SVENSKT STUDIESTÖD
FÖR STUDIER UTOMLANDS
för dig som är utländsk medborgare
CSN

I det här faktabladet kan du läsa om vilka
utländska medborgare som kan jämställas med
en svensk medborgare enligt EU-rätten för
studier utomlands. Med studier utomlands
menas här studier utanför Sverige.
Tänk på att informationen i detta faktablad är allmän och inte någon lagtext.
VEM KAN FÅ
SVENSKT STUDIESTÖD?

Normalt kan endast svenska medborgare få
studiestöd för studier utanför Sverige. CSN
kan i vissa fall göra undantag från kravet på
svenskt medborgarskap om den utländske
medborgaren kan jämställas med en svensk
medborgare enligt EU-rätten.
För att du ska kunna få besked om din
rätt till svenskt studiestöd måste du skicka in
en ansökan och få ditt ärende prövat av
CSN.
När du ansöker om svenskt studiestöd
(studiehjälp eller studiemedel) för studier
utomlands, prövar CSN om du som utländsk medborgare kan jämställas med en
svensk medborgare enligt EU-rätten.
Om vi beslutar att jämställa dig med en
svensk medborgare enligt EU-rätten, inne-
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bär det att du måste uppfylla samma krav
som den svenske medborgaren för att kunna
få det studiestöd du har ansökt om. Vi
kontrollerar exempelvis att den utbildning
du har sökt ger rätt till studiestöd, att du
studerar i tillräcklig omfattning och att du
uppfyller kravet på bosättning i Sverige. Du
kan få mer information om dessa samt övriga
krav i faktabladet ”Studiemedel för studier
utomlands” (nummer 5231A) eller i faktabladet ”Studiehjälp för studier utanför
Sverige (nummer 5009A). Faktabladen kan
du beställa eller ladda ner på www.csn.se.
VEM KAN JÄMSTÄLLAS MED EN
SVENSK MEDBORGARE ENLIGT
EU-RÄTTEN?

Du kan jämställas med en svensk medborgare enligt EU-rätten om du uppfyller villkoren i något av följande avsnitt:
Du arbetar eller har arbetat i
Sverige

Du som är medborgare i ett EU/EES-land
eller Schweiz kan jämställas med en svensk
medborgare om du är migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige. För att
kunna bedömas som migrerande arbetsta-

gare eller egenföretagare, ska du ha arbetat
under tillräcklig lång tid och tillräckligt
många timmar per vecka. Du måste dessutom fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. För att ett arbete ska räknas för dig
som är arbetstagare, krävs det att du har eller
har haft en anställning i Sverige. Du ska få
eller ha fått lön eller annan ersättning för ditt
arbete. För dig som är egenföretagare krävs
att ditt företag har F-skattsedel och är registrerat hos Skatteverket. Du ska dessutom
arbeta aktivt i ditt företag.
Du som har slutat arbeta i Sverige kan i
vissa fall ha kvar din status som migrerande
arbetstagare eller egenföretagare i Sverige.
Statusen kan du normalt ha kvar under en
viss tid om du uppfyller något av följande:
• Du studerar eller ska studera på en yrkesinriktad utbildning och det finns ett innehållsmässigt samband mellan ditt arbete i
Sverige och dina studier.
• Du kan tillfälligt inte arbeta på grund av
sjukdom eller olycksfall.
• Du har blivit ofrivilligt arbetslös från ditt
arbete i Sverige och har registrerat dig som
arbetssökande vid en svensk arbetsförmedling.

VAD ÄR SVENSKT STUDIESTÖD?
Studiestöd kan vara studiehjälp eller studiemedel.
STUDIEHJÄLP
Studiehjälp är bidrag för dig som studerar på gymnasiet. Du kan få
studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

STUDIEMEDEL
Studiemedel är bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ha
bidraget eller om du också vill låna pengar. För att få studiemedel
måste du uppfylla vissa krav. Du kan läsa om kraven på www.csn.se.

Du är anhörig till en medborgare i
ett EU/EES-land eller Schweiz som
arbetar i Sverige

Du som är anhörig till en medborgare i ett
EU/EES-land eller Schweiz som är migrerande arbetstagare eller egenföretagare i
Sverige, kan jämställas med en svensk medborgare. Du kan räknas som anhörig om du
är:
• man, fru, sambo
• barn under 21 år
och i vissa fall även om du är
• försörjningsberoende av din förälder
• försörjningsberoende av ditt barn.
Du som är gift och bor tillsammans med eller
är sambo med en svensk medborgare kan
normalt inte räknas som anhörig till en EUmedborgare. Det beror på att en svensk
medborgare vanligtvis inte är migrerande i
sitt eget land.
En svensk medborgare kan dock i vissa
fall bedömas som migrerande arbetstagare
enligt EU-rätten om han eller hon tillsammans med sin familj använder sin rätt till fri
rörlighet och under en period bosätter sig i
ett annat EU/EES-land eller i Schweiz och
därefter återvänder till Sverige och arbetar
här.
Du har permanent uppehållsrätt i
Sverige

CSN nr 4201A/1406

Du som är medborgare i ett EU/EES-land
kan jämställas med en svensk medborgare,
om du har PUR (permanent uppehållsrätt)

i Sverige. Om du har vistats lagligt i Sverige
utan uppehåll i minst fem år har du normalt
PUR. Du kan ansöka om intyg om PUR hos
Migrationsverket.
Du som inte själv är medborgare i ett
EU/EES-land men är anhörig till en sådan
(inte svensk) kan också jämställas med en
svensk medborgare, om du har fått permanent uppehållskort av Migrationsverket.
Du kan även ha PUR om du är anhörig
till en medborgare i ett EU/EES-land (inte
svensk) och ni tillsammans har vistats lagligt
i Sverige utan uppehåll i minst fem år.
I vissa fall kan du få permanent uppehållsrätt i förtid. Kontakta CSN för mer
information.

som är utländsk medborgare och under 20
år” (CSN:s blankett 4144). Blanketterna
kan du beställa på www.csn.se.
HUR LÄNGE GÄLLER BESLUTET?

Om vi kan jämställa dig med en svensk
medborgare enligt EU-rätten gäller det beslutet så länge du uppfyller villkoren men
längst i 52 veckor.
MER INFORMATION

Du hittar mer information om studiehjälp
och studiemedel på www.csn.se. Om du vill
prata med någon på CSN, kan du ringa till
oss på 0771-276 000, vardagar 8.00–
16.30.

Särskilda regler

Det finns särskilda regler för dig som är barn
till gästforskare i Sverige eller barn till turkisk
medborgare som arbetar i Sverige. Kontakta
CSN för mer information.
HUR ANSÖKER DU?

Du som vill ansöka om studiemedel kan göra
det på www.csn.se. Gå in i Mina sidor och
använd tjänsten Ansök om studiemedel. För
mer information om hur du ansöker, besök
www.csn.se. Du som är under 20 år och som
ska börja en gymnasieutbildning ska fylla i
och skicka in ”Ansökan om studiehjälp för
studier utanför Sverige” (CSN:s blankett
5101) och ”Ansökan om studiehjälp/Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd för dig

EU-länderna är
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal,
Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern
och Österrike.
EES-länderna är
EU-länderna och Island, Liechtenstein och
Norge.

