
Studiestöd kan Du ha antingen på hel- eller deltid. För heltids-
studier krävs 400 poäng (20 poäng per vecka). Utförligare infor-
mation om stöden finns på CSN:s hemsida, www.csn.se, där du 
också gör din ansökan. 

Ska du ansöka om studiestöd måste du ha ett mobilt bank-id 
eller beställa en personlig kod från CSN innan du kan göra din 
ansökan!

Studieekonomi

Stödform Studiehjälp Studiemedel Studiestartsstöd

Alla heltidsstude- 
rande t.o.m. våren  
det år Du fyller 20 år.

Gäller t.o.m. våren  
det år Du fyller 20 år.

Nej

Du behöver inte an-
söka. Skolan med-
delar CSN när Du är 
antagen.

För närvarande  
1 250 kr per månad. 
Nio utbetalningar 
per år, fyra på 
hösten och fem på 
våren.  Studerar  
Du minst fem 
månader på våren 
utgår ytterligare 
en utbetalning på 
våren.

Vem får?

Hur länge?

Ska pengarna 
återbetalas?

När ansöker 
jag?

Hur mycket?

Från hösten det år Du fyller 20 år 
t.o.m. det kalenderår Du fyller 60 år. 
Rätten att låna begränsas när Du 
fyller 51 år.

Grundskolenivå 40-100 veckor*  
Gymnasial nivå 80-120 veckor*  
Du kan läsa 50, 75 eller 100 %.

*Beroende på förkunskaper

Ja, lånet + ränta. Nej

Ingen sista ansökningsdag. Prövas i den 
ordning ansökningarna kommer in, dock 
max fyra veckor retroaktivt.

Du gör din ansökan hos Studie-  
och yrkesvägledaren i din kommun. 

Heltidsstudier 4 veckor:   
Bidrag 3 360 kr, lån 7 728 kr = 11 088 kr. 
Under vissa förutsättningar kan ett  
högre bidrag beviljas. 

Möjlighet finns att ansöka om  
ytterligare lån, 4 788 kr/månad.

Tilläggsbidrag för Dig med barn, som 
utbetalas var 4:e vecka.  
Bidragets storlek varierar beroende på 
antal barn, och i vilken takt Du studerar. 
Vid 100 % studier: 1 barn 628 kr, 2 barn: 
1 024 kr, 3 barn: 1 232 kr, 4 barn: 1 440 kr.

Du ska vara 25-60 år. 

Varit inskriven hos Arbetsförmedlingen 
och vara arbetslös.

Ha en kort tidigare utbildning.

Ha ett stort behov av utbildning på 
grundskole- eller gymnasienivå för att 
kunna få arbete

Inte haft studiestöd under de senaste 
3 åren.

Bidrag: Cirka 9 044 kr / 4 veckor

Om Du har vårdnaden om barn kan  
Du även få tilläggsbidrag.

Stödet varar max 50 heltidsveckor.
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