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Uträkning: Många studenter riskerar gå back 2023  
 

Studietiden brukar för de flesta betyda tunn plånbok och små marginaler. Och den här terminen ser det 

extra kämpigt ut. -Vår uträkning visar att på många studieorter riskerar studenterna att gå back under 

2023, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.  

Enligt en uträkning Länsförsäkringar genomfört för ett urval av studentorterna i landet visar att studenterna i snitt 

går back knappt 1 500 kronor i månaden. I kommuner som Stockholm, Göteborg och Lund handlar det om 

betydligt mer. 

-Vår uträkning visar att trots att studiemedlet höjs äts höjningen upp av stigande utgifter för boende, mat och 

allmänna levnadskostnader. Studenter är en grupp som redan idag har det tufft ekonomiskt, men 2023 kommer 

det att bli ännu tuffare, säger Emma Persson. 

Idag är studiemedlet totalt 12 052 kronor per månad vid fyra veckors heltidsstudier.  

De krympande marginalerna gör att många studenter är beroende av ekonomisk hjälp av sin familj eller andra 

närstående eller av att arbeta extra, trots att heltidsstudier ska jämföras med heltidsarbete och att man därför inte 

ska behöva arbeta vid sidan av, säger Emma Persson och fortsätter;  

-Att jobba extra kan också sätta käppar i hjulet eftersom det finns en övre gräns för hur mycket du får ha i inkomst 

samtidigt som du har studiemedel. Har du bostadsbidrag som student kan det också försvinna om du jobbar för 

mycket. Å ena sidan är det ju bra att få in lite extra pengar och komma in på arbetsmarknaden men å andra sidan 

är det viktigt att studierna inte drar ut på tiden. Risken är ju då att du kommer i gång senare med stabil inkomst 

och pensionsavsättningar, säger Emma Persson. 

 

Kommun Kvar att leva på 

Karlshamn                                                   472 kr  

Sundsvall                                                   236 kr  

Piteå                                                       203 kr  

Trollhättan                                                   49 kr  

Skövde                                             -         28 kr  

Östersund                                          -        137 kr  

Borås                                              -        259 kr  

Skellefteå                                         -        388 kr  

Eskilstuna                                         -        389 kr  

Gävle                                              -        392 kr  

Västerås                                           -        483 kr  

Växjö                                              -        618 kr  

Luleå                                              -        680 kr  

Falun                                              -        699 kr  
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Norrköping                                         -        714 kr  

Örebro                                             -        752 kr  

Helsingborg                                        -        803 kr  

Karlstad                                           -        896 kr  

Halmstad                                           -     1 011 kr  

Jönköping                                          -     1 032 kr  

Linköping                                          -     1 110 kr  

Umeå                                               -     1 160 kr  

Malmö                                              -     1 272 kr  

Uppsala                                            -     1 685 kr  

Lund                                               -     1 892 kr  

Göteborg                                           -     2 497 kr  

Stockholm                                          -     5 021 kr  

Sundbyberg                                         -     6 050 kr  

Solna                                              -     6 205 kr  
 

Så har vi räknat 

Ett genomsnittligt pris per kvadrat i november (Mäklarstatistk) med en lånegrad på 85 procent för en lägenhet på 25 kvadrat. Även om studenten hyr sin bostad 

räknar vi med att de flesta går back. Amortering med 3 procent och en avgift på 1 700 kronor per månad. Levnadskostnaderna är tagna från Konsumentverket 

2023. 

Studielån och bidrag på 12 052 kronor per månad (CSN) 

 
För ytterligare information kontakta: 
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 0761 – 09 27 30 
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50 


