
Maria går sista året på gymnasiet och börjar fundera på framtiden. Hon vill gärna läsa vidare och
funderar på att plugga till socionom i 3,5 år. Hon blir dock lite tveksam när hon pratar med sin 
syster, Annelie. Annelie har läst tre år på universitetet och äntligen fått sin examen i ekonomi. 
Hon har tagit fullt studielån under hela studietiden. Efter sex månader måste Annelie börja 
betala tillbaka sitt lån. Hennes skuld är då cirka 151 000 kronor och hon får en återbetalningstid 
på 25 år. Det belopp som Annelie ska betala första året blir ungefär 6 250 kronor. Räntan första 
året är 1,5 procent (2012). Räntan på studielånen bestäms från år till år.

I väntan på att få ett jobb inom sitt område tar Annelie olika extrajobb för att klara sin hyra. 
Annelie ska betala av på studielånet fyra gånger per år och det visar sig att det blir svårt för henne 
att klara av att betala tillbaka. Maria blir alltmer tveksam till att ta studielån och börjar fundera 
över att försöka få ett jobb vid sidan av studierna och försöka klara sig på halva studielånet.

Frågor

1. Räkna ut hur stort Marias lån blir om hon tar fullt studielån?
Se CSN:s webbplats, www.csn.se.

2. Hur stort blir Marias lån om hon arbetar vid sidan av studierna och lånar halva beloppet via CSN? 
Maria måste ta reda på hur mycket hon får tjäna utan att studiemedlet påverkas. Det kallas för 
fribelopp. Hon måste tänka på att om hon tjänar mer än fribeloppet riskerar hon att få återkrav 
på för mycket utbetalt studiebidrag (se CSN:s webbplats, www.csn.se).

3. Vad kan Annelie göra när hon får svårt att betala tillbaka på sitt lån?
Om Annelie har svårt att betala på sitt lån kan hon ansöka om nedsättning. Det innebär att hon 
kan få betala mindre på lånet under en tid. Hon kan även ansöka om att få betala tillbaka studie-
lånet per månad (se www.scn.se ”Återbetalning av lån”).

4. Vad händer om Annelie inte kan betala?
Om Annelie inte återbetalar sitt studielån i tid, skickar CSN en påminnelse till henne. Då tas 
det ut en påminnelseavgift på 450 kronor. Om hon fortfarande inte betalar skickas ytterligare en 
påminnelse och det läggs till ännu en påminnelseavgift på 450 kronor. Betalar hon inte då heller 
skickar CSN ut ett sista kravbrev. Om hon inte betalar trots påminnelser och kravbrev, skickar 
CSN kravet vidare till Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden. Kronofogden tar då ut en 
grundavgift på 600 kronor per krav.
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