STUDIEMEDEL
för utlandsstudier
CSN FAKTABLAD 2021

Detta faktablad handlar om studiemedel
för dig som ska studera utomlands.
HAR DU RÄTT 				
TILL STUDIEMEDEL?

För att du ska kunna få studiemedel för
utlandsstudier, finns det vissa grundläggande krav som du måste uppfylla. Dessutom ställs det andra krav som varierar
beroende på vad du ska studera, i vilket
land och på vilken nivå.
Ska du studera i Storbritannien?
Om du börjar studera i Storbritannien
med studiemedel från CSN efter den 31
december 2020, kommer CSN att pröva
din rätt till studiemedel utifrån att Storbritannien är ett land utanför EU/EES
och Schweiz.
Du som har börjat studera i Storbritannien med studiemedel från CSN
före den 1 januari 2021 har fortsatt rätt
till studiemedel som om Storbritannien
var ett EU-land, så länge du uppfyller de
övriga villkoren för att få studiemedel.
Detta gäller endast om du läser samma
utbildning som tidigare och inte om du
byter utbildning.
Läs mer om detta på www.csn.se.
Grundläggande krav

CSN nr 5231A/2103

De grundläggande krav som du måste
uppfylla för att få studiemedel är:
Du ska vara antagen till en skola
utomlands och kunna tentera
Du ska vara antagen till en skola utomlands
och kunna visa upp ett antagningsbevis
utan villkor från skolan.
Du måste kunna tentera alla kurser
som du söker studiemedel för. Om du
läser en utbildning där vissa kurser inte
tenteras, exempelvis en konstnärlig utbildning, måste du läsa enligt studieplanen.
Dessutom måste du kunna få en examen
när du är klar med utbildningen.
Studiemedel kan i vissa fall även ges för
en utbildning där det saknas möjlighet att
examineras. Ett krav är att anledningen till

avsaknaden av examination är densamma
som för en jämförbar utbildning i Sverige
som ger rätt till studiemedel. Ett exempel
är vissa utbildningar vid folkhögskolor i
Norden.
Du ska studera på en skola och utbildning som ger rätt till studiemedel
Det är CSN som bedömer vilken nivå
en utbildning har. CSN beslutar även
om vilka utbildningar på gymnasial nivå
i utlandet som ger rätt till studiemedel.
När det gäller utbildningar i utlandet på
eftergymnasial nivå är det Universitetsoch högskolerådet, UHR, som beslutar
om vilka utbildningar som ger rätt till
studiemedel.
Om du ska läsa en utbildning på gymnasial nivå utanför EU/EES och Schweiz, kan
du bara få studiemedel för den om du inte
kan gå motsvarande utbildning i Sverige.
Ett undantag från det kravet är språkstudier.
Det är alltså möjligt att få studiemedel för
att läsa en språkkurs i engelska på gymnasial
nivå i exempelvis USA.
Du kan inte få studiemedel för en
utbildning utomlands om en jämförbar
utbildning inte ger dig rätt till studiemedel
i Sverige. För distansstudier utanför EU/
EES och Schweiz, kan du bara få studiemedel om det finns synnerliga skäl.
Kontrollera alltid först med CSN om
den utbildning utomlands som du ska
söka till ger rätt till studiemedel.
Inom EU/EES eller i Schweiz måste du
studera i minst 3 veckor på minst halvtid
För att få studiemedel för studier inom
EU/EES eller i Schweiz räcker det att du
studerar i minst 3 veckor. Du kan även
få studiemedel för deltidsstudier på 50
eller 75 procent.
Utanför EU/EES och Schweiz måste
du studera i minst 13 veckor på heltid
För att få studiemedel för studier utanför
EU/EES och Schweiz måste du studera i

