STUDIEMEDEL
CSN

Detta faktablad handlar om studiemedel för
studier i Sverige. För studier utomlands, se
faktabladet ”Studiemedel för utlandsstudier”.
HAR DU RÄTT
TILL STUDIEMEDEL?

Du kan få studiemedel för att studera på
högskola, universitet, yrkeshögskola eller
vissa andra eftergymnasiala utbildningar.
Från och med det andra kalenderhalvåret
det år du fyller 20 kan du också få studiemedel för att studera på folkhögskola, komvux eller annan gymnasieutbildning. Du
kan som längst få studiemedel till och med
det år du fyller 56, men antalet veckor du
får låna begränsas redan från det år du
fyller 47.
Tabellen nedan visar hur många veckor
med studielån du sammanlagt har rätt till
(inklusive eventuella tidigare lån), om du
påbörjar en utbildning vid en viss ålder.
Tidigare lån på grundskolenivå ska inte
räknas med. För tidigare lån på gymnasienivå ska endast hälften av antalet veckor
räknas med.

HÖSTTERMINEN

krävs det att du studerar i genomsnitt
minst 1,5 högskolepoäng per vecka. För att
få studiemedel på deltid 75 procent eller
deltid 50 procent krävs det att du studerar
i genomsnitt 1,125 högskolepoäng respektive 0,75 högskolepoäng per vecka.
För utbildningar på yrkeshögskola
motsvarar 5 poäng en veckas heltidsstudier. För eftergymnasiala utbildningar som
inte har något poängsystem fastställer skolan studietakten.
Komvux

Om du studerar på komvux bedöms studiernas omfattning efter ett poängsystem
där varje kurs har ett visst antal verksamhetspoäng. Tabellen visar hur många poäng du måste läsa per vecka för att det ska
vara heltid 100 procent, deltid 75 procent
eller deltid 50 procent.
Studietakt

Poäng per vecka

Heltid

20

75 %
50 %

15–19
10–14

ÖVRE ÅLDERSGRÄNS FÖR STUDIELÅN

Folkhögskola

Ålder som uppnås
under kalenderåret

Om du studerar på folkhögskola anses ett
planerat studiearbete på minst 20 timmar
per vecka motsvara heltidsstudier. För studier på deltid 75 procent krävs 15 timmar
per vecka. För studier på deltid 50 procent
krävs 10 timmar per vecka.

Antal veckor

47

220

48

200

49

180

50

160

51
52

140
120

53

100

54

80

55

60

56

40

STUDIETAKT

Du får studiemedel för varje hel kalendervecka som du deltar i en utbildning. För att
få studiemedel måste du studera i minst tre
veckor på minst halvtid. Du kan få studiemedel för olika studietakt: heltid 100 procent, deltid 75 procent eller deltid 50
procent.
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Övriga skolformer

För andra skolformer fastställs studietakten
genom att skolan avgör vilken omfattning
utbildningen har.
HUR LÄNGE KAN
DU FÅ STUDIEMEDEL?

Du kan få studiemedel för ett visst antal
veckor på varje studienivå. Om du tidigare
har fått studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd eller särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa, ska även den tiden räknas med.
Bara om du har synnerliga skäl kan du få
studiemedel för fler veckor.
Utbildning på eftergymnasial nivå

Högskola och yrkeshögskola

För utbildningar på högskola finns det ett
poängsystem där 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas studier på heltid. För att
du ska kunna få studiemedel på heltid,

Du kan få studiemedel i högst 240 veckor.
Utbildning på gymnasienivå

Om du har slutfört ett treårigt gymnasieprogram eller har en annan motsvarande

2018

svensk eller utländsk utbildning, kan du få
studiemedel i högst 80 veckor. Om du inte
har slutfört en sådan utbildning kan du få
studiemedel i högst 120 veckor.
Utbildning på grundskolenivå

