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Inledning

Denna rapport påvisar studenters 
ohållbara ekonomiska situation. Hel-
tidsstuderande boende i studentlägen-
het går back varje månad med över 1 
600 kronor. Studenter boende i kor-
ridor ligger på gränsen och skulle inte 
klara av en oförutsägbar utgift.

Dagens studenter behöver inte mer 
pengar för att kunna äta ute eller köpa 
dyrare kläder. Dagens studenter be-
höver ett rättvist studiemedel, på så 
sätt får alla som vill möjligheten att 
studera, oberoende om deras föräldrar 
kan täcka hålet i budgeten eller ej.

Studenter har fått det relativt sämre. 
Studiemedlet är knutet till prisbasbe-
loppet. Beloppet följer Sveriges infla-
tion och tar inte hänsyn till löneläget. 
Under de senaste decennierna har 
lönerna stigit snabbare än inflationen. 
Som konsekvens har studenter fått det 
relativt sämre än de som arbetar. 

Samtidigt har det blivit dyrare att vara 
student. Sedan 70-talet har priset på 
kurslitteratur ökat med över 1000 pro-
cent1. 

2019 fick 502 864 personer studiemedel 
för att finansiera sina studier.2 Kombi-
nationen av lån och bidrag möjliggör att 
en student kan fokusera på sina studier 
på heltid. Det är en bra sak. Problemet 
är dock att studiemedlet inte räcker till 
för många studenter.

Det är dags för ett rättvist studiemedel 
som ger studenter möjlighet att stude-
ra på heltid, på riktigt. 

1 NBC News. College Textbook Prices Have Risen 
1,041 Percent Since 1977. Tillgänglig: https://www.nbcnews.
com/feature/freshman-year/college-textbook-prices-have-
risen-812-percent-1978-n399926. Hämtad: 2020-09-17
2 CSN. 2020. Kortfakta om studiestödet. Tillgängligt: 
https://www.csn.se/om-csn/statistik-och-rapporter/kort-
fakta-om-studiestodet.html. Hämtad: 2020-09-17
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Varför ser studiemedlet ut som det gör?

CSN:s nuvarande form med bidrag 
och lån infördes 1965. Sedan dess har 
studiemedlet utvecklats på olika sätt, 
men grunderna från startdatumet står 
kvar. I dagens system har en student 
möjlighet att finansiera 240 veckor av 
studier, vilket motsvarar sex år. Studi-
emedlet beräknas efter antalet veckor 
och består av bidrag tillsammans med 
lån. Vid heltidsstudier kan en student få 
ut 10 860 kronor. 3 292 kronor av dessa 
är bidrag, medans 7 568 kronor är lån.1

Summan av studiemedlet beräknas 
utefter prisbasbeloppet. Varje år fast-
ställer regeringen nivån på prisbas-
beloppet vilket i sin tur även används 
vid beräkning av föräldrapenning, 
sjukersättning och garantipension. 
Prisbasbeloppet tas fram efter det all-
männa prisläget, alltså inflationen. Be-
loppet som följer löneutvecklingen i 
Sverige heter inkomstbasbeloppet och 
fastställs också av regeringen.

Löneutvecklingen i Sverige har haft 
en snabbare ökning än priserna. Som 
konsekvens har arbetande personer 
fått det relativt bättre än personer vars 
inkomst är beroende av prisbasbelop-
pet. Med andra ord har Sveriges stu-
denter blivit relativt fattigare jämfört 
med den arbetande delen av befolknin-
gen.

Om studiemedel hade följt inkomstbas-
beloppets ökning från 1998 hade da-
gens studenter haft 2037 kronor mer i 
plånboken. Studiemedlet för fyra veck-
or hade då legat på 12 879 kronor.2

1 Ibid.
2 Egna beräkningar.
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Studenter går back 1 653 kr varje månad
Problemet med dagens studiemedel är 
inte att man inte har möjlighet att kon-
sumera lyxprodukter. Problemet är att 
heltidsstuderandes ekonomi ligger på 
gränsen eller går back varje månad. I sin 
tur leder detta till beroende av andra fi-
nansieringsalternativ och ökad stress.

Hyran och livsmedel är de två största 
utgifterna. För studenter som bor i lä-
genhet är hyran betydligt högre än för 
de som bor i korridor. Studenter i lägen-
heter använder över 45 procent av sitt 
studiemedel för att betala hyran. Detta 
kan jämföras med vanliga hyresgäster 
som lägger 28 procent av sin disponibla 
inkomst på hyra. En procentandel som 
Hyresgästföreningen beskriver som hög. 
För bostadsrätts- och villaägare betalar 
20 respektive 16 procent av sin inkomst 
på sin bostad.1 

Ökade kostnader för studiematerial
Studiemedlet har kontinuerligt höjts 
tillsammans med prisbasbeloppet. Be-
loppet baseras på svenska priser och 
är till för att studenters inkomst ska 
hänga med i inflationen. Dock har stu-
dentspecifika produkter ökat markant 
mer än den svenska inflationen. Amer-
ikanska nyhetskanalen NBC News fann 
2015 att priser på kurslitteratur har stigit 
med 1 041 procent sedan 1977.2 Denna 
beräkning gäller inte svenska böcker, 
men i och med högre utbildnings inter-
nationella karaktär är många kurser och 
program baserade på amerikansk forsk-
ning och kurslitteratur.

