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INLEDNING
Hösten 2020 liknar på många sätt våren 2020 i och med att coronapandemin ser ut att
hålla i sig och därmed även dess smittskyddsrestriktioner, vilket påverkar samhället och
samhällsekonomin i mycket hög grad. Detta har därmed påverkat såväl studenternas
studiesituation i form av en undervisning som snabbt ställts om till att i mångt och mycket
vara digital, som ekonomin i form av uteblivna extrajobb och sommarjobb.
SFS har med anledning av detta under våren undersökt studenters ekonomi i flera olika
sammanhang. Vi beställde bland annat en Novus-undersökning som tillfrågade 300
högskolestudenter runt om i landet hur de planerade att försörja sig under sommaren.
Resultaten var påfallande bekymrande. Majoriteten (65 %) planerade att försörja sig helt
eller delvis genom en anställning. 3 av 4 studenter hade sökt jobb till sommaren, men bara
drygt hälften (55 %) av de som har sökt hade blivit erbjudna ett jobb. Resten av de arbetssökande, alltså 45 %, var osäkra om de kommer få något jobb. Hälften (49 %) av studenterna var oroliga för hur de skulle försörja sig under sommaren och hösten. Det motsvarar
ca 160 000 individer1 . Dessutom ställde SFS frågor om situationen gällande sommarjobb
till relevanta företrädare inom fack och näringsliv2, som uppgav en stor osäkerhet gällande
arbetssituationen. Inom vård, omsorg och trädgårdsnäringen såg läget relativt ljust ut.
Däremot för turism- och restaurangbranschen, som vanligen är en stor arbetsgivare för
studenter, stack ut som en bransch med betydligt färre arbetstillfällen än vanligt. SFS
kunde konstatera att de studenter som är beroende av sommarjobbet för sin försörjning
under resten av året skulle få det tufft i år.
6000 nya sommarkurser tillfördes som ett sätt att motverka
arbetslösheten bland studenter. SFS efterfrågade dock fler
åtgärder, som att utöka möjligheten att söka studiemedel
för juli och augusti.
Med anledning av detta valde SFS att genomföra en ny
Novus-undersökning, samt titta på studenters ekonomiska
situation i ett längre perspektiv.

1
SFS, Varannan student orolig över sin försörjning i sommar, https://sfs.se/ny-rapport-varannan-student-orolig-over-sin-forsorjning-i-sommar-novusundersokning/, 2019.
2
SFS, Arbetsmarknaden för sommarjobb under coronapandemin, https://sfs.se/ny-rapport-arbetsmarknaden-for-sommarjobb-under-coronapandemin/, 2019.
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RESULTAT AV NOVUS-UNDERSÖKNINGEN SEPTEMBER 2020:
SFS gjorde en uppföljande Novus-undersökning med syfte att kartlägga högskolestuderandes ekonomiska situation generellt och specifikt kopplat till coronapandemin. Resultatet
visade siffror som liknar tidigare undersökningar som gjorts av studenters ekonomi.
Två av tre studenter anser att deras ekonomi är bra (66 %). Detta går att jämföra med
siffran på 65% av de studerande som i CSNs rapport från 2017 uppgav att studieekonomin
var ganska bra, bra eller mycket bra3, vilket visar att detta är relativt stabilt över tid. Dock är
studenter äldre än 24 år mer benägna att svara att deras ekonomiska situation är dålig (15
%). Att äldre studenter är mindre nöjda med sin ekonomi är även något som anges i CSN:s
senaste rapport om studerandes ekonomiska och sociala situation 2017. Dessutom anges
det i CSN:s siffror att studenter med barn är mindre nöjda med sin ekonomi, än studenter
utan barn4. Varför äldre studenter är mindre nöjda med sin ekonomi kan tänkas bero på att
vissa har förbrukat en stor del av studiemedlet och är beroende av extrainkomster för att
klara sig. Äldre studenter kan många gånger även vara studenter med barn som upplever
att det är svårt att få ekonomin att gå ihop, särskilt om extrajobb och sommarjobb uteblivit i
år till följd av coronapandemin.
Trots att heltidsstudier bör anses
motsvara ett heltidsarbete anser drygt hälften av alla högskolestuderande att de inte
har full täckning för deras utgifter. Endast
ca 40%5 bedömer att deras levnadskostnader täcks till 100 % av studiemedlet. Det
betyder sammantaget att majoriteten av
högskolestudenter inte har full täckning för
sina utgifter via studiemedlet. På så vis får
man anta att majoriteten av studenter är
beroende av anhörigas ekonomiska stöd,
extrajobb och/eller sommarjobb. Detta är
bekymmersamt då studiemedlet syfte är att
vara rekryterande och ge alla en möjlighet att
studera på universitet och högskola.