minst 13 veckor. Du kan normalt få studiemedel endast för heltidsstudier. Vad som
är heltid varierar beroende på vilket land
du studerar i. CSN kan göra undantag från
kravet på heltid om du har särskilda skäl.
Det kan exempelvis vara att du blir sjuk
eller att du bara har några få kurser kvar
för att avsluta din utbildning.
Vi kan även göra undantag från kravet
på 13 veckor om du till exempel deltar i ett
utbytesprogram som ingår i en utbildning
vid en svensk skola, eller vid en skola inom
EU/EES eller i Schweiz.
Du ska uppfylla kravet 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. Kravet på
studieresultat är olika beroende på vilken
utbildning du läser.
Du ska uppfylla kravet på
medborgarskap
Vanligtvis kan bara svenska medborgare
få studiemedel för utlandsstudier. 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 utomlands
för dig som är utländsk medborgare”
(CSN nr 4201A). Faktabladet finns även
på engelska (CSN nr 4201B).
Du ska uppfylla kravet på bosättning
i Sverige
Normalt måste du ha varit bosatt i Sverige
i minst två år i följd under de senaste fem
åren för att kunna få studiemedel för
utlandsstudier. Det finns dock några undantag. Läs mer om detta på www.csn.se.
Du ska uppfylla kravet på ålder
Från och med det andra kalenderhalvåret
det år du fyller 20 kan du få studiemedel

för att studera på gymnasial nivå. 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.
Språkkurs
En språkkurs räknas som studier på gymnasial eller eftergymnasial nivå beroende
på vilket innehåll den har. Det är CSN som
beslutar om vilken nivå en språkkurs har.
Om du studerar inom EU/EES eller i
Schweiz gäller följande:
• Du kan läsa vilket språk du vill.
• Du kan läsa på deltid (minst 50 procent).
• Du måste kunna tentera kursen.
Om du studerar utanför EU/EES och
Schweiz gäller följande:
• Du måste läsa ett språk som har officiell
status i det land där du tänker studera.
• Kursen måste vara på heltid.
• Du måste kunna tentera kursen.
Intyg om studiefinansiering

Ibland kräver skolan att du på förhand ska
visa att du kan finansiera dina studier för
att du ska bli antagen till utbildningen. I
vissa fall kan du också behöva visa detta
för att få visum till studielandet. Då kan
CSN utfärda ett generellt intyg om att
en viss skola och utbildning ger rätt till
studiemedel.
Du ansöker om ett sådant intyg genom
att skicka in ”Ansökan om intyg om studiefinansiering” (CSN:s blankett 5514W).
FÖR VILKEN TID KAN 		
DU FÅ STUDIEMEDEL?
Faktisk studietid

Studiemedel beräknas per vecka. Du har
rätt till studiemedel för varje hel kalendervecka som du deltar i utbildningen.
Detta gäller exempelvis för studier på
gymnasial nivå, för sommarstudier och
för språkkurser.
Fastställd tid

Många länder har en terminsindelning
som ser annorlunda ut än i Sverige. För
studier som följer den ordinarie terminsindelningen på högskola eller universitet har
vi för vissa länder på förhand fastställt det
antal veckor som normalt ger dig rätt till
studiemedel. I den fastställda tiden har vi
tagit hänsyn till undervisningsfri tid då
du ändå förväntas studera. Detta innebär

att vi har beslutat hur många veckor
som kan anses ingå i en normal kursplan
för studier i studielandet. De fastställda
tiderna gäller endast utbildningar som
följer den ordinarie läsårsindelningen i
landet.
På www.csn.se kan du se vad som
gäller i olika länder.
Längsta tid med studiemedel

Du kan få studiemedel för ett visst antal
veckor på varje utbildningsnivå. Om du
tidigare har fått studiemedel ska även
den tiden räknas med. Bara om du har
synnerliga eller särskilda skäl kan du få
studiemedel för fler veckor.
Från och med det år du fyller 40 kan
du få ytterligare högst 40 veckor med
studiemedel om det finns särskilda skäl.
Utbildning på eftergymnasial nivå

