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Den göteborgske studentens årsbokslut 2016 

Studiemedlet för 2015/2016 ligger på 9904 kr per månad. Den 18 februari visade Sveriges 
Förenade Studentkårer (SFS), i sin Studentbudget 2016, att studenter trots detta går back varje 
månad. SFS studentbudget visar ett genomsnitt för hela landet – i detta årsbokslut undersöker 
Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) hur Göteborg står sig i jämförelse. Slutsatsen blir att det 
kostar 382 kr mer i månaden att välja Göteborg framför den genomsnittliga studentstaden. Detta 
är en negativ utveckling då skillnaden mellan Göteborg och genomsnittet i Sverige har ökat. 
Situationen för äldre studenter, över 26 år, har dock fått det något bättre då de från och med i år 
har rätt till studentrabatt på kollektivtrafik men på ett år kostar det ändå 4584 kr mer att studera i 
Göteborg. 

Studenters förutsättningar i Sverige 

Studentpopulationen är heterogen, och att ta hänsyn till alla aspekter som skiljer studenters 
ekonomiska situationer åt är svårt. Vi har därför använt de levnadskostnader som 
Konsumentverket anger vara standard för ett singelhushåll. Budgeten förändras rejält exempelvis 
för de studenter som är föräldrar, inte tar CSN eller jobbar extra. I beräkningarna förutsätts att 
studenten inte har några funktionsvariationer eller sjukdomar som innebär extra utgifter för till 
exempel hjälpmedel eller mediciner. Alla hushållskostnader ingår inte i beräkningen. Till exempel 
ingår inte kostnader för övriga resor, hälso- och sjukvård, glasögon, presenter, semester, kalas, 
alkohol, tobak eller spel. 

Vi har i årsbokslutet räknat på hur en student klarar sig med den ersättning som staten anser vara 
skälig med studier som heltidssysselsättning. GFS anser att ett extrajobb aldrig kan vara en 
förutsättning för studenterna ska få ekonomin att gå ihop. Som student på heltid ska bidrag och 
lån från CSN täcka ens levnadskostnader. 

GFS anser att högre studier är en investering för samhället, och bör behandlas därefter. En 
instabil ekonomisk situation är psykiskt påfrestande och stressande. Stress kan leda till ett 
akademiskt misslyckande, som i sin tur leder till en än svårare ekonomisk situation. 
Privatekonomi skall inte få styra över möjligheten att studera. 

Studenters förutsättningar i Göteborg 

Göteborg är Sveriges andra största stad och med det följer ökade kostnader för exempelvis 
boende. I Den göteborgske studentens årsbokslut är snitthyran cirka 450 kr högre per månad än 
Studentbostadsföretagens siffra som SFS använder sig av i sin Studentbudget. Detta trots att de 
största aktörerna på Göteborgs studentbostadsmarknad är stiftelser, och därför drivs utan 
vinstintresse. För en mer rättvis jämförelse med övriga landet än tidigare år har GFS i år tagit 
snitthyran för ettor hos de två största studentbostadsaktörerna i Göteborg. Detta skiljer sig mot 
hur GFS har räknat tidigare men för att bättre kunna jämföra med övriga landet har beräkningen 
skett på detta sätt i år. 



 2016-02-23 

     

 

 

Göteborgs Förenade Studentkårer | Kungsgatan 11 | 411 18 Göteborg 
www.gfs.se | info@gfs.se  

 
Sida 2 av 3 

 

 

Under nästan hela läsåret har efterfrågan på studentbostäder varit stor och kötiderna hos SGS har 
genomgående varit långa – i genomsnitt 18 månader för ett studentrum vid vårterminens start. På 
grund av rådande bostadssituation är hyresposten en utgift som studenter har liten makt att 
påverka oavsett hur väl de planerar sin ekonomi. 

Göteborg har fått en efterfrågad studentrabatt i kollektivtrafiken. Detta är välkommet eftersom 
den förbättrar situationen för studenter över 26 år men det kan konstateras att även med denna 
rabatt ser ekonomin dyster ut för Göteborgs studenter. 

Slutsatser 

Också i år visar GFS bokslut att Göteborgs studenter går back. Trots rabatten på kollektivtrafik 
är det tufft för en student i Göteborg i jämförelse med den genomsnittliga studenten i övriga 
landet. I Göteborg är levnadskostnaden för en student 382 kr högre per månad. Detta beror till 
stor del på den högre genomsnittshyran i Göteborg jämfört med snittet i övriga Sverige. Trots en 
låg hyreshöjning hos SGS har skillnaden till övriga landet blivit större. Detta eftersom snittet i 
hela landet har sjunkit. 

Om Göteborgs politiker vill bygga en kunskapsstad måste något göras för att staden på sikt ska 
kunna locka studenter att söka sig hit. Göteborgs studenter ska inte på ett år behöva gå back lite 
mer än en (göteborgsk) månadshyra jämfört med sina studiekamrater runt om i landet. 
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feb-16   

Inkomster (kronor) 2016 2015 

Lån  7 088 7 120 

Bidrag 2 816 2 828 

Studiemedel, 4 veckor 9 904 9 948 

   

Utgifter (kronor)     

Bostad, exkl. el• 3838 3799 

Mat, inkl. matlåda •• 2130 2130 

Kläder/skor •• 605 590 

Personlig hygien inkl. tandvård •• 465 455 

Media •• 920 940 

Kåravgift ••• 20 20 

Studiematerial •••• 810 810 

Hemförsäkring •• 140 120 

Förbrukningsvaror •• 100 100 

Kollektivresor ••••• 450 435 

Hemutrustning •• 370 370 

Fritid •• 640 640 

Summa utgifter  10488 10409 

Resultat -584 -461 

 

• Studentbostadsföretagen. GFS har beräknat på snitthyra för ettor hos SGS studentbostäder 
och Chalmers studentbostäder 2014. För 2016 användes en procentuell höjning till 2015 års 
hyresnivåer. 

•• ”Koll på pengarna 2016” (Konsumentverket) 

••• GFS medlemskårer. Avgiften är snittet per månad. 

•••• ”Stärkt stöd för studier - tryggt, enkelt och flexibelt” (SOU 2009:28), uppräknat med KPI 

••••• 30-dagarskort inom Göteborgs kommun med ungdomsrabatt  