DRYGT HÄLFTEN AV ALLA
HÖGSKOLESTUDERANDE
ANSER ATT DE INTE HAR
FULL TÄCKNING VIA STUDIEMEDLET FÖR SINA UTGIFTER

3
CSN, studenters ekonomiska och sociala situation, https://www.csn.se/download/18.24c009571623e413a5e25e/1521636341881/Rapport%20Studerandes%20ekonomiska%20och%20sociala%20situation%202017.pdf.
4
CSN, studenters ekonomiska och sociala situation, https://www.csn.se/download/18.24c009571623e413a5e25e/1521636341881/Rapport%20Studerandes%20ekonomiska%20och%20sociala%20situation%202017.pdf.
5
35 % svarade att deras levnadskostnader täcks helt av studiemedlet, men man bör kompensera för de som inte
överhuvudtaget tog studiemedel (10 %) och de som svarade “vet ej” (3 %) vilket innebär 35/(1-0.13)=40%)
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61 %, det vill säga en majoritet av högskolestudenterna, anser inte att den egna ekonomiska situationen har någon inverkan på studierna. Trots det är det dock cirka 70 000 individer, eller 1 av 5 (20%) som anser att deras ekonomiska situation inverkar negativt på deras
studier, vilket SFS anser är alldeles för många.
1 av 4 (26%) anser att deras ekonomiska situation har påverkats negativt av coronapandemin och drygt 1 av 4 tror att coronapandemin kommer att påverka deras ekonomiska
situation negativt under det kommande halvåret (27%). Att 26 % uppger att pandemin haft
en negativ effekt på deras ekonomi beror troligen på att de av någon anledning inte haft
möjlighet att läsa en sommarkurs, blivit av med extrajobbet under terminen eller inte fått
ett sommarjobb. Det kan också vara studenter som fått inställda kursmoment som i sin tur
lett till att studenten inte kunnat ta sina högskolepoäng och därmed inte fått studiemedel
utbetalat från CSN.
SFS noterar sammantaget med anledning av Novus undersökning att det fortsatt är alldeles
för många som har drabbats negativt av pandemin och som både nu och före pandemin av
olika skäl har svårt att få ekonomin att gå ihop. Dessutom befarar vi att vi ännu inte fullt ut
kan se pandemins konsekvenser på den enskilda studentens ekonomi.
SFS följer fortsatt utvecklingen av studenters ekonomi och studiesituation till följd av coronapandemin och i allmänhet för att kunna föreslå rätt åtgärder vid rätt tidpunkt.

STUDENTERS EKONOMI I ETT LÄNGRE PERSPEKTIV
Studiemedlet har varit en hjärtefråga för SFS sedan vi grundades för nästan hundra år sedan. Sen dess har studiemedlet haft många olika utformningar, till dess nuvarande form av
bidrag och lån infördes 1965. En student har möjlighet att få studiemedel för 240
veckors heltidsstudier, vilket motsvarar sex år. En student som studerar heltid kan få ut 10
860 kronor, varav 3 292 kronor är bidrag och 7 568 kronor är lån.

Studiemedlet i relation till KPI och löneutvecklingen

Summan på studiemedlet beräknas utefter konsumentprisindex (KPI) genom att det är
kopplat till prisbasbeloppet (PBB). Detta räknas i sin tur fram från KPI och fastställs av
regeringen varje år. Prisbasbeloppet räknas i sin tur fram från KPI. Det används vid bedömning av föräldrapenning, sjukersättning och garantipension6. Prisbasbeloppet tas fram
efter det allmänna prisläget, det vill säga inflationen. En jämförelse med KPI visar att
studiemedlens allmänna köpkraft har följt kostnadsutvecklingen väl under senare år.
Köpkraften under 2015 var den högsta sedan de moderna studiemedlen infördes 1965.
Därefter försvagades köpkraften något under 2016 och 2017, för att sedan öka på nytt.
Under 2019 nåddes en ny högstanivå7.

6
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S-studenters, rapport: Rättvist studiemedel, 2020.
CSN, Studiestödet, 2019, s.84.

