Dags för ett

rättvist studiemedel
En rapport från S-studenter om
studerandes situation i Sverige

Inledning
Denna rapport påvisar studenters
ohållbara ekonomiska situation. Heltidsstuderande boende i studentlägenhet går back varje månad med över 1
600 kronor. Studenter boende i korridor 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 behöver 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 prisbasbeloppet. Beloppet följer Sveriges inflation 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.

Med dagens studiemedel går studenter i
lägenhet back

-1 653 kr
varje månad.
Samtidigt har det blivit dyrare att vara
student. Sedan 70-talet har priset på
kurslitteratur ökat med över 1000 procent1.
2019 fick 502 864 personer studiemedel
för att finansiera sina studier.2 Kombinationen 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 studera på heltid, på riktigt.
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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. Studiemedlet 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 fastställer regeringen nivån på prisbasbeloppet vilket i sin tur även används
vid beräkning av föräldrapenning,
sjukersättning och garantipension.
Prisbasbeloppet tas fram efter det allmänna prisläget, alltså inflationen. Beloppet 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 prisbasbeloppet. Med andra ord har Sveriges studenter blivit relativt fattigare jämfört
med den arbetande delen av befolkningen.
Om studiemedel hade följt inkomstbasbeloppets ökning från 1998 hade dagens studenter haft 2037 kronor mer i
plånboken. Studiemedlet för fyra veckor hade då legat på 12 879 kronor.2
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Egna beräkningar.

Idag följer CSN:et prisbasloppet
och ligger på

10 860 kr
för fyra veckor

OM CSN:et hade följt inkomstutvecklingen
hade dagens studiemedel legat på

12 897 kr
för fyra veckor

Studenter går back 1 653 kr varje månad
Studenter går back 1 653 kr varje månad
Problemet med dagens studiemedel är
inte att man inte har möjlighet att konsumera lyxprodukter. Problemet är att
heltidsstuderandes ekonomi ligger på
gränsen eller går back varje månad. I sin
tur leder detta till beroende av andra finansieringsalternativ och ökad stress.
Hyran och livsmedel är de två största
utgifterna. För studenter som bor i lägenhet är hyran betydligt högre än för
de som bor i korridor. Studenter i lägenheter 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. Beloppet baseras på svenska priser och
är till för att studenters inkomst ska
hänga med i inflationen. Dock har studentspecifika produkter ökat markant
mer än den svenska inflationen. Amerikanska 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 internationella karaktär är många kurser och
program baserade på amerikansk forskning och kurslitteratur.
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350
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660
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850
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434

-1 653

Med dagens studiemedel går studenter i
lägenhet back

-1 653 kr
varje månad.
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Vägen framåt för ett rättvist studiemedel
Studiemedlet kan öka på två sätt, antingen via lån eller bidrag. De som förespråkar lån menar att vanligt folk inte
ska betala för blivande höginkomsttagare. Genom lån menar de att individer kan välja att investera i sin utbildning.
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 nuvarande 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 studiemedlets lånedel. Idag är svenska
hushåll en av de högst belånade i västvärlden. 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 låneandelen bort många potentiella akademiker. Unga uppväxa i studieovana
hem är mindre benägna att börja på
universitet eller högskola. En av anledningarna är just alternativkostnaden.
Varför belåna sig i tre år när man kan
arbeta?
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ett rättvist studiemedel
I denna rapport har S-studenter redovisat studenters ohållbara ekonomiska situation.
Tusentals studenter går back varje månad till följd av bristande studiemedel. Heltidsstuderande boende i studentlägenhet går back varje månad med över 1 600 kronor. Studenter 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 befolkningen från studier. Ett studiemedel som möjliggör att alla som vill kan studera och fokusera på det till 100 procent.
Det är inte rimligt att studerande ska tvingas vara beroende av sina föräldrar eller extrajobb för att klara vardagen. Studenter behöver inte höjt studiemedel för att kunna köpa
lyxprodukter. Studenter behöver ett rättvist studiemedel för att klara vardagen.

