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Studentekonomi hösten 2012 
 
I dagarna påbörjar cirka 30 000 ungdomar sin första högskoletermin. Utgifterna 
varierar under studieåret och att få pengarna att räcka är en konst.  
- Det är lätt att förstå om kostnader för uteliv prioriteras. I början ses säkert 
kontakten med andra studenter viktig, menar Ylva Yngveson vid Institutet för 
Privatekonomi, Swedbank. Men det finns fler utgifter och den som är smart kan få 
pengarna att räcka till nöjen hela terminen.  
 
I början av en termin behöver en hel del saker köpas in, till exempel studielitteratur. 
Dessutom kan pengar behövas för köp av dator och hemutrustning. Studiemedlet täcker 
främst de löpande utgifterna, inte självklart större inköp. Ett visst sparat kapital kommer 
väl till pass när man ska påbörja sina studier, både för att jämna ut ekonomin över 
terminen och för att ha bättre råd med utgifter för inköp och nöjen som dyker upp. 
 
Ibland krävs det helt enkelt ett extrajobb för att öka inkomsterna. Något som kan störa 
studietakten, men å andra sidan också ge en välbehövlig fot in på arbetsmarknaden. 
Exempel på studentbudget, se bilaga. 
 
Privatuthyrning mer attraktivt 
För studenten är boendet den svåraste frågan att lösa. På många orter är det extremt 
svårt att få tag i en bostad överhuvudtaget och än mindre en billig. Boendekostnaden är i 
de flesta fall avgörande för hur mycket som blir kvar till övrig konsumtion. Några sätt att 
påverka boendeutgiften är att dela lägenhet, söka bostadsbidrag eller bli inneboende.  
- Privatuthyrning borde bli mer attraktivt nu när hyresintäkter inte beskattas lika hårt, 
menar Ylva Yngveson. En win-win-situation för båda parter. 
 
Att känna varandra väl, ha ett avtal om hur kostnader ska fördelas och hur ett avhopp ska 
skötas är bra förutsättningar för dem som delar lägenhet. Bostadsbidraget, som finns för 
unga vuxna under 29 år, kräver hyreskontrakt och att inkomsterna under kalenderåret inte 
är så stora. Läs mer om reglerna i bilagan.  
 
Matlåda bästa spartipset 
Maten är den andra stora posten bland utgifterna. Att laga mat själv, ta med matlåda och 
ordna med matlag för att få stordriftsfördelar, kan minska kostnaden. Även att handla till 
extrapriser, planerat och laga flera portioner för infrysning av matlådor är tips för liten 
plånbok. Klokt att inte vara hungrig när matinköpen ska göras. Det leder lätt till impulsköp. 
- När vi tidigare frågat studenter om deras bästa tips för studentekonomin kommer 
utgifterna för mat högt upp på listan. Att ta med matlåda i stället för att äta utelunch kan 
spara bortåt 800 kronor varje månad, konstaterar Ylva Yngveson. 
 
För ytterligare information: 
Ylva Yngveson, chef för Institutet för Privatekonomi, Swedbank, tfn: 070-200 1245 



 

 
  
 

Bilaga.  
 
Studentbudget 2012 
 
Kronor per månad 

 
Inkomster Studentrum i korridor Egen lägenhet Bo hemma/betala för sig 

Studielån, 4 veckor 6 124 6 124 6 124 
Studiebidrag, 4 veckor 2 796 2 796 2 796 
Bostadsbidrag 1 000 1 300  
Summa inkomster 9 920 10 220 8 920 

    
Utgifter    
Bostad 3 100 4 600 (Hyra+del i gem. utg) 3 500* 
Mat (inkl kårlunch) 2 980 2 980 1 220** 
Kläder o skor 600 600 600 
Hygien, hälsa, hårvård 500 500 300 
Sport 170 170 170 
Terminsavg, studiemtrl 700 700 700 
Övr nödvändigt *** 890 1 740 520 
Summa utgifter 8 940 11 290 7 010 
 
Kvar till hemresor, 
nöjen mm 

 
980 

 
-1 070 

 
1 910 

 
*     Hyra och mat (exkl lunch) samt tvätt, förbrukningsvaror, del i telefon, tv, tidning och bredband. 
**   Enbart kårlunch 
*** Hem- och olycksfallsförsäkring, lokala resor, delad tidning, telefon, förbrukningsvaror och betaltjänster. För egenlägenhet även el, tv 
och egen prenumeration på dagstidning. För den som bor hemma: lokala resor, olycksfallsförsäkring och betaltjänster. 

 
Regler för bostadsbidrag för unga, 18-29 år 
 
Bostadsbidraget utgör 90 procent av boendekostnad mellan 1 800 kr och 2 600 kr, plus 65 procent av 
boendekostnad mellan 2 600 kr och 3 600 kr. Bidraget avrundas nedåt till 100-tal kronor. Som mest går det att 
få 1 300 kronor i månaden i bostadsbidrag. Bidrag ges inte till bostadsyta större än 60 kvadratmeter. 
Försäkringskassan handlägger ansökan om bostadsbidrag. 
 
Bidraget prövas kalenderårsvis mot inkomst av tjänst och kapital och även mot förmögenhet. Det börjar 
trappas av vid en årsinkomst på 41 000 kronor för ensamstående och 58 000 kronor för samboende. Har man 
fått högre inkomster under året är det bäst att meddela Försäkringskassan direkt. Avstämningen sker ändå i 
efterhand och den som fått för högt bidrag får betala tillbaka det som var för mycket.  
 
80 procent av bidragsdelen av studiemedlet räknas in i inkomstprövningen. Kapitalinkomster, både räntor, 
utdelningar och kapitalvinster räknas in. Nytt för i år är reglerna om fondskatten, som bygger på en 
schablonintäkt. Den dyker upp som inkomst av kapital i deklarationen och påverkar därmed bostadsbidrag. 
1/3 av inkomster över 41 000 kronor, respektive 58 000 kronor, minskar bidraget. 
 
För studenter med barn gäller andra belopp och gränser. 

 
 
Ekonomitips för studenter från studenter 
 

 Ta med matlåda eller ät lunch hemma 

 Köp kurslitteratur begagnat eller låna 

 Köp inget på kredit eller avbetalning 

 Räkna på din ekonomi, gör en budget 

 Spara en del av det du tjänar på extrajobb 

 Dela bostad 

 Sök bostadsbidrag 

 Sök stipendier 

 Jämför priser på el, tele och försäkring 

 Sälj det du inte längre behöver 
 