5

En brist med att mäta köpkraften i förhållande till KPI är att studerande, liksom många
andra låginkomstgrupper, delvis har andra utgifter än dem som speglas av KPI. Exempelvis
utgör livsmedel och boende en större del av de flesta studerandes utgifter jämfört med
befolkningen i stort.8 Kostnaderna för boende har ökat mer än KPI under en följd av år.9

Grafen visar på hur boendekostnaderna stigit i förhållande till andra priser enligt KPI, från 1991-2019 (källa
hurvibor.se/SCB)

S-studenters rapport från september 2020 har undersökt en typisk studentbudget och
sett att heltidsstudenter som bor i studentlägenhet går back med över 1 600 kronor varje
månad. Enligt deras beräkning ligger hyran för ett korridorsrum på i snitt 2906 kronor och
en lägenhet på 4993 kronor per månad i hyra. Det betyder att studenter i lägenhet använder över 45% av sitt studiemedel för att betala hyran, medan den vanliga hyresgästen
endast lägger 28% av sin disponibla inkomst på hyran. Studenter i korridor uppges ligga
på gränsen och skulle inte klara en oförutsägbar utgift10.
SFS förespråkar som bekant att man inte bör lägga mer än 35 % av sin disponibla inkomst
på hyra och därmed är det många studenter som lägger alldeles för stor andel av sin
inkomst på just hyra. . S-studenters rapport visar att hyra och livsmedel beräknas vara de
största utgifterna för studenter. 11
Studiemedlet följer konsumentprisindex väl, men utvecklingen av främst hyror gör att
studentbudgeten för många är svår att klara av. Detta varierar troligen mellan studenter
beroende av hyresnivåer och bostadsutbudet på respektive studieort.

8
9
10
11

Ibid.
CSN, Vad är studiemedlen värda? 2018, s.3.
S-studenter, rapport: Rättvist studiemedel, 2020.
CSN, Studiestödet, 2019, s.84.
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Det finns även något som kallas inkomstbasbelopp som också fastställs av regeringen. Det
är det belopp som följer löneutvecklingen, vilket är högre än prisbasbeloppet. Hade
studiemedlet följt med i samma takt som löner hade studiemedlet idag varit 12 897 kronor.
Med andra ord har studenter blivit relativt fattigare jämfört med den arbetande delen av
befolkningen sedan åtminstone år 2000.12

SFS FÖRSLAG FÖR BÄTTRE STUDIEEKONOMI
Många studenter är nöjda med sin ekonomi, men trots det har många studenter det tufft
att få ekonomin att gå ihop. Novus undersökning från hösten 2020 visar att drygt hälften av
högskolestudenterna anser att de inte har full täckning för sina utgifter via studiemedlet.
Det torde göra att många studenter är beroende av ekonomisk hjälp av sin familj eller andra
närstående eller av att arbeta extra. SFS anser att heltidsstudier ska jämföras med heltidsarbete och att man därför inte ska behöva arbeta vid sidan av, utan kunna fokusera
helhjärtat på studierna. Dessutom finns ett breddat rekryteringsmål inskrivet i högskolelagen (kap.1, §5) som innebär att alla ska få möjlighet och förutsättningar att söka sig till
högre utbildning. Det ska med andra ord inte vara din eller dina anhörigas plånboksstorlek
som avgör detta.
Mot bakgrund av Novus undersökning anser SFS att riktade insatser till den grupp av
studenter som upplever ekonomin som tuffast, vore ett effektivt sätt att få fler studenter
att känna mindre stress över sin ekonomi. Förutom de uppgifter som finns i tidigare studier
som anger att det är äldre studenter och studenter med barn som upplever eko
nomin som tuffast, bedömer SFS att det även handlar om studenter som bor i städer med
stor bostadsbrist och höga hyror, samt studenter som har stora utgifter i samband med
VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för pendlingskostnader och/eller dubbla boenden.
Således följer ett antal förslag som SFS anser skulle underlätta för dessa grupper av
studenter.

12

S-studenter, rapport: Rättvist studiemedel, 2020.
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Ett mer tillgängligt bostadsbidrag
Trots att bostad är en av de utgifter som äter upp störst del av studenters inkomster och att
många studenter har sån pass liten inkomst att de borde ha rätt till bostadsbidrag, missar
två av tre (65%) studenter att söka bostadsbidraget13 . Att göra bostadsbidraget mer
tillgängligt vore ett riktat och effektivt sätt att hjälpa de studenter som har höga
boendeutgifter. För ökad tillgänglighet i bostadsbidraget rekommenderar SFS:
•

Slopa åldersgränsen för bostadsbidrag för studenter: åldersgränsen för bostadsbidraget till studenter på 29 år bör tas bort, eftersom vi också ser i vår
Novusundersökning att det är äldre studenter som har det svårast att få ekonomin att
gå ihop.

•

Slopa krav på uppskattad årsinkomst: SFS förespråkar att bostadsbidraget för studenter ska gå att söka baserat på vad en tror sig få in för nästkommande månad, inte vad
man tror sig tjäna på ett helt år, då detta kan vara svårt att gissa sig till beroende på
huruvida man får det där extrajobbet under terminen eller sommarjobb. Det ökar
rädslan för att tjäna för mycket och därmed bli återbetalningsskyldig, vilket många
studenter är rädda för.

