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Frågeställning: • Vilken är den mest ekonomiska lösningen för att finansiera studierna; 

banklån, studiemedel, extrajobb eller en kombination av dessa? 

• Hur mycket kan andra bidrag och eventuella stipendier hjälpa en 

student? 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka finansieringsalternativ 

en student har under studietiden, samt att se vilket alternativ som är det 

mest ekonomiska - sett utifrån vilken ekonomisk situation studenten 

befinner sig i efter examen. 

Metod: Kvantitativ skrivbordsundersökning, som är främst baserad på uppgifter 

och statistik från Centrala Studiestödsnämnden, Statistiska Centralbyrån 

samt olika banker. Vi har även funnit stöd för vår undersökning i olika 

vetenskapliga artiklar och böcker. 

Slutsats: Vår slutsats är att självklart kommer arbete alltid att vara det mest 

ekonomiska alternativet för en student att finansiera sina studier. Men då 

möjligheter till extrajobb vid sidan av heltidsstudier inte alltid finns, fann 

vi även andra alternativ. Bortsett från arbete, är studiemedlet från CSN i 

kombination med ett privatlån, som betalas med rak amortering, det bästa 

alternativet. Återbetalningstiden blir en fråga om personliga preferenser, 

och en student måste eventuellt jobba vid sidan av sina studier till en 

början om denne väljer att betala sitt privatlån med rak amortering, då 

avbetalningen är något högre i början. Stipendier och bostadsbidrag kan 

göra en marginell skillnad för en student, men inget av dessa bör vara en 

prioritet. 



  

Abstract 
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Research 
questions: 

• What is the most economical solution to finance one’s studies; a bank 

loan, student aid, part-time job or a combination of these? 

• How much can other aids and possible scholarships help a student? 

Purpose: The purpose of this thesis is to examine what financial options a student 

has during the study period. Also, to compare which option is the most 

economical one – as seen from a student’s the financial situation after 

graduation. 

Method: Quantative desk study, which is mainly based on data and statistics from 

Centrala Studiestödsnämnden, Statistiska Centralbyrån as well as various 

banks. We have also found support for our study in various scientific 

articles and books. 

Conclusion: Our conclusion is that work always will be the most economical option 

for a student, but since getting a part-time job isn’t always a possibility, 

we also found some other alternatives. Apart from work, the student aid 

from CSN in combination with a bank loan, which is repaid with a 

straight-line amortization, is the best option. The repayment period is a 

matter of personal preferences, and a student might have to work in the 

beginning of the repayment period if the student chooses straight-line 

amortization to pay back, since the monthly cost will be slightly higher in 

the beginning. Scholarships and housing aid can do a slight difference for 

a student, but neither should be a priority. 
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel presenteras ämnets problembakgrund, vilken undersökning som skall 

genomföras samt vilket syfte denna uppsats har.  

 
1.1. BAKGRUND 

Ett av de större problemen en högskolestudent har idag är hur de ska få sin privata ekonomi 

att gå ihop. Många studenter måste ta till drastiska, och ibland även oekonomiska, metoder för 

att få ekonomin att gå ihop. En del faller i mikrolånens skuldfälla, och andra låter studierna bli 

lidande av för mycket extrajobb. Det finns flera olika sätt att finansiera sina studier – det ena 

mer ekonomiskt än det andra. Att leva på gränsen till existensminimum är vardag för de allra 

flesta studenter, och det finns en anledning till varför nudlar ses som studenternas nationalrätt.   

Studenttiden är en tid i livet som många människor värderar högt, och att behöva neka olika 

upplevelser och tillställningar under denna tid på grund av bristen på pengar är något alla 

studenter någon gång upplever – och som de flesta säkert vill undvika.  

Det är inte omöjligt att ha en trevlig studietid, med roliga aktiviteter och upplevelser, utan att 

behöva lägga ut mycket pengar på det. Men vad gör studenten när denne redan går minus 

varje månad, trots att denne redan skurit ner på alla utgifter som går att skäras ner på? 

Alla studenters studietid är olika, och alla har olika saker de vill spendera pengar på. 

Så vilka finansieringsalternativ finns det egentligen för en student? Det ska vi ta reda på.  

1.2. PROBLEMBAKGRUND 

Från och med 1 januari 2011 består studiemedlet från Centrala Studiestödsnämnden av 5 496 

kr i lån, och 2 720 kr i bidrag. Vilket ger en totalsumma på 8 216 kr för 4 veckors 

heltidsstudier (CSN1).  

