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Förord
För andra året i rad presenterar SSCO Stockholms studentbudget. Här
visar vi vad studenter i Stockholm har att förhålla sig till ekonomiskt.
Region Stockholm har som mål att bli Europas mest attraktiva storstadsregion - en utbildningsort i världsklass som främjar studier, forskning och innovation. Det är ett fantastiskt mål som vi på SSCO ställer
oss bakom och även själva strävar efter. För att nå det målet måste
dock regionen se till att studenter har råd att leva och bo i Stockholm.
Att studenter väljer bort Stockholm för att det är för dyrt att bo, transportera sig och i övrigt leva är direkt kontraproduktivt i strävan efter
att vara en utbildningsort i världsklass.
Regionens mål kan bara förverkligas om det görs insatser för att attrahera och behålla studenterna i staden. Den ekonomiska situationen för
studenter är en nödvändig grundpelare. Idag är det ett måste för många
studenter i Stockholm att arbeta extra vid sidan om sina heltidsstudier
för att få ekonomin ihop, eftersom studiemedlet inte täcker de priser
som gäller i Stockholm. Extrajobb är dock en faktor som inte sällan
leder till negativ stress, sömnsvårigheter och försämrade studieprestationer.
Stockholm kan bättre. Vi har alla förutsättningar för att bli en kunskapsregion i världsklass. Men då måste regionen ta på sig ledartröjan
och verka för att göra det möjligt – eller rentav attraktivt – för studenter
att välja Stockholm som studieort.

Emilia Kaufeldt
Vice ordförande

Sofia Holmdahl
Ordförande
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Stockholms
studentbudget 2022
Inkomster
Studiebidrag

3 360 kr

Studielån

7 728 kr

Totalt

11 088 kr

Utgifter
Bostad

-4 785 kr

Mat

-3 040 kr

Hemförsäkring

-190 kr

Hemutrustning

-980 kr

Förbrukningsvaror

-120 kr

Medier och telefoni

-1 620 kr

SL-kort

-650 kr

Personlig hygien
(inkl. tandvård)

-700 kr

Kläder och skor

-520 kr

Fritid

-670 kr

Studiematerial

-461 kr

Kåravgift

-25 kr

Totalt

-13 761 kr

Resultat
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Resultat och slutsatser
Resultatet i årets studentbudget visar att en genomsnittlig Stockholmsstudent som ska klara sig på studiemedel, får en minusbudget om
2 673 kronor per månad. Den största utgiften är boendet och därefter
mat. En annan betydande utgift är kollektivtrafiken.
En slutsats som går att dra av resultatet är att studiemedlets belopp och
utformning inte i tillräcklig utsträckning är anpassat till de förutsättningar som gäller för studenter i Stockholm. En annan vinkel är att
Stockholmsregionen inte i tillräcklig utsträckning ser till att skapa goda
förutsättningar för studenter, till exempel genom att tillhandahålla tillräckligt med studentbostäder till studentvänliga priser, eller en kollektivtrafik som studenter har råd med.

Så har vi räknat
Inkomster
Studiemedel

Att studera på heltid innebär att ha full sysselsättningsgrad. I budgeten
utgår vi ifrån att studenterna tar fullt studiemedel, eftersom de flesta är
i behov av det. Studiemedelsbeloppet kommer från Centrala studiestödsnämnden (CSN) i som är ansvarig myndighet för studiemedlet.
Studenter är långt ifrån en enhetlig grupp. De skiljer sig i ålder, livssituation, bakgrund och andra förutsättningar. Vissa är unga och kan
bo hemma hos sina föräldrar, andra har flyttat långt och bor i en dyr
andrahandslägenhet. Ytterligare andra har barnansvar.
För att få ekonomin att gå ihop arbetar många studenter vid sidan om
studierna. Det är något som vi inte har tagit med i beräkningen,
eftersom vi inte anser att någon ska vara tvungen att arbeta mer än en
heltidssysselsättning. För vissa studenter fungerar det väl att arbeta
några timmar extra, i synnerhet om extrajobbet ligger inom samma
yrkesområde som den utbildning de läser. För många leder dock extrajobb till en negativ stress och försämrad studieprestation. Många har
heller inte möjlighet att arbeta extra.
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Andra bidrag

