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Är det dyrt att studera?

Svaret beror på följande omständigheter 

1. Ger utbildningen rätt till studiemedel från CSN?

2. Hur lång är den sökta utbildningen?

3. Vill du studera på heltid eller deltid?

4. Är du vårdnadshavare för barn under 18 år?

5. Kan arbetslösa få något särskilt studiestöd?

Vanlig fråga:

Innebär studielån en risk för din ekonomi?



Ger utbildningen rätt till studiemedel från CSN?

Vid osäkerhet bör du fråga en kontaktperson på skolan

Dessa utbildningsformer är alltid studiestödsgrundade:

• Gymnasiet

• Komvux 

• Folkhögskola

• Högskola

• Konstnärliga och kulturella kurser

Exempel på utbildningsformer som inte är studiestödsgrundade:

• Svenska För Invandrare (SFI)

• Floristutbildning för vuxna

• Stylist- och frisörutbildning för vuxna



Hur lång är den sökta utbildningen?

Kostnaden beror främst på hur länge du studerar



Exempel på lånekostnad för vanliga utbildningar

Bidragsdelen är inte medräknad eftersom du inte behöver återbetalas

Vård och omsorg (undersköterska), Barnskötare, Väktare = ca 75 veckor

75 veckor % 4 = 18,75 ≈ 19 månader

19 x 7.568 kr = 143.792 kr att betala tillbaka

Kock / Kallskänka, Lastbilsmekaniker, Trädgårdsarbetare = ca 44 veckor

44 veckor % 4 = 11 månader

11 x 7.568 kr = 83.248 kr att betala tillbaka

Obs! Detta är exempel från Jönköping och tiden varierar mellan kommunerna.



Vill du studera på heltid eller deltid?

Hur mycket du kan få och låna beroende på studietakt



Tilläggsbidrag för studerande som har barn

Så mycket extra kan du få som förälder (vårdnadshavare)



Återbetalning av studielån

Finns det någon risk med att låna från CSN?

CSN är en statligt kontrollerad myndighet som upprättades för att 

göra det möjligt även för lågavlönade och arbetslösa att studera så 

att den allmänna utbildningsnivån skulle öka i landet. Myndigheten 

har inget vinstsyfte och den har generösa villkor med ovanligt låg 

återbetalningsränta som under 2020 ligger på 0,16 %

Om du blir arbetslös efter en genomförd utbildning kan du kontakta 

CSN och begära en sänkning av det belopp du ska återbetala varje 

månad eller kvartal. Du får upp till 25 år på dig att betala hela lånet.

Här kan du läsa mer om detta: 

https://www.csn.se/betala-tillbaka/betala-tillbaka-studielan.html#h-

Hurlangebetalarjag

https://www.csn.se/betala-tillbaka/betala-tillbaka-studielan.html#h-Hurlangebetalarjag


Kan du som arbetslös få något särskilt bidrag?

Ja om din hemkommun är beredd att betala för utbildningen

Studiestartsstöd 

Ger möjlighet att studera i upp till 1 år utan att behöva låna från CSN. 

Kraven du måste uppfylla är följande:

• Att du är arbetslös.

• Att du inte har någon tidigare eller fullständig gymnasieutbildning.

• Att du inte har haft studiemedel från CSN de senaste 3 åren.

• Du måste vara mellan 25 och 56 år.

• Du måste studera minst 50 procent i minst 3 veckor.

Var medveten om att det inte går att få A-kassa eller aktivitetsstöd 

samtidigt som du får studiemedel för heltidsstudier men däremot vid 

deltidsstudier.





Några saker som är bra att känna till

Var medveten om regelverket

• Du kan inte både få studiemedel (bidrag + lån) och studiestartsstöd 

för samma utbildningsperiod. Som arbetslös är det en god idé att be 

en studie- och yrkesvägledare i den egna kommunen om hjälp med 

att begära studiestartstöd. Vänta med att söka vanliga studiemedel 

från CSN tills du vet om du kan få det stödet eller ej.

• Eftersom du kan få studiestartsstöd för högst 1 års heltidsstudier så 

täcker det alltså bara det första året på en barnskötarutbildning eller 

undersköterskeutbildning (exempel). För det resterande halvåret blir 

det alltså nödvändigt att söka vanliga studiemedel.

• Tänk på att möjligheten att låna från CSN är begränsad till ett visst 

antal studiepoäng. Från 47 års ålder minskar tiden du kan låna för 

och när du är 57 upphör rätten till studiemedel helt.



Studera med bibehållet aktivitetsstöd

Ny studiefinansiering för arbetslösa

Beskrivning

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-
jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2020-10-07-ga-en-
utbildning-med-aktivitetsstod

Sedan den 1 november är det möjligt för arbetslösa att få behålla sitt 
aktivitetsstöd under upp till 1 års studier.

För att få rätt till detta ska du prata med din nuvarande handläggare 
på Arbetsförmedlingen. Ibland vill handläggaren att man först ska be 
en studie- och yrkesvägledare om hjälp med att söka studiestartsstöd 
innan man begär detta alternativ.

Studiestartsstöd ger 9044 kr i månaden som standardbelopp så om 
du får mindre i aktivitetsstöd så är det förstnämnda mer fördelaktigt.

Ifall din sökta utbildning är längre än 1 år så får du söka studielån för 
den tid som kommer efter det första året. 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/tips-inspiration-och-nyheter/artiklar/2020-10-07-ga-en-utbildning-med-aktivitetsstod


www.vagledaren.se/studiemedel

För att ladda ner den här informationen 

samt länk till CSN´s egen hemsida

www.csn.se/bidrag-och-
lan/studiestod/studiemedel.html

Tips! Se filmerna längst ner på sidan

http://www.vagledaren.se/studiemedel
http://www.vagledaren.se/studiemedel


Lycka till!

Kristofer Båth


