STUDIEHJÄLP
för studier utanför Sverige
CSN FAKTABLAD

Detta faktablad handlar om studiehjälp
för dig som ska studera utanför Sverige.
VAD ÄR STUDIEHJÄLP?

Studiehjälp består av fyra olika bidrag:
• studiebidrag
• inackorderingstillägg
• extra tillägg
• bidrag för dagliga resor.
VEM KAN FÅ STUDIEHJÄLP
FÖR STUDIER INOM EU/EES
OCH I SCHWEIZ?

ning ge rätt till studiehjälp och du måste
studera på heltid.
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, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern
och Österrike.
EES-länderna är:
EU-länderna samt Island, Liechtenstein och
Norge.

Svensk medborgare

För att kunna få studiehjälp för studier
inom EU/EES och i Schweiz måste du
studera på heltid i minst 15 dagar. Din
utbildning måste också vara statlig eller
godkänd av antingen
• staten
• en statlig myndighet
• CSN
eller
• en organisation för ackreditering i
utbildningslandet.
Du måste även uppfylla de krav som
gäller för studier inom Sverige för att
få studiehjälp. Exempelvis måste din
utbildning ge rätt till studiehjälp, och
du måste studera på heltid.
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Utländsk medborgare

Du som är utländsk medborgare kan få
studiehjälp för studier inom EU/EES eller
Schweiz om du uppfyller villkoren för att
få rätt till svenskt studiestöd. Reglerna
kan skilja sig åt beroende på vilket medborgarskap du har och i vilket land du ska
studera. Du kan läsa mer om utländska
medborgares rätt till svenskt studiestöd
på www.csn.se.
Du kan också ha rätt till studiehjälp i
form av familjeförmåner. Läs mer om det i
avsnittet ”Samordning enligt EU-rätten”.
Du måste även uppfylla de krav som
gäller för studier inom Sverige för att få
studiehjälp. Exempelvis måste din utbild-

Samordning enligt EU-rätten

Studiebidrag och extra tillägg är så kallade
familjeförmåner enligt EU-rätten. En
familjeförmån är en förmån du kan ha
rätt till från olika länder beroende på i
vilket land din förälder bor eller arbetar.
Det betyder att om du har en förälder som
bor eller arbetar i ett land inom EU/EES
eller i Schweiz, kan du ha rätt till familjeförmåner från det landet. Detsamma
gäller om din förälder har pension från
ett annat EU/EES-land eller från Schweiz.
Om du har rätt till familjeförmåner
från flera olika länder i EU/EES eller
Schweiz, måste de samordnas så att du
inte får dubbel ersättning eller blir utan.
I Sverige har Försäkringskassan ansvar
för att samordna familjeförmåner. Innan
CSN kan besluta om studiebidrag och
extra tillägg skickar vi därför en förfrågan
till Försäkringskassan. CSN får då veta
om du har familjeförmåner från andra
länder inom EU/EES eller från Schweiz.
VEM KAN FÅ STUDIEHJÄLP
FÖR STUDIER UTANFÖR EU/EES
OCH SCHWEIZ?
Svensk medborgare

Du som är svensk medborgare kan få
studiehjälp för att studera utanför EU/
EES och Schweiz om
• du varit folkbokförd i Sverige de senaste
två åren innan utlandsstudierna börjar
• du studerar på heltid

• du studerar under minst tre månader
• din utbildning är tydligt inriktad mot
ett visst yrke eller en viss bransch och
utbildningen saknas i Sverige
• du inte kan läsa en motsvarande eller
liknande utbildning i Sverige
• din utbildning är på gymnasienivå och
godkänd av CSN. Kontakta oss för att ta
reda på om din utbildning är godkänd.
Att vissa ämnen eller språk skiljer sig från
en liknande utbildning i Sverige, betraktas
inte som att du inte kan läsa motsvarande
utbildning i Sverige. Du kan därför inte
få studiehjälp för att läsa på high school
i exempelvis USA och Australien.
Om du bor utomlands med din familj
Om du bor utomlands med din eller dina
vårdnadshavare, kan du få studiehjälp för
studier i det landet även om motsvarande
utbildning finns i Sverige. Då behöver du
heller inte ha varit folkbokförd i Sverige
de senaste två åren.
För att detta ska gälla måste ett av
de här villkoren stämma för minst en av
dina vårdnadshavare:
• Han eller hon är utsänd av en svensk
statlig arbetsgivare för att arbeta i utlandet.
• Han eller hon är anställd i utlandet av ett
svenskt trossamfund eller ett organ som
är knutet till ett svenskt trossamfund.
• Han eller hon är anställd i utlandet
av en svensk ideell organisation som
bedriver biståndsarbete.
• Han eller hon har fått studiemedel för
studier utomlands.
Om du studerar på United World
College
Om du studerar på United World College
(UWC) kan du få studiehjälp även om
det finns en liknande utbildning i Sverige.
På UWC kan du läsa till den internationella studentexamen International
Baccalaureate (IB). Den motsvarar de
sista två åren på ett svenskt gymnasium
och ger allmän behörighet till svenska

universitet och högskolor och till många
utländska universitet. Mer information
om skolorna finns på webbplatsen för
United World College, www.uwc.se.
Utländsk medborgare

Oftast kan bara svenska medborgare få
studiehjälp för studier utanför EU/EES
och Schweiz, men i vissa fall kan även
utländska medborgare få det.
För att kunna få studiehjälp för studier
utanför EU/EES och Schweiz måste du
uppfylla villkoren för att få rätt till svenskt
studiestöd. Du kan läsa mer om utländska
medborgares rätt till svenskt studiestöd
på www.csn.se. Du kan också ha rätt till
studiehjälp i form av familjeförmåner.
Läs mer om det i avsnittet ”Samordning
enligt EU-rätten”.
Du måste även uppfylla de krav som
gäller för studier inom Sverige för att få
studiehjälp. Exempelvis måste din utbildning ge rätt till studiehjälp och du måste
studera på heltid.