Enligt Sveriges Förenade Studentkårers budget (se bilaga 2) har en genomsnittlig student 

utgifter på cirka 8 861 kr varje månad, varav cirka 3 197 kr går till hyra. Det är värt att nämna 

att under 2011 ligger existensminimum på 4 549 kr för ensamstående (SK1, 2010).  Detta 

innebär att en student förväntas leva på en summa som är 1 116 kr mer än existensminimum; 

men skillnaden mellan verkligheten för en student och existensminimum är egentligen bara 

470 kr (se bilaga 2), då studiemedlet i nuläget är lägre än den föreslagna budgeten. Det är 
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också värt att nämna att enligt studentbudgeten går en genomsnittlig student redan minus med 

646 kr i månaden. 

Vi anser att från en students synvinkel kan det vara försvarbart och motiverat för en student 

att undersöka alternativa finansieringsformer för studierna, då studenten får möjlighet att höja 

sin levnadsstandard under studietiden. En student som studerar heltid ska rimligtvis inte 

behöva leva på existensminimum om denne inte vill. Det är med detta som utgångspunkt som 

vi kommer ta upp och diskutera eventuella förbättringar och förändringar inom en students 

ekonomi genom att jämföra olika låneformer, diskutera olika bidrag och stipendier, samt 

möjligheten till extrajobb. 

1.3. PROBLEMFRÅGOR 

• Vilken är den mest ekonomiska lösningen för att finansiera studierna; banklån, 

studiemedel, extrajobb eller en kombination av dessa? 

• Hur mycket kan andra bidrag och eventuella stipendier hjälpa en student? 

1.4. SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka finansieringsalternativ en student har under 

studietiden, samt att se vilket alternativ som är det mest ekonomiska - sett utifrån vilken 

ekonomisk situation studenten befinner sig i efter examen. 

1.5. AVGRÄNSNINGAR 

Vi avgränsar oss till att undersöka återbetalningsplaner utifrån en ekonomistudent, 

lärarstudent samt läkarstudents förväntade ingångslön. Vi har valt dessa för att de olika 

utbildningstider, och vi kan på så sätt få fram mer generella resultat som blir relevanta för 

flera. Vi har även valt att utgå ifrån att studenten i fråga inte sparat ihop pengar före sin 

utbildning, för att på så vis finansiera sin studietid. Bör också nämnas att i vår jämförelse 

utgår vi även ifrån att studenten i fråga inte har delad ekonomi, utan att denne ansvarar för sin 

egen ekonomi med sin egen inkomst. 

1.6. MED STUDENTEN I FOKUS 

Denna uppsats är skriven med studenten i fokus, och kan ses som ett hjälpmedel för dem att 

påverka sin ekonomi, både under studietiden samt till en viss del efter, genom en grundlig 
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undersökning av vilka alternativ som är det mest ekonomiska utifrån tre olika 

utgångsscenarion, och individuella preferenser. 

1.7. FÖRKORTNINGAR  

CSN = Centrala Studiestödsnämnden 

SCB = Statistiska Centralbyrån 

SFS = Sveriges Förenade Studentkårer 
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2. METOD 

I följande kapitel ges en beskrivning av uppsatsens tillvägagångssätt och vilken metod som 

har använts för att uppnå uppsatsens syfte. 

 
2.1. FORSKNINGSDESIGN 

För att besvara frågeställningen har en så kallad skrivbordsundersökning gjorts. 

Undersökningen kan delvis ses som kvantitativ, då vi har utgått ifrån tre olika studenters 

ekonomiska situation under studietiden, och sedan med hjälp av kvantitativ data har vi 

analyserat denna. Personliga faktorer och preferenser har även de spelat in i analysen, som till 

exempel preferenser av låg totalkostnad eller månadskostnad, för att på så vis kunna avgöra 

vad som kan räknas som ekonomiskt beroende på olika scenarion. 

2.2. OPERATIONALISERING 

För att göra vårt syfte mätbart har vi sett över vilka alternativ som en student har för att kunna 

finansiera studierna. Vi undersökte vilka alternativ som var mer eller mindre tillgängliga för 

alla studenter, oavsett preferenser och bakgrund. Dessa alternativ undersöktes och kopplades 

sedan till relevant information, innan de jämfördes och analyserades mot varandra. 

Vi valde att undersöka vilka typer av lån som en student kan ansöka om idag, och det var 

detta som användes som bas i jämförelsen. Detta för att se huruvida det finns ett annat 

alternativ än just studiemedel för en student. 