Du kan få studiemedel i högst 240 veckor.
Utbildning på gymnasial nivå

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

Det kan exempelvis gälla kostnader för
undervisningsavgifter, resa från Sverige
till studielandet samt försäkring. För att
du ska kunna få merkostnadslån, finns
olika villkor beroende på vad du vill låna.
Undervisningsavgifter
Om du studerar vid en skola som tar ut
obligatoriska undervisningsavgifter kan
du söka merkostnadslån för dessa avgifter.
Som obligatoriska avgifter räknar CSN
kostnader för inskrivning, kurs, tentamen
samt tillgång till bibliotek och dator.
För att ha rätt till lån för hela undervisningsavgiften måste du ha studiebidrag
för alla veckor som avgiften gäller. Du
måste också ha rätt till studielån i minst
en vecka av de veckorna. Du kan bara få
lån till undervisningsavgiften för de veckor
som du har bidrag. Du får aldrig låna mer
än till den faktiska kostnaden varje år.
Hur mycket du kan låna beror på vilken
nivå du studerar på och om du studerar
på heltid eller deltid.
UNDERVISNINGSAVGIFT – maxbelopp i kr
per vecka vid heltidsstudier
Gymnasial nivå

1 523

Eftergymnasial nivå

3 046

HUR MYCKET 			
PENGAR KAN DU FÅ?

Det finns även ett maxbelopp för hur
mycket du kan låna under din totala
studietid. Läs mer på www.csn.se.

Studiemedel består av bidrag och lån. Du
kan ansöka om bara bidrag om du vill. Hur
mycket bidrag och lån du får beror på hur
många veckor du ska studera.
När du studerar utomlands kan du
även ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier. Det är ett kompletterande
lån som ska kompensera för att det kan
vara dyrare att bo och studera utomlands.

Resekostnader
Du kan söka merkostnadslån för att resa
till och från studielandet. Du har ett
maxbelopp per kalenderhalvår som du
kan låna. Det beror på om du ska studera
inom eller utanför EU/EES, Schweiz och
Storbritannien.

STUDIEMEDEL – belopp i kronor vid heltidsstudier
		

1 vecka (kr)

Bidrag
Lån

828

3 312

1 904

7 616

Merkostnadslån
för utlandsstudier
Totalbelopp

4 veckor (kr)

595

2 380

3 327

13 308

Merkostnadslån

Om du har extra kostnader i samband med
studierna, kan du ansöka om ytterligare
merkostnadslån.

Studieland
		
Land inom EU/EES,
i Schweiz eller i
Storbritannien
Land utanför EU/EES,
Schweiz och
Storbritannien

Maxbelopp i kr per
kalenderhalvår

4 760

14 280

Pendlingsresor
Om du bor och studerar inom EU/EES
eller i Schweiz, men inte bor på studieorten, kan du söka merkostnadslån för
pendlingsresor mellan hemmet och skolan
i studielandet.

Försäkring
Du kan söka merkostnadslån för en försäkring. Du måste ha det ordinarie studielånet
under de veckor som du söker merkostnadslån för försäkring. Mer information
om försäkring när du studerar utomlands
finns på www.csn.se.
Andra kostnader
Du kan även söka lån för exempelvis musikinstrument, dubbel bosättning, obligatorisk studie- och praktikresa samt andra
kostnader som är direkt förknippade med
dina studier.
Mer information om merkostnadslån
hittar du på www.csn.se.
Tilläggslån

Från och med det år du fyller 25 kan du
söka tilläggslån om du studerar inom EU/
EES eller i Schweiz. Du ska ha haft en viss
lägsta inkomst det senaste kalenderåret
innan du började studera med studiemedel.
Om du börjar studera under 2021, måste
du ha haft en inkomst på minst 197 540
kronor under 2020. 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.
Bidragets storlek bestäms av hur många
barn du har och din studietakt. Om båda
vårdnadshavarna studerar kan bara en av
dem få tilläggsbidrag för barnet.
TILLÄGGSBIDRAG – belopp i kronor per vecka
1 barn

