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PRESSINFORMATION 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda 
Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och 
försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.   
 

 
 
Välj rätt studieort – Örebro billigast och Göteborg 
dyrast 
Det finns nog lika många tankar om studentlivet som antalet utbildningar men gemensamt 
för väldigt många är att studietiden ställer stora krav på disciplin, inte bara vad gäller 
pluggandet utan också vad gäller ekonomin. Enligt en sammanställning som 
Länsförsäkringar gjort är Örebro den billigaste staden att plugga i och Göteborg den 
dyraste. 

Det krävs lite planering och en hel del pusslande med slantarna för att leva på studiebidrag och 
studielån. Samtidigt finns också många möjligheter till att skaffa sig en lite bättre vardagsekonomi 
som student. Bäst är att både ha koll på sina egna pengar och på vad som gäller. Hur mycket får 
man egentligen lov att tjäna på extrajobb? Kan man få stöd till bostad? Hur söker man stipendium? 

– Studenter har det oftast knapert och kan inte leva på samma sätt som man kanske är van att göra. 
Det viktigaste för att inte hamna snett ekonomiskt är att räkna på hur stora utgifterna är och göra en 
enkel budget. Är marginalerna små kan det vara idé att räkna på hur mycket man kan spendera 
varje vecka eller till och med varje dag, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på 
Länsförsäkringar. 

Kostnader per månad i 11 studentstäder  

Stad Hyra studentbostad Mat Försäkring Träning Lokaltrafik Lunch Per månad

Örebro 3 512 1 386 106 185 480 700 6 369
Växjö 3 462 1 383 61 169 375 1 180 6 630
Umeå 3 300 1 440 50 169 430 1 380 6 769
Sundsvall 3 050 1 309 49 199 690 1 500 6 797
Uppsala 3 466 1 396 100 169 550 1 240 6 921
Östersund 3 173 1 380 113 227 710 1 500 7 103
Stockholm inkl förorter 3 735 1 418 191 169 460 1 240 7 213
Linköping 3 720 1 399 110 169 660 1 160 7 218
Skövde 3 832 1 320 94 183 480 1 400 7 309
Lund 4 043 1 368 123 169 525 1 200 7 428
Göteborg 3 920 1 351 118 169 670 1 300 7 528  
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Kvadratmeterpris i genomsnitt för bostadsrätt i 10 studentstäder 
Stad Bostadsrätt kr/kvm

Sundsval l 8 805

Skövde 10 084

Östersund 11 237

Växjö 15 928

Umeå 16 511

Örebro 16 549

Linköping 20 414

Lund 24 570

Göteborg 30 341

Uppsala 31 389

Stockholm inkl  förorter 41 520

Stockholm innerstad 65 259  

Råd och tips för dig som är student  

Studiemedel hos CSN 
Maximalt studiemedel är 8 920 kronor för fyra studieveckor där bidragsdelen är 2 796 kronor och 
låndelen är 6 124 kronor. Om du har barn kan du få tilläggsbidrag. Du kan ha andra inkomster upp 
till ett visst belopp varje år utan att ditt studiemedel minskas. Detta kallas fribelopp. Pluggar du 
heltid under ett halvår i totalt 20 veckor är fribeloppet 71 200 kronor i år. Meddela CSN om du har 
högre inkomster så att du inte blir återbetalningsskyldig. 

Bostadsbidrag 
Om du är under 29 år gammal kan du få bostadsbidrag. Har du inga barn kan du få upp till 1 300 
kronor. Preliminär beräkning och ansökan gör du hos Försäkringskassan. Bostadsbidraget minskar 
om din inkomst är över 41 000 kronor per år. Har du inkomster över 86 720 kronor kan du inte få 
bostadsbidrag. Som inkomst räknas bland annat lön, ränteinkomster och 80 % av studiebidraget. 
Meddela Försäkringskassan om alla förändringar som kan innebära lägre bostadsbidrag så att du 
inte blir återbetalningsskyldig. 

Jobba extra  
Jobbar du extra kan du se till att det inte dras för mycket skatt från din lön. Om du tjänar mindre än 
18 824 kronor under hela 2013 behöver du inte betala någon skatt alls. Fyll i ett intyg och lämna 
det till din arbetsgivare. Tjänar du mer än 18 824 kronor kan du begära jämkning som innebär att 
arbetsgivaren drar mindre i skatt. Intyg, jämkningsansökan och mer information finns i 
Skatteverkets broschyr SKV430.  

Reglerna för hur mycket du kan tjäna innan studiemedlet sänks kommer troligen att ändras till 
2014. Enligt ett förslag ska det så kallade fribeloppet höjas med 30 000 till 172 400 kronor per år.  

Sök stipendier 
Stipendier som används till utbildning är skattefria. Länsstyrelsen har en bra sökdatabas över 
landets stiftelser som delar ut stipendier och bidrag. Du kan även fråga kommunen eller 
församlingen där du bor. 

Sök sommarjobb i god tid.  
Du får bara studiemedel för 40 veckor per år. Om du inte lyckas hitta sommarjobb kan du vända 
dig till din hemkommun. En del kommuner har särskilda sommarprojekt för studenter. 

Om du har möjliget är det bra att lägga undan lite pengar varje månad så att du klarar av 
exempelvis ett tandläkarbesök eller att skaffa nya glasögon. 
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Spartips 
Ta med matlåda 
Cykla 
Kolla studentrabatter 
Köp kursböcker i andra hand 
Planera matinköp 
Laga mat ihop med andra 
Gör en hushållsbudget 
Sälj saker du inte behöver 
 
Beskrivning av hur vi räknat 
 
Studentbostad - Källa: Hem & Hyra (Hyresgästföreningens medlemstidning). Genomsnittlig hyra 
för en studentbostad per månad 
Mat - Källa: PRO:s Matkasse. 79 varor 2012, uppdelad på landskap. Vi har räknat med PRO:s 
matkasse för att få med regionala prisskillnader men enligt konsumentverkets generella 
beräkningar kostar maten med lunchen borträknad i snitt 1 800 kronor för pojkar mellan 18-30 år 
och för flickor i samma ålder 1 370 kronor per månad. 
Försäkring - Källa: Länsförsäkringar. Hemförsäkring, allrisk (drulle), utökat reseskydd och 
olycksfallsförsäkring  
Träningskort - Källa: Fitness24 om 169 kronor per månad annars Friskis & Svettis. För en månads 
fri träning. 
Lunch - Källa: Universitetens/högskolornas hemsidor. Billigaste lunchpris vid köp av kuponger 
beräknat på 20 luncher ute per månad. 
Lokaltrafik - Källa: Lokaltrafikens hemsidor. Per månad. 
Bostadsrätt - Källa: Mäklarstatistik. Genomsnittligt kvadratmeterpris för bostadsrättslägenhet. 
 

För mer information kontakta: 
Elisabeth Hedmark, privatekonom, Länsförsäkringar telefon 08-588 41969 
Länsförsäkringars pressjour telefon 08-588 41850 


