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Förord

Det är för studenter allt tydligare att det blir svårare att få budgeten att gå ihop. Lågt
studiemedel och dyrare levnadskostnad har genom åren resulterat i en ohållbar
ekonomi. Detta leder till att allt fler behöver arbeta vid sidan om sin primärsyssla för
att få ekonomin att gå ihop.

Till verksamhetsåret 2022/2023 fick Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) i uppdrag
av Göteborgs stads studentforum att utföra en beräkning av levnadskostnaden för
studenter i Göteborg. Denna budget avser att vara en estimering av kostnaden för en
enskild student och tar inte i beaktning fall som går utanför dess ramar.
Avskiljaktigheter som inte tas i beaktning är samboförhållande, vårdnad av barn och
extremfall kopplade till exempelvis hyreskostnader och nöjen. Studentbudgeten tar
även inte i beaktning inflationen under 2022. Siffrorna som sammanställs är från senast
2021 års räkenskap.

Även fast inflation inte är inräknat i denna budget går en student ungefär 2000 kronor
back varje månad. Detta är en siffra som antagligen kommer att öka om en
studentbudget skulle presenteras nästa år. GFS vill därför klargöra att åtgärder krävs
från politiken på alla nivåer för att motverka att Göteborgs studenters ekonomiska
situation försämras ytterligare.

Anton Johnsson Adnan Jordamovic
Ordförande GFS Vice Ordförande GFS
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Intäkter  

Studielån 7 616 kr

Studiebidrag 3 312 kr

Summa intäkter 10 928 kr

 

 

Utgifter  

Hyra 4 628 kr

Mat 2 920 kr

Förbrukningsvaror 130 kr

Hemutrustning 590 kr

Medier 1 580 kr

Hemförsäkring 160 kr

Personlig hygien 700 kr

Kläder och skor 520 kr

Fritid 660 kr

Kollektivtrafik 595 kr

Studentkårsmedlemskap 20 kr

Studiematerial 460 kr

Summa utgifter 12 963 kr

Summa intäkter och utgifter -2 035  kr
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Förklaring till siffrorna

Intäkter
Intäkterna beräknades utefter en 4 veckors period som månadsinkomst. I CSN:s årsrapport finns
siffrorna för studiemedel per vecka. I intäkterna räknades enbart studiemedlet med som skälig intäkt
(bidrag samt lån). Enligt en undersökning utförd av Sveriges förenade studentkårer 2019 var den
största anledningen till att studenter inte sökte bostadsbidrag rädsla för att vara
återbetalningsskyldiga. En stor del ansåg också att det var för krångligt att söka. Enligt CSN:s rapport
"Högskolestuderandes  ekonomiska och sociala situation 2020" (2021) var det enbart ca 1 av 20
studenter som nyttjade bostadsbidraget år 2020. Av anledningarna ovan räknades det inte med som
en inkomst.

Med dagens höga bostadspriser anser GFS att det är extra viktigt med ett välfungerande
bostadsbidrag med en skälig kompensation. Det finns en stor problematik i hur bostadsbidraget är
utformat idag då det för ofta är ett för lågt bidrag med komplicerade ansökningsprocesser. Att för en
student känna till sin årliga inkomst i förväg kan ofta vara ett problem då tillgång till arbete kan vara
osäkert, inte minst hur mycket arbetstid man förväntas få.  Vi i GFS ser gärna en enklare
ansökningsprocess för bostadsbidrag till studenter. Därför anser GFS exempelvis att bostadsbidragets
ansökningsprocess inte bör ta i beaktning det som intjänas under sommarmånaderna vid beräkning
av en students inkomst.