157

2 barn

256

3 barn

308

4 barn

360

SÅ PÅVERKAR INKOMSTEN
DINA STUDIEMEDEL

Med anledning av coronapandemin är
fribeloppet tillfälligt borttaget till och med
den 30 juni 2021. Läs mer på www.csn.se.
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.
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.
SAMORDNING MED 		
ANDRA FÖRMÅNER

Om du får studiestöd från ett annat land,
har du inte rätt till studiemedel. Du kan
inte heller få studiemedel samtidigt som
du har något av följande, exempelvis:
• studiehjälp från CSN
• etableringsersättning
• rehabiliteringsersättning
• aktivitetsstöd
• sjuk- eller aktivitetsersättning
• utvecklingsersättning.
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.

ut tre veckor före studiestart. Det kan
till exempel gälla merkostnadslån för
undervisningsavgift, resa och försäkring.
När du får beslutet om studiemedel följer
det med en belopps- och utbetalningsplan.
Där ser du hur mycket pengar du får och
när. För att pengarna ska betalas ut måste
du först lämna en studieförsäkran. CSN
samarbetar med Swedbank. Du måstedärför meddela Swedbank på vilken bank
och vilket konto dina pengar ska sättas in.
Du anmäler ditt konto på www.swedbank.se/kontoregister.
OM DU, DITT BARN ELLER 		
EN NÄRSTÅENDE BLIR SJUK

När du studerar med studiemedel finns
det trygghetsregler om du blir sjuk eller
behöver vårda ett barn eller en svårt sjuk
närstående. För att du ska kunna ta del av
dem måste du göra en anmälan till CSN
och få frånvaroperioden godkänd. Du
behöver också skicka in ett läkarintyg. Gör
din anmälan redan första frånvarodagen!
Det finns även andra villkor som måste
vara uppfyllda, läs mer på www.csn.se.
Trygghetsreglerna innebär att under
tiden du är frånvarande
• får du behålla studiemedlen
• räknas inte veckorna med studiemedel
som använda
• blir kravet på studieresultat lägre.

SÅ ANSÖKER DU

NÄR BÖRJAR DU 			
BETALA TILLBAKA LÅNET?

Du ansöker om studiemedel i Mina sidor
på www.csn.se.
Du behöver även skicka med vissa
bilagor för att vi ska kunna pröva din
ansökan. Se därför till att du har ordnat
dem innan du ansöker. Läs mer om vilka
bilagor du ska skicka med på www.csn.se.
Använder du e-legitimation kan du
skicka in din ansökan med bilagor direkt
på webben.
Du kan söka studiemedel för högst
ett år i taget. Du kan ansöka när du vill,
men du kan få studiemedel bara för fyra
veckor bakåt i tiden, räknat från veckan
innan din ansökan kom in. Sök därför
studiemedel i tid.

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.

NÄR KOMMER PENGARNA?

Du behöver vanligtvis inte betala något
på lånet under den tid du studerar med
studiemedel. När du får nya studiemedel

Studiemedel betalas ut månadsvis i förskott. I vissa fall kan studiemedel betalas

Studera igen – med studiemedel

ser vi till att du inte behöver betala på
lånet under den perioden.
Däremot behöver du fortfarande betala
obetalda belopp eller återkrav, om du har
kvar det sedan tidigare.

.se
.csn
www a sidor
Min

KONTAKTUPPGIFTER
CSN

Postservice, 751 76 Uppsala
Webbplats: www.csn.se
E-post: e-postformulär på
www.csn.se/epostaoss
Talsvar: 0771-276 800
Telefon: 0771-276 000

Universitets- och högskolerådet,
UHR

Box 4030, 171 04 Solna
Webbplats: www.uhr.se
Telefon: 010-470 03 00

Besök CSN på webben!
Sök studiemedel • Se när dina pengar kommer • Räkna ut hur mycket du kan få