1 Hyresgästföreningen. 2020. Hyran tar stor del av 
inkomsten. Hur vi bor.se. Tillgänglig: https://hurvibor.se/
boendekostnader/boutgift-i-procent/. Hämtad: 2020-09-17
2 NBC News. College Textbook Prices Have Risen 
1,041 Percent Since 1977. Tillgänglig: https://www.nbcnews.
com/feature/freshman-year/college-textbook-prices-have-
risen-812-percent-1978-n399926. Hämtad: 2020-09-17

Budget 
Korridor Lägenhet

Inkomster

Studiemedel1 10 860 10 860

Bostad

Hyra2 2906 4993
Hemförsäkring3 100 100
Summa 3006 5093

Övrigt

Livsmedel 2950 2950
Kläder och skor 520 520
Fritid och lek 660 660
Mobiltelefon 350 350
Hygienartiklar 500 500
Förbruknings-
varor

130 130

Hemutrustning 590 590
Kollektivresor 570 570
Studiematerial4 850 850
Streaming 300 300
Summa 7420 7420

Totalt 434 -1 653

1 CSN för fyra veckors heltidsstudier. 
2 Data från Studentbolagsföretagen.
3 Belopp för hemförsäkring samt övriga konstnader utgår  
 från Konsumentverkets rapport 2020 - Koll på pengarna
4 Swedbank. 2020. Studentekonomi. Tillgänglig: https:// 
 www.swedbank.se/privat/vara-kundpaket/ung-18-21-ar- 
 och-student/studentekonomi.html. Hämtad: 2020-09-18.
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Vägen framåt för ett rättvist studiemedel

Studiemedlet kan öka på två sätt, antin-
gen via lån eller bidrag. De som före-
språkar lån menar att vanligt folk inte 
ska betala för blivande höginkomst-
tagare. Genom lån menar de att indi-
vider kan välja att investera i sin utbild-
ning.

Samma sak hade man kunnat säga om 
bidrag. I Sverige betalar vi skatt. Vi har 
ett utvecklat välfärdssystem och gratis 
tillgång till universitet och högskola. 
Som student har man vetskapen att väl 
ute i arbetslivet kommer skatten på ens 
lön användas för att finansiera nuva-
rande studenters uppehälle. Med andra 
ord är bidragsdelen viktig beståndsdel i 
det akademiska kretsloppet.

Samtidigt finns det flera problem 
med att förlita sig för mycket på stud-
iemedlets lånedel. Idag är svenska 
hushåll en av de högst belånade i väst-
världen. 2018 hade svenska hushåll 
en belåningsgrad på 185 procent1. Att 
bygga ett samhälle på lån är riskfyllt. 
Detta eftersom externa chocker så som 
finansiella kriser och pandemier kan 
komma att ha förödande ekonomiska 
konsekvenser för individen. 

Samtidigt skrämmer den höga låne-
andelen bort många potentiella aka-
demiker. Unga uppväxa i studieovana 
hem är mindre benägna att börja på 
universitet eller högskola. En av anled-
ningarna är just alternativkostnaden. 
Varför belåna sig i tre år när man kan 
arbeta?

1 Ekonomifakta. 2020. Hushållens skulder.   
Tillgänglig: https://www.ekonomifakta.se/fakta/ ekonomi/
hushallens-ekonomi/hushallens-skulder/. Hämtad: 2020-
09-18



I denna rapport har S-studenter redovisat studenters ohållbara ekonomiska situation. 
Tusentals studenter går back varje månad till följd av bristande studiemedel. Heltids-
studerande boende i studentlägenhet går back varje månad med över 1 600 kronor. Stu-
denter boende i korridor ligger på gränsen och skulle inte klara av en oförutsägbar utgift.

För ett hållbart studentliv fritt från onödig stress och beroende av extern finansiering 
krävs ett rättvist studiemedel. Ett studiemedel som inte skrämmer bort delar av befolk-
ningen från studier. Ett studiemedel som möjliggör att alla som vill kan studera och foku-
sera på det till 100 procent.

Det är inte rimligt att studerande ska tvingas vara beroende av sina föräldrar eller extra-
jobb för att klara vardagen. Studenter behöver inte höjt studiemedel för att kunna köpa 
lyxprodukter. Studenter behöver ett rättvist studiemedel för att klara vardagen.

ett rättvist studiemedel


