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Betala tillbaka – för 
dig som har studielån 

Vi gör studier möjligt.
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Är det dags att betala tillbaka på ditt  
studielån? Med dina studier har du gjort 
en investering i dig själv och din framtid. 
Och kanske tagit ett avgörande steg mot 
det jobb du vill ha.

Sverige har ett av världens mest generösa 
studiestöd, som gör det möjligt för många 
att studera. En viktig förutsättning är alla 
som betalar tillbaka sina lån. Så tack för 
att du bidrar till att även andra får chansen 
att förverkliga sina framtidsdrömmar!
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När börjar du betala?
Om det är första gången du tagit studielån börjar 
du betala tillbaka tidigast sex månader efter att 
du hade studiestöd.  

När det är dags att börja betala får du ett brev från CSN med 
en betalningsplan och ett eller flera inbetalningskort. Det får 
du vid ett årsskifte. 

Det vanliga är att du betalar fyra gånger per år (februari,  
maj, augusti och november), men det går också bra att  
betala månadsvis eller en gång per år. I Mina sidor kan du 
själv ändra till månadsbetalning. 

Har du studielån sedan tidigare som du hade börjat betala 
tillbaka innan du tog studielån den här gången? Då får du 
ingen betalningsfri period, utan börjar betala direkt.
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Hur mycket ska du betala?
Hur mycket du ska betala varje år beror bland annat på 

hur mycket du har lånat
hur länge du ska betala på ditt lån
hur hög räntan är. 

I Mina sidor kan du se allt som gäller dina inbetalningar
och göra egna uträkningar. Du kan även göra uträkningar 
på sidan Betala tillbaka studielån på csn.se. 

Hur länge ska du betala?
Du betalar på ditt lån i högst 25 år och det ska senast 
vara färdigbetalt när du är 60 år. Oftast betalar du lite 
mindre i början och mer på slutet. 

Du kan betala av ditt lån snabbare om du vill. Använd i så 
fall samma inbetalningsuppgifter som vid dina vanliga 
betalningar. Om du vill betala av hela lånet på en gång 
behöver du kontakta oss så att du får veta exakt vilket 
belopp du ska betala. 
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Hur betalar du?
Du kan betala till CSN på olika sätt. Välj ett 
sätt som passar dig!

Inbetalningskort – betala i din internet- 
bank med de uppgifter som står på  
inbetalningskortet. 

Autogiro – anslut dig via din internet-
bank, pengarna dras automatiskt från 
ditt konto. 

E-faktura – anslut dig via din internet-
bank, du godkänner din e-faktura 
direkt i internetbanken. 

Betalkort – du som bor utomlands kan 
betala med kort i Mina sidor. 
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Viktigt att betala i tid!
För att undvika extra kostnader är det 
viktigt att du betalar i tid. Om du betalar  
för sent måste du betala en påminnelse- 
avgift på 450 kronor. 

Det här händer om du inte betalar:

1. Vi skickar en påminnelse till dig och du måste 
 betala 450 kronor i påminnelseavgift. 

2. Om du inte betalar skickar vi en till påminnelse 
efter en månad. Då måste du betala ytterligare  
450 kronor. 

3. Om du fortfarande inte betalar, skickar vi ett 
kravbrev till dig. 

4. Om du inte betalar kravet skickar vi ditt ärende  
till Kronofogden. Då kan du få en betalnings- 
anmärkning. Bor du utomlands skickar vi ditt 
ärende till ett inkassoföretag. 

Vad är betalningsanmärkning?
Om du har en skuld som hamnat hos Kronofogden kan 
du få en betalningsanmärkning. Med en sådan kan du 
få svårt att hyra en lägenhet, få lån eller skaffa telefon- 
abonnemang.  Det är kreditupplysningsföretagen som 
beslutar om betalningsanmärkningar. 

i
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Flytta fram en betalning
Är det bara den här månaden som du har svårt  
att betala? Då kan du flytta fram en betalning  
en månad. Det kan du göra själv i Mina sidor. 

Betala mindre under en period
Har du svårt att betala på grund av låg inkomst?  
Då kan du ansöka om att få betala mindre under  
en period. Det kallas för nedsättning. Tänk på att  
hela lånet fortfarande ska betalas tillbaka. Det 
innebär att om du betalar mindre under en period,  
så kan du i stället få betala mer pengar senare. 

Studera igen  
Ska du börja studera med studiestöd från CSN  
igen? Under tiden du studerar med studiestöd 
behöver du inte betala på ditt lån. Om du studerar  
utan studiestöd måste du själv ansöka om att  
betala mindre, annars fortsätter återbetalningen  
som tidigare. 

Har du svårt att betala?
Om du får svårt att betala tillbaka, är det bra om du 
ringer till oss. Då kan vi tillsammans titta på hur vi 
kan hjälpa dig. 

September
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Om du flyttar
Om du flyttar måste du se till att CSN får din nya adress. 
Det gäller även om du flyttar utomlands. Gör du en flytt- 
anmälan till Skatteverket så får vi den automatiskt, 
annars måste du själv meddela din nya adress till oss. 
Det gör du enklast i Mina sidor. Där kan du även upp- 
datera telefonnummer och e-postadress. 

Det här kan du göra i Mina sidor
I Mina sidor på csn.se kan du ha koll på ditt lån och fixa 
mycket själv, till exempel: 

se din skuld och vad du ska betala
hitta dina inbetalningsuppgifter
ändra till månadsbetalning
flytta fram din betalning, en gång per år
ansöka om att betala mindre
välja digitala utskick
uppdatera e-post, telefonnummer och adress.
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Vill du veta mer?
Du kan läsa mer om hur du betalar tillbaka ditt 

studielån på csn.se. I Mina sidor kan du också se vad 
du ska betala och sköta många av dina ärenden. 

Du kan också ringa oss på 0771-276 000. 

Vill du mejla oss så gå in på csn.se  
och klicka på Kontakta oss.  
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Vi gör studier möjligt.
csn.se
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@CSN

@centrala_studiestodsnamnden

Följ oss på:


