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FÖRORD
Den genomsnittliga Stockholmsstudenten går back 2 158 kronor i månaden. I
Stockholm är det tydligt att arbete vid sidan om studierna är ett krav snarare än
en möjlighet. Samhället tjänar på att befolkningen utbildar sig men studietiden
kostar alltför ofta ekonomisk ångest, stress och sömnsvårigheter – och stora hål i
plånboken.
Studiemedlets syfte är att täcka levnadsomkostnader under studier vilket fungerar
på flera håll ute i landet. I storstäder stöter vi däremot på högre försäkringskostnader, högre hyror och en allt dyrare kollektivtrafik som inte går att välja bort.
Till och med att gå på bio är dyrare för Stockholms studenter än andra studenter.
Region Stockholm har som mål att bli Europas mest attraktiva storstadsregion och
en utbildningsort i världsklass som främjar studier, forskning och innovation. För
Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) är det tydligt att vi har en
lång väg kvar innan regionen och staten kan säga att de tar hand om sina studenter
i tillräcklig utsträckning.
Stockholms studenter är en heterogen grupp som bor, lever och prioriterar på
olika sätt. I Stockholms studentbudget 2021 kollar vi på genomsnittskostnader vilket gör att det kan skilja både högt och lågt mellan olika studenter. Kostnader för
resor, hälso- och sjukvård, glasögon, presenter, semester, kalas, alkohol, måltider
ute, tobak och spel ingår inte i budgeten.
Oavsett är det tydligt att studiemedlet inte täcker våra levnadsomkostnader.
SSCO kräver en tydlig plan för att öka antalet studentbostäder med hyresnivåer
som matchar studentplånboken, ett tillgängligt bostadsbidrag, att obligatorisk
kurslitteratur är fri och att SL-rabatten utökas.

Oskar M Wiik
Ordförande

Nikita Zabzine
Ekonomipolitisk rådgivare
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Stockholms
studeNtbudget 2021
Inkomster
STUDIEBIDRAG

3 312 kr

STUDIELÅN

7 616 kr

TOTALT

10 928 kr

Utgifter
BOSTAD

-4 700 kr

MEDIER OCH TELEFONI

-1 580 kr

FÖRBRUKNINGSVAROR

-130 kr

HEMFÖRSÄKRING

-160 kr

HEMUTRUSTNING

-590 kr

MAT

-2 920 kr

KLÄDER OCH SKOR

-520 kr

FRITID

-660 kr

PERSONLIG HYGIEN INKL. TANDVÅRD

-700 kr

SL-KORT

-640 kr

STUDIEMATERIAL

-461 kr

KÅRAVGIFT

-25 kr

SAMMANLAGDA UTGIFTER

-13 086 kr

RESULTAT

-2 158 kr
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Förklaring av Intäkter
STUDIEMEDLET
Studiemedlet höjs med 68 kronor 2021 till 10 928 kronor med anledning av det
ökade prisbasbeloppet för 2021. Av studiemedlet är 3 312 kronor bidrag och 7 616
kronor lån.

BOSTADSBIDRAG
I Stockholms studentbudget 2021 har vi inte räknat in bostadsbidrag; ett bidrag
för unga under 29 år och barnfamiljer som kan sökas hos Försäkringskassan. 2020
var det endast 6 % av Sveriges 360 000 studenter som nyttjade bostadsbidraget
trots att majoriteten av studenterna inte får ekonomin att gå ihop med enbart
studiemedlet.
Enligt en undersökning av Sveriges förenade studentkårer 2019 är de vanligaste
orsakerna till att studenter inte söker bostadsbidraget rädsla för att bli återbetalningsskyldig, upplevelsen att det är krångligt att söka samt dålig kännedom om
bidraget. Då en så liten andel av studenterna nyttjar bidraget anser vi att det
vore missvisande att räkna in det i budgeten och uppmanar istället regeringen att
reformera bidraget. Vägledning finns på SSCO.se/ekonomipolitik.
Ps. Skulle vi räkna in bostadsbidrag om 1 300 kronor hamnar vi fortfarande på en budget
om -858 kr. Ds.

Förklaring av Utgifter
BOENDEKOSTNADER
SSCO genomförde tillsammans med Novus 2021 en undersökning bland högskolestuderande i Stockholm. Genom den har vi beräknat att snittboendekostnaden
för studenter är 4 700 kronor per månad. 35 % av studenterna har boendekostnader som överstiger 5 000 kronor och 11 % betalar mer än 7 000 kronor per månad.
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Utifrån snittet lägger studenter 43 % av sitt studiemedel på boendet. Hem&Hyra
rapporterade 2019 att för hela befolkningen är det 26 % av utgifterna som läggs på
boendekostnader.

MATKOSTNADER
Utgifter för mat är beräknat utifrån att all mat tillagas hemma under hela månaden. Siffran är baserad på Konsumentverkets beräkning genom de nordiska näringsrekommendationerna (NNR2012). I studentbudgeten har vi räknat på det
genomsnittliga matbehovet hos en person i åldern 18–30 år.

KOLLEKTIVTRAFIKEN
Ett 30-dagarskort på SL kostar 640 kronor per månad för studenter. Årsavgiften
på 6 690 kronor kan sedan hösten 2020 delbetalas varje månad vilket ger ett reducerat pris med en månadskostnad om 557,50 kronor. Detta sänker månadskostnaden med 82,50 kronor för de studenter som vet att de kommer att studera en
längre period. I Stockholms studentbudget 2021 har vi däremot räknat med ordinarie studentpris då lösningen är ny och inte har hunnit utvärderas. Region
Stockholm har knappt marknadsfört betallösningen och vi har därmed ingen
bild av hur många studenter som nyttjar detta. Eftersom lösningen inte ger möjlighet att avstå vissa månader, till exempel för den som befinner sig på annan ort
under sommarmånaderna är det inte säkert att det blir en total minskning i kostnad.
Tillträde till kollektivtrafiken i en storstad är essentiell för sysselsättning. De
flesta studenterna är beroende av att ta sig till och från studieplatsen och vi vill
tydligt betona problematiken i SL-kortets ständigt ökande prislapp.
Priset för månadskortet är nästan 5,8 % av studiemedlet för studenter. Motsvarande siffra baserad på medelinkomsten för icke-studerande vuxna är 3 %. Det är
alltså dyrare för studenter att resa kollektivt.

STUDIEMATERIAL
Beräkningen att studenter i snitt lägger 461 kronor på studiematerial är baserad
på en undersökning gjord av Centrala Studiestödsnämnden 2020. Denna siffra
kan skilja sig mellan utbildningar, tillgång till bibliotek etc.
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KÅRAVGIFT
Kåravgiften är baserad på den genomsnittliga medlemsavgiften för de fem största
studentkårerna i Stockholm 2021: Medicinska föreningen, Student Association at
Stockholm School of Economics, Stockholms universitets studentkår, Södertörns
högskolas studentkår och Tekniska Högskolans Studentkår. Detta ger ett snitt
om 300 kr i helårsmedlemsavgift, vilket blir en månadskostnad om 25 kr.

ÖVRIGA UTGIFTER
Kostnader för medier, förbrukningsvaror, hemförsäkring, hemutrustning, kläder
och skor, fritid och personlig hygien är baserade på Konsumentverkets Koll på
pengarna 2021, där vi utgått ifrån att studenten är mellan 18–25 år och bor i en
storstad.

Källor
CSN: Studiemedlet höjs: https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/202009-04-studiemedlen-2021-hojs-en-aning-till-foljd-av-hogre-prisbasbelopp.html
(Hämtad 2021-02-10)
CSN: Studerandes utgifter – En kartläggning av högskolestuderandes månadsutgifter (Kommer våren 2021)
CSN:s årsrapport 2020: https://www.csn.se/download/18.47ab2a4517605d849b5821/1610976992082/Högskolestuderandes%20ekonomiska%20och%20sociala%20situation%202020.pdf (Bostadsbidrag sida 14).
Hem&Hyra: Så mycket pengar lägger vi på boende https://www.hemhyra.se/nyheter/sa-mycket-pengar-lagger-vi-pa-boende/ (Hämtad 2021-02-12)
Konsumentverket, Koll på pengarna 2021: https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/privatekonomi/koll-pa-pengarna-2021-konsumentverket.pdf
Novus på uppdrag av SSCO: Högskolestuderandes hälsa och ekonomi 2021
UKÄ:s Årsrapport 2020: https://www.uka.se/download/18.65fbdad5175926cbdd099be/1606809482442/UKÄ_Årsrapport_2020-1201.pdf (Antal studenter benämns på sida 10)
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