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Välj
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Logga in med mobilt bankid
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Välj för att ansöka



Manual för detta alternativ
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För att ansöka
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Film att titta på hemma 
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3. Välj skola

4. Välj det som stämmer för dig

2. Välj ort
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2. Fyll i studieperiod samt poäng
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3. Bocka i rutan om du ämnar 
studera nästa period också

4. Fyll i studieperiod samt poäng



1. Stämmer 
studieperioden/perioderna?

2. Tryck endast här om du ska 
studera på olika nivåer och/eller 
olika orter. Då gör du om allt igen 

från sida 6 

2. Fyll i slutår och 
slutmånad för perioden
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Välj det som är aktuellt för dig när det gäller tidigare 
utbildning. Det kommer flera sidor efter denna med frågor 
om det. De är olika för varje individ. Svara så gott du kan. 
Läs rubriken noga på kommande frågor så blir det lättare 

att förstå!
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När du är klar med alla frågor om tidigare 
studier kommer du till denna bild

1. Välj det alternativ som stämmer för 
dig. 400 poäng är 100%

2. Gör ett val

3. Gör ett val

4. Gör samma som ovan om du
valt 2 studieperioder annars 
fortsätter du till nästa bild
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Om du har barn, välj ja och välj 
därefter Nästa
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Gör ett val för varje 
period du sökt för
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Gör ditt val

Gör ditt val

Gör ditt val



Står det rätt 
adress här?
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Fyll i det alternativ som 
passar dig bäst

Kom ihåg att bocka i båda 
oavsett om du väljer sms eller 

e-post
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Gå direkt till nästa 
utan att göra något
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Gör ditt val



Titta nu noga igenom sammanställningen så 
det har blivit rätt ifyllt!
• Längst ned på sidan hittar du följande text

1. Bocka i

2. Tryck 

3. Gå till bank-id på din 
telefon och signera med 
din kod
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Grattis! Du är nu klar med din ansökan. Invänta nu 
ett svar från CSN som kan ta några veckor
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