•

Låt CSN administrera bostadsbidraget för studenter i stället för Försäkringskassan. CSN
administrerar studiestödet och är den myndighet som har mest kontakt med studenter.
Det skulle underlätta för studenter att söka både studiebidrag och bostadsbidrag på
samma ställe, samt att fler studenter troligen skulle få veta om möjligheten att kunna
söka bostadsbidrag.

•

Uppdra till den pågående BUMS-utredningen (Utredningen om bostadsbidrag och
underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet, SOU 2018:13) att se
över huruvida det även vore lämpligt med en höjning av bostadsbidraget.

13
Hem&Hyra, Granskning: Två av tre studenter missar b bostadsbidraget - nästan 10 000 på ett år, https://www.
hemhyra.se/nyheter/granskning-tva-av-tre-studenter-missar-bostadsbidraget-nastan-10-000-kronor-pa-ett-ar/, hämtad
2020-09-24.
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VFU - verksamhetsförlagd utbildning
SFS skrev under våren 2020 en rapport om studenters möjlighet till ersättning för
VFU-perioder 14, vilket bland annat visade att studenter generellt endast ges delvis
ersättning och att riktlinjer för ersättning endast fanns i hälften av fallen. Detta innebär en
stor ovisshet för många kring hur mycket VFU-notan till slut landar på för den egna
plånboken. Rapporten beskrev även att studenter har rätt till merkostnadslån, men i
praktiken är det endast ett fåtal studenter som kvalificerar sig till detta. SFS föreslog bland
annat följande förbättringsförslag i rapporten:
•

Inför ett VFU-bidrag: ett CSN-administrerat bidrag bör utgå till alla studenter som inte
får en VFU-plats med utbildad handledare inom rimligt pendlingsavstånd från
studie- eller bostadsorten.

•

Alternativt lärosätesbidrag: Om inte staten via CSN vill införa detta, så borde lärosätena
göras skyldiga att kompensera studenterna för VFU. Lärosätena och programmen bör
- och gör i många fall - arbeta för att hitta VFU-platser med utbildade handledare inom
rimligt geografiskt avstånd till alla sina studenter. Men i de fall de inte lyckas med så bör
de kompensera enskilda studenter för detta.

INFÖR ETT VFU-BIDRAG FÖR
ALLA STUDENTER SOM INTE FÅR
VFU-PLATS MED UTBILDAD
HANDLEDARE INOM
RIMLIGT
PENDLINGSAVSTÅND FRÅN
STUDIE ELLER BOSTADSORT

14
SFS, Ingen student ska betala för sin examen, En studie av kostnader och villkor för verksamhetsförlagd utbildning, https://sfs.se/sfs-slapper-ny-rapport-om-kostnaderna-for-vfu/ 2020.
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Ett bättre utformat studiestöd
Trots att resultaten i Novus undersökning inte påvisar ett akut behov av en generell
höjning av studiemedlet, så finns ett antal justeringar inom studiemedelssystemet som
skulle kunna göras och därmed gynna alla studenter, även de studenter med en tuff
ekonomisk situation. I synnerhet äldre studenter, som enligt vår Novus-undersökning
upplever sin ekonomi som tuffare än andra.
•

Bättre balans mellan lån och bidrag där bidrag helt bör ersätta lånet på sikt, eftersom
det torde främja rekrytering av personer från studieovana hem som ofta väljer bort
studier på grund av rädslan för att ta lån. Det skulle också skapa incitament att studera
till låglöneyrken.

•

Förläng antalet veckor man kan få studiemedel från 240 till 320 veckor, mot bakgrund
av att Bolognasystemet gjort utbildningarna längre.

•

Separera bidrags- och låneveckorna. Idag är dessa delar sammanlänkade, vilket innebär att om du studerar en termin och bara sökt bidrag från CSN, förbrukar du även din
rätt till lån från CSN under motsvarande antal veckor. Därmed går det inte att bara söka
bidrag ett visst antal veckor för att spara sina låneveckor. Detta straffar de individer
som väljer att bara söka bidragsdelen av CSN. SFS anser att CSN inte bör styra hur man
finansierar sina studier genom att pressa studenter att belåna sig. Därför
förespråkar SFS att bidrag- och lånedelen separeras så att man har möjlighet att fritt
disponera över sitt studiemedel.

•

Höj åldersbegränsningen för möjligheten att söka studiemedel till pensionsåldern. Detta
är viktigt för det livslånga lärandet.

•

Studieskulden bör avskrivas vid pensionsålder, eftersom det annars skapar dåliga
incitament för personer att söka sig till yrken med låg inkomst och att studera sent i
livet.

Linn Svärd
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linn.svard@sfs.se
070 545 70 45

Simon Edström
Ordförande
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070 545 75 57
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