Om du har slutfört en svensk grundskoleutbildning eller har en annan motsvarande
svensk eller utländsk utbildning, kan du få
studiemedel i högst 40 veckor. Om du inte
har slutfört en sådan utbildning kan du få
studiemedel i högst 80 veckor. Behöver du
dessutom färdighetsträning i att läsa, skriva
eller räkna kan tiden förlängas med ytterligare 20 veckor.
Du kan läsa mer om vad som räknas
som en slutförd utbildning på grundskoleoch gymnasienivå på www.csn.se.
Ytterligare veckor till äldre
studerande

Från och med det år du fyller 40, kan du
få studiemedel i ytterligare 40 veckor om
det finns särskilda skäl. Detta gäller för
varje nivå du studerar på. Särskilda skäl kan
finnas om det har gått en viss tid sedan du
senast hade studiemedel och om du har
behov av utbildningen av arbetsmarknadsmässiga eller personliga skäl.
HUR MYCKET
PENGAR KAN DU FÅ?

Studiemedel består av bidrag och lån. I
tabellen ser du hur mycket bidrag, lån och
tilläggslån du kan få om du studerar på
heltid.
STUDIEMEDEL – belopp i kronor vid heltidsstudier

Generellt bidrag

1 vecka

4 veckor

791

3 164

Lån

1 820

7 280

Totalbelopp

2 611

10 444

Högre bidrag

1 751

7 004

Lån
Totalbelopp
Tilläggslån

860

3 440

2 611

10 444

900

3 600

CSN tar ut en uppläggningsavgift på 150
kronor per kalenderhalvår för studielån.
Avgiften räknas av från lånet vid terminens
första utbetalning.

Högre bidrag

TILLÄGGSBIDRAG – belopp i kronor per vecka

Det högre bidraget kan du få från och med
det år du fyller 25 om du inte har slutfört
ett nationellt gymnasieprogram eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.
Detta gäller om du läser en grundläggande
eller gymnasial vuxenutbildning på komvux eller motsvarande utbildning på folkhögskola.
Du kan även få det högre bidraget för
studier på kompletterande pedagogiska
utbildning (KPU).
Du som är 20–24 år gammal kan också
få det högre bidraget om du
• är arbetslös och inskriven i jobb- och
utvecklingsgarantin hos Arbetsförmedlingen eller omfattas av ett utbildningskontrakt när du börjar studera
• inte har haft studiestöd för några andra
studier, under de senaste sex månaderna
före din studiestart
eller om du
• har läst ett introduktionsprogram på
gymnasiet utan avbrott till och med
vårterminen det år du fyllde 20 år, och
utan uppehåll fortsätter att studera på
introduktionsprogrammet i gymnasieskolan, eller fortsätter studera på grundskole- eller gymnasienivå på komvux
eller motsvarande utbildning på folkhögskola.

Antal barn

Det högre bidraget beviljas så länge pengarna räcker och i den turordning ansökningarna om studiemedel kommer in till
CSN. När du ansöker om studiemedel
prövar vi automatiskt om du har rätt till det
högre bidraget. Du behöver alltså inte
ansöka om det högre bidraget.
Du kan läsa om vilka regler som gäller
för det högre bidraget på www.csn.se.
Tilläggslån

Från och med det år du fyller 25 kan du även
ansöka om tilläggslån. Du ska ha haft en viss
lägsta inkomst det senaste kalenderåret innan
du började studera med studiemedel eller
studiestartsstöd. Om du börjar studera under 2018, måste du ha haft en inkomst på
minst 188 825 kronor under 2017. Du kan
få tilläggslånet i max 120 veckor på heltid.
Tilläggsbidrag

Om du har vårdnaden om barn, kan du få
tilläggsbidrag. Det kan du få till och med
det kalenderhalvår barnet fyller 18 år.
Bidragets storlek bestäms av hur många
barn du har och din studietakt. Om båda
föräldrarna studerar kan bara en person få
tilläggsbidrag för barnet.

50 %

medel bara för fyra veckor bakåt i tiden,
räknat från veckan innan din ansökan kom
in. Sök därför studiemedel i tid.