Hyra
Hyran beräknades som medianhyran för en studentbostad hos SGS studentbostäder (Utdragen från:
Hyresgästföreningen västra Sverige, mejl, 10 oktober 2022). Hyreskostnaden bör inte ses som
verklighet för studenters hyreskostnad utan bör ses som en uppskattning då många faktorer inte tas
med i beräkningen. Anledningen till användandet av medianhyran i stället för snitthyran beror på att
medianhyran ger en klarare bild av vad en student normalt betalar.  En av de mest påverkande
faktorerna vid en användning av snitthyra är hyrorna för större boenden ämnade för fler än en
hyresgäst. I hyreskostnaden beräknades inte den allmänna förstahandsmarknaden eller
andrahandsmarknaden med på grund utav att båda dessa har flertalet faktorer som spelar in,
exempelvis är det svårt att säga vilka lägenheter på dessa marknader som förmedlats till aktiva
studenter.

Kostnaden för bostad skall enligt GFS inte överskrida en tredjedel av en students budget, något som
inte uppfylls idag med ovan uttagna siffror, där kostnaden för bostad ligger på 42% utav en students
budget. Vi ser en risk i framtiden att hyrorna ökar ännu mer, exempelvis i och med att det statliga
investeringsstödet har avskaffats. Satsningar behövs göras, nationellt och lokalt, för att garantera en
framtid med rimliga hyror för stadens studenter.

4



 

 
Mat
Matkostnaden kommer från konsumentverkets "koll på pengarna" och beräknades som en
genomsnittskostnad för en person mellan 18–30 år och beräkningen följer de nordiska
näringsrekommendationerna. Förutsättningen är att all mat tillagas hemma.

Kollektivtrafik
Kostnaden för kollektivtrafik är ett månadskort från Västtrafik inklusive studentrabatt.
Kostnaden för kollektivtrafik står idag för cirka 5% utav en students totala budget. Även om utgiften
i sig inte är stor, så talar 5% för en ganska stor del utav den totala studentbudgeten.

Om man räknar ut andelen av budgeten reducerat med det absolut mest essentiella så som mat, hyra,
förbrukningsvaror, personlig hygien samt kläder och skor så uppkommer kollektivtrafiken till nästan
30% utav den kvarvarande budgeten. Det är därför fullt förståeligt att en student under sin vardag
väljer alternativen att investera i en cykel, gå eller vid udda tillfällen köpa en enkelbiljett för att klara
av kostnaderna. Därför anser GFS att Västtrafiks enkelbiljetter bör inkluderas i de studentrabatter
som finns tillgängliga. Detta behövs för att möjliggöra för de studenter som inte kan eller inte är i
behov av ett månadskort att ändå kunna välja att åka kollektivt vid enstaka tillfällen utan att
bekostas alldeles för mycket.

Studiematerial
Kostnaden för studiematerial kan variera beroende på kurser och program, men enligt en
undersökning utförd av Centrala studiestödsnämnden "Högskolestuderandes inkomster och utgifter
2020" (2021) ligger snittkostnaden för en student på 460 kr per månad.

Studiematerial är en essentiell del utav en students budget. Förutom kursmaterial, räknas även
skrivblock, pennor och dylikt som en student kan behöva. Medans en del av kurslitteraturen finns
tillgänglig vid biblioteken runt om i Göteborg (Stadsbiblioteket, Göteborgs universitets bibliotek och
Chalmers bibliotek m.m)  för utlåning, så är det i ett fåtal exemplar och underskrider antalet böcker i
efterfråga. I detta avseende behöver den fulla kostnaden för studiematerial räknas in.
 

Studentkårsmedlemskap
Studentkårsmedlemskapet varierar från studentkår till studentkår och har olika priser och lösningar.
Kostnaden på 20 kr är beräknat som ett oviktat snitt mellan Chalmers studentkår, Göta studentkår,
Sahlgrenska akademins studentkår, Konstkåren samt Handelshögskolans studentkår, per månad för
ett årsmedlemskap.

Övriga utgifter
De övriga utgifterna kommer från konsumentverkets siffror i ”Koll på pengarna” från 2021.
Kostnaderna är beräknade för en enskild person som bor i storstad och är mellan 18–25 år.
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