Om du ska studera på en svensk utlandsskola eller på en IB-utbildning, kan du
oftast bara få inackorderingstillägg om det
program och den nationella inriktning
du ska läsa inte finns inom två timmars
resväg per dag räknat från ditt föräldrahem i Sverige.
Eftersom de svenska utlandsskolorna
läser enligt svensk läroplan, motsvarar
utbildningar vid de svenska utlandsskolorna utbildningar vid gymnasieskolor i
Sverige, och IB-utbildningar utomlands
motsvarar IB-utbildningar i Sverige.
Hur mycket du kan få i inackorderingstillägg varje månad beror på
avståndet mellan ditt föräldrahem och
skolan eller praktikplatsen, enkel väg.
Beloppen varierar mellan 1 190 kronor
och 2 350 kronor per månad.
Det finns ingen nedre åldersgräns för
att få inackorderingstillägg.
Extra tillägg

Studiebidraget är 1 250 kronor per månad. Det betalas ut tidigast från och med
kvartalet efter att du fyllt 16 år, och som
längst till och med första halvåret det år
du fyller 20.

Extra tillägg är ett bidrag som vi prövar
utifrån din och dina föräldrars ekonomi.
För att kunna få extra tillägg ska era
inkomster före skatt, tillsammans med
en femtedel av er förmögenhet, vara
lägre än 125 000 kronor för perioden
1 juli–30 juni.
Det finns ingen nedre åldersgräns för
att få extra tillägg.

Inackorderingstillägg

Bidrag för dagliga resor

Inackorderingstillägg är ett bidrag. Det
kan du få om du måste bo någon annanstans än hemma på grund av dina studier.
För att kunna få inackorderingstillägg
måste restiden mellan ditt föräldrahem
och din skola eller praktikplats vara
minst två timmar per dag, om du skulle
bo kvar hemma.
Du kan inte få inackorderingstillägg
om
• någon av dina föräldrar (som också är
vårdnadshavare) bor på din studieort
• restiden mellan den förälderns hem och
skolan eller praktikplatsen är mindre
än två timmar per dag.

Bidrag för dagliga resor söker du i första
hand från din hemkommun. Får du inte
ersättning därifrån kan du i vissa fall få
bidraget från CSN.
Ett villkor för att få bidrag för dagliga
resor är att den dagliga resvägen mellan
ditt föräldrahem och din skola är minst sex
kilometer. Det gäller i första hand resor
med allmänna färdmedel, exempelvis buss
eller tåg.
Saknas allmänna färdmedel kan du få
bidrag för resor på annat sätt. För resor
med bil räknas bidraget enligt lägsta
statliga ersättning.
Som mest kan du få 1 190 kr per
månad i bidrag för dagliga resor. Du

STUDIEHJÄLPENS OLIKA DELAR
Studiebidrag

.se

.csn

www

kan inte få bidrag för dagliga resor och
inackorderingstillägg samtidigt.
SÅ ANSÖKER DU

När du ska studera utanför Sverige och
vill ha studiehjälp ska du skicka in blankett 5101 ”Ansökan om studiehjälp för
studier utanför Sverige”.
Vill du också ansöka om extra tillägg
och bidrag för dagliga resor ska du skicka
in:
• Ansökan om extra tillägg, blankett
1601.
• Ansökan om bidrag för dagliga resor,
blankett 5103.
Blanketterna finns på www.csn.se/
blanketter.
Sista ansökningsdag är den 30 juni
det läsår ansökan gäller.
UTBETALNING

Studiehjälpen betalas ut av CSN eller
Försäkringskassan.
Om studiehjälpen betalas ut av CSN,
är det Swedbank som sköter utbetalningarna. Din vårdnadshavare behöver därför
anmäla till dem på vilken svensk bank
och vilket konto pengarna ska sättas in.
Det görs enklast på www.swedbank.se/
kontoregister. Har din vårdnadshavare
redan ett konto som är anslutet till Swedbanks utbetalningssystem, behövs ingen
ny anmälan.
När du fyller 18 år måste du anmäla
ditt eget konto.
Kan du inte skaffa ett svenskt bankkonto ska du kontakta CSN.
Om studiehjälpen betalas ut av Försäkringskassan, kontaktar de dig.
Vem får pengarna?

Om du är under 18 år betalar vi ut pengarna till den vårdnadshavare som senast
fick barnbidraget.
Om du har fyllt 18 år betalar vi ut
pengarna till dig.

Vill du veta mer?
Gå in på vår webbplats www.csn.se eller ring oss på 0771-276 000.