Heltid

75 %

1 barn

150

113

72

2 barn
3 barn

245
295

185
221

122
149

SAMORDNING MED
ANDRA FÖRMÅNER

4 barn

345

257

176

Du kan inte få studiemedel för samma tid
som du har exempelvis:
• studiehjälp från CSN
• etableringsersättning
• har studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land för samma
tid
• rehabiliteringsersättning
• aktivitetsstöd
• sjuk- eller aktivitetsersättning
• utvecklingsersättning.

Merkostnadslån

Om du har extra kostnader i samband med
studierna, kan du även ansöka om merkostnadslån för exempelvis pendlingsresor.
SÅ PÅVERKAR INKOMSTEN
DINA STUDIEMEDEL

Du får ha inkomster upp till ett visst belopp
utan att dina studiemedel minskas. Detta
belopp kallas fribelopp. Om din inkomst
överstiger det fribelopp som gäller för dig,
minskas både bidraget och lånet. Studiemedlen minskas med 61 procent av den del
av din inkomst som överstiger fribeloppet.
Fribeloppet beror på hur många veckor
under ett kalenderhalvår du har studiemedel. Du kan själv se hur ditt fribelopp
blir med hjälp av tjänsten Räkna ut hur
mycket du kan få på www.csn.se.
FRIBELOPP I KRONOR FÖR 20 VECKOR
MED STUDIEMEDEL

Du har inte heller rätt till studiemedel om
du
• fullgör en utbildning till reserv- eller
yrkesofficer
• är eller har varit anställd som doktorand
• har eller har haft utbildningsbidrag för
doktorander.
Om du är intagen på kriminalvårdsanstalt och studerar, kan du endast i vissa
fall ha rätt till studiebidrag. Läs mer på
www.csn.se.

Studietakt

Fribelopp

OM DU ÄR UTLÄNDSK
MEDBORGARE

Heltid
75 %

88 138
110 173

50 %

132 209

För dig som är utländsk medborgare gäller
särskilda villkor. Du kan läsa mer om dessa
på www.csn.se eller i faktabladet ”Svenskt
studiestöd för studier i Sverige för dig som
är utländsk medborgare” (CSN nr 4146
A–L). Faktabladet finns på olika språk och
du hittar dem på www.csn.se/blanketter.

Inkomsten beräknas för varje kalenderhalvår. Som inkomst räknas överskottet i
inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet
och kapital för kalenderåret. Du ska minska
inkomsten i varje inkomstslag med de avdrag du får göra enligt skattelagstiftningen,
exempelvis reseavdrag.
KRAV PÅ STUDIERESULTAT

Om du har haft studiemedel eller studiestartsstöd tidigare prövar CSN dina studieresultat när du ansöker igen. Du måste
ha klarat av dina tidigare studier för att få
fortsatt studiemedel eller studiestartsstöd.
Kravet på studieresultat är olika beroende
på vilken utbildning du läser.
SÅ ANSÖKER DU

När du söker studiemedel använder du
tjänsten Ansök om studiemedel som finns
i Mina sidor på www.csn.se. Skaffa gärna
ett mobilt bank-id eller en annan e-legitimation, då blir det enklare att ansöka och
du får ditt beslut snabbare. Du kan söka
studiemedel för högst ett år i taget. Du kan
ansöka när du vill, men du kan få studie-

NÄR BÖRJAR DU
BETALA TILLBAKA LÅNET?

Du börjar betala tillbaka ditt lån vid det
årsskifte som kommer tidigast sex månader
från det att du senast fick studiestöd från
CSN. Återbetalningstiden är som längst
25 år. Om det är mindre än 25 år till och
med det år du fyller 60, är det i stället den
tiden som är din återbetalningstid. Om du
har en mindre skuld, blir återbetalningstiden kortare.
Varje år kommer du att betala på ditt lån
i form av ett årsbelopp. Årsbeloppet beräknar
vi med hänsyn till storleken på din skuld,
räntan för året, antalet återbetalningsår samt
ett uppräkningstal på två procent.
Om du är återbetalningsskyldig för lån
sedan tidigare och ska börja studera med
studiemedel på nytt, kan du få nedsättning av årsbeloppet. Detta innebär att du
inte behöver betala på ditt lån under studietiden.