Det finns vissa typer av extralån och -bidrag som studenter kan söka.
Till exempel tilläggslån för den som är över 25 år och tidigare har
arbetat med en viss inkomst, tilläggsbidrag för den med barnansvar
eller merkostnadslån för den som ska göra en kostsam exkursion eller
liknande. I denna budget har dessa eventuella extrainkomster inte
räknats med eftersom de extrakostnader som de syftar till att täcka inte
heller har räknats in.
Bostadsbidrag är ytterligare ett bidrag som inte räknats in. Bidraget kan
sökas av unga under 29 år och barnfamiljer. År 2020 nyttjade inte ens
en av tio av Sveriges 360 000 studenter bostadsbidraget, trots att
betydligt fler skulle ha rätt att ta del av det. Enligt en undersökning av
Sveriges förenade studentkårer 2019 är rädsla för att bli återbetalningsskyldig, upplevelsen att det är krångligt att söka samt dålig kännedom
om bidraget de vanligaste orsakerna till att studenter avstår från att söka
bidraget.
I Statens offentliga utredning om bostadsbidraget 2021, framgår att en
tredjedel av alla som tar bidraget blir återbetalningsskyldiga. De skuldsatta har ofta svårt att betala tillbaka i utsatt tid och hamnar hos
Kronofogden, som gör indrivning.ii Eftersom bostadsbidraget enbart
kan sökas av vissa studenter, samt är mycket osäkert och riskfyllt att ta,
har xvi inte räknat med en eventuell inkomst genom bostadsbidrag.
Skulle vår genomsnittlige student ansöka om bostadsbidrag skulle
denne som mest kunna få 1 300 kronor per månad, vilket ändå skulle
innebära en minusbudget om 1 373 kronor per månad.
Utgifter
Boendekostnader

Stockholms studenters boendekostnader baseras på en undersökning
som utfördes av Novus på uppdrag av SSCO under 2020.iii I årets studentbudget har boendekostnaderna räknats upp med 1,8 %, vilket motsvarar den hyreshöjning som förhandlats fram mellan branschen och
Hyresgästföreningen för de flesta hyresrätter 2022.iv Det finns studentbostadsföretag som höjt hyrorna med upp till 2 %,v och det finns
studenter som bor på andra sätt än i studentbostad och hyresrätter.
Vissa kan därför ha fått ännu högre procentuell boendekostnad, medan
andra kan ha kvar samma kostnad som tidigare år.
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Utifrån Novus-undersökningen kan vi konstatera att Stockholms
studenter lägger i snitt 43 % av sitt studiemedel på boendet. Det kan
jämföras med övriga befolkningen som i snitt lägger 26 % av utgifterna
på boendekostnader enligt Hem & Hyra.vi
Matkostnader

Utgifterna för mat baseras på Konsumentverkets ”Koll på pengarna
2022”.vii Siffran baseras på att all mat tillagas hemma under hela månaden.
Kollektivtrafik

Det finns olika typer av biljetter för att åka med SL, från engångsbiljetter till årskort. I studentbudgeten har vi räknat med att studenter köper 30-dagarskort, då det enligt vår erfarenhet är den vanligaste biljetttypen bland studenter. De flesta studenter har inte råd att lägga ut hela
summan för ett årskort på en gång, och för många blir det inte heller
lönsamt då tillvaron ofta inte är helt utstakad och till exempel sommarmånaderna kan spenderas på annan ort.
Från 1 januari 2022 höjdes 30-dagarsbiljetten med tio kronor, till 650
kronor.viii Priset för månadskortet motsvarar nästan 6 % av studiemedlet. Motsvarande siffra baserad på medelinkomsten för icke-studerande vuxna är 3 %.
Studiematerial

Kostnaden för studiematerial är framtagen av Centrala studiestödsnämnden (CSN) 2020.ix Kostnaden kan skilja sig beroende på olika
utbildningar och lärosäten.
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.
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I snitt kostar en helårsmedlemsavgift drygt 300 kronor, vilket utslaget
per månad blir drygt 25 kr.
Övriga utgifter

Kostnader för medier, förbrukningsvaror, hemförsäkring, hemutrustning, kläder och skor, fritid och personlig hygien kommer från Konsumentverkets ”Koll på pengarna 2022”.
Kuriosa: Ett träningskort med studentrabatt på SATS i Stockholm
kostar 495 kronor i månaden. Motsvarande träningskort på SATS i
Norrköping kostar 183 kronor i månaden.x
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