet 
”Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk 
medborgare” (CSN nr 4146). 
 
Övriga krav för att få studiemedel 
För att ha rätt till studiemedel måste du även 

• studera på en utbildning som ger rätt till studiemedel 
• studera minst 50 procent av heltid under minst tre veckor 
• uppfylla ålderskraven* 
• ha klarat dina studieresultat (gäller bara om du studerat med 

studiemedel förut). 
  
* Läser du på grundskole- eller gymnasienivå, till exempel på Komvux, kan du få 
studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20. Innan dess kan du få 
studiehjälp från CSN, vilket är andra bidrag. På högskolenivå finns ingen nedre 
åldersgräns. Som längst kan du få studiemedel till och med det år du fyller 60. 

Vill du veta mer? Gå 
in på csn.se eller ring 
oss på 0771-276 000 
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Hur mycket kan du få i bidrag och låna? 
På www.csn.se kan du se hur mycket du kan få i bidrag och hur mycket du 
kan låna.  
 
I vissa situationer kan du få mer bidrag och låna mer pengar från CSN. 
Här kan du läsa om de extra bidrag och lån som finns: 
 
Högre bidrag 
Om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå kan du i vissa fall få en 
större bidragsdel. För att få det måste du uppfylla särskilda krav. Om du 
har rätt till det högre bidraget, får du det automatiskt när du söker 
studiemedel. 
 
Tilläggsbidrag för barn 
Om du har vårdnaden om barn kan du få tilläggsbidrag. Det kan du få till 
och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. 
 
Tilläggslån 
Har du har arbetat tidigare och haft inkomster över en viss gräns kan du 
ansöka om tilläggslån. Lånet är till för att underlätta övergången mellan 
arbete och studier. Du kan få tilläggslånet från och med det år du fyller 25. 
 
Merkostnadslån 
Har du extra kostnader i samband med dina studier, exempelvis för 
dubbelt boende eller för vissa resor? Då kan du ansöka om 
merkostnadslån. 

Hur länge kan du få studiemedel? 
Du kan få studiemedel under en begränsad tid. Tänk därför på att planera 
dina studier, så att studiemedlen räcker för hela din utbildningstid. 
 
Exempel:  
På gymnasienivå kan du få studiemedel som längst i 80 eller 120 veckor, 
beroende på vad du läst tidigare. Det motsvarar ungefär två eller tre år 
med fullt studiemedel.  
 
På högskolenivå kan du få studiemedel i högst 240 veckor på heltid. Det 
är lika länge som studier på heltid under sex år. 

Att tänka på under studietiden 
Om något ändras under studietiden är det viktigt att du anmäler det till 
CSN så att du får rätt belopp utbetalt. En ändring kan till exempel vara att 
du läser färre poäng eller att du inte längre har något uppehållstillstånd. 
Du kan göra din anmälan i Mina sidor eller kontakta oss på annat sätt.  
Anmäl också om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn 
eller närstående – helst redan första frånvarodagen. Då kan du få behålla 
dina studiemedel utan att veckorna räknas som använda och dessutom 
minskar kravet på studieresultat.  
  

Läs mer om de olika 
bidragen och vad som 
gäller på csn.se eller 
ring 0771-276 000 
 

 

Anmäl sjukdom till 
Försäkringskassan och 
vård av barn till CSN 
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Betala tillbaka 
De pengar som du har lånat från CSN ska du så klart betala tillbaka – 
oavsett om du bor kvar i Sverige eller inte. Du börjar vanligtvis betala 
tillbaka tidigast sex månader efter att du senast fick studiemedel från CSN. 
Hur mycket du ska betala varje år beror bland annat på hur mycket du har 
lånat, hur länge du ska betala på ditt lån och hur hög räntan är. 
 
Men det finns en tidsgräns. Du betalar på ditt lån i högst 25 år och det ska 
vara färdigbetalt när du är 64 år. Oftast betalar du lite mindre i början och 
mer på slutet. Du kan naturligtvis betala tillbaka snabbare om du vill, det 
bestämmer du själv. 
  
Om du får svårt att betala tillbaka, till exempel för att din inkomst minskar, 
kan du ansöka om att få betala mindre under en period. CSN prövar då 
din ansökan och ser om du har rätt att betala mindre.   
 
Tänk på att se till att CSN alltid har din rätta adress, det är du skyldig att 
göra.  
 
 
Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor och 
lycka till med dina studier! 