Vi har utgått ifrån Bank X – vilket är en rent hypotetisk bank. Bank X:s ränta beräknades som 

ett genomsnitt av de fyra storbankernas1 ränta (se bilaga 1), för att på så vis få ett mer 

generellt resultat och inte ge någon specifik bank någon fördel just i denna uppsats. Det var 

effekterna av en låneform vi ville undersöka, och inte vilken bank som hade bäst villkor. 

Räntan som beräknades var 6,55 % och var beräknat utifrån ett lånebelopp på 200 000 kr med 

10 års återbetalning.  

I de fall där vi har kunnat avrunda siffrorna har vi valt att göra det. Detta för att vi ska kunna 

ge ett mer överskådligt resultat, och därför att det inte är de exakta siffrorna har betydelse, 

utan vad det ungefärliga värdet representerar. Då räntan i de flesta fall kan komma att ändras, 

                                                           
1
 Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. 



 

 

 

och/eller inte är densamma som vid våra uträkningar, anser vi att det inte är relevant att ha 

exakta värden i vår presentation.

Figur 1 illustrerar hur uppsatsen är utformad. Med frågestä

vi med att undersöka vilka finansie

undersöktes även vilka personliga faktorer och preferenser som kan påverka valet av 

finansieringsalternativ. Detta ledde

de olika alternativen – och sedan diskuterades

preferenserna som kunde spela i

som inte kanske är det mest ekonomiska 

lämpliga alternativet utifrån personliga faktorer och prefere

nåddes en slutsats som fyllde vårt syfte och besvarade

Figur 1, Operationaliseringsmodell 

2.3. DATAINSAMLING OCH BEARBETNING

Genom de data vi funnit i form av statisti

göra beräkningar och analyser (län

källor. För att få en bättre grund för en del av uppsatsens

vetenskapliga artiklar.  

2.3.1. Huvudsakliga källor 

Våra huvudsakliga källor har varit Centrala Studiestödsnämndens (CSN), Statistiska 

Centralbyråns (SCB) samt diverse andra

CSN:s årsredovisningar och rapporter, databaser och statistik från SCB, samt ränteuppgifter 

från de fyra storbankerna. Vi har även

ställa dem kortare frågor angående deras räntor, men 

våra frågor. Nordea var en av de som svarade. 

Departementssekreterare på Finansdepartementet, som gav oss information om hur 

statslåneräntan påverkade räntan hos CSN.

 

Frågeställning
Undersökning 
av alternativ

och/eller inte är densamma som vid våra uträkningar, anser vi att det inte är relevant att ha 

exakta värden i vår presentation. 

Figur 1 illustrerar hur uppsatsen är utformad. Med frågeställningen som utgångspunkt började

finansieringsalternativ en student har, och med det som grund 

även vilka personliga faktorer och preferenser som kan påverka valet av 

alternativ. Detta ledde vidare till en analys, där vi beräknade 

och sedan diskuterades resultatet utifrån de olika fakt

spela in. Genom att diskutera detta kunde vi få fram det alternativ 

som inte kanske är det mest ekonomiska mätt i siffror, men som ändå kunde

alternativet utifrån personliga faktorer och preferenser. Efter denna diskussion 

nåddes en slutsats som fyllde vårt syfte och besvarade vår frågeställning. 

 

OCH BEARBETNING  

form av statistik och övriga kvantitativa uppgifter, har vi kunnat 

göra beräkningar och analyser (längre beräkningar finner ni i bilaga 1) från våra 

r att få en bättre grund för en del av uppsatsens kvalitativa delar har vi utgått från 

 

källor har varit Centrala Studiestödsnämndens (CSN), Statistiska 

byråns (SCB) samt diverse andra webbplatser. Kvantitativt material är hämtat

CSN:s årsredovisningar och rapporter, databaser och statistik från SCB, samt ränteuppgifter 

Vi har även försökt kontakta de fyra storbankerna via telefon

ställa dem kortare frågor angående deras räntor, men alla var inte tillgängliga för att besvara 

Nordea var en av de som svarade. Vi har även talat med Per Franzé

på Finansdepartementet, som gav oss information om hur 

statslåneräntan påverkade räntan hos CSN.¨ 

Undersökning 
av alternativ

Faktorer & 
Preferenser

Konsekvenser 
& Diskussion
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och/eller inte är densamma som vid våra uträkningar, anser vi att det inte är relevant att ha 

llningen som utgångspunkt började 

och med det som grund 

även vilka personliga faktorer och preferenser som kan påverka valet av 

 konsekvenserna av 

utifrån de olika faktorerna och 

vi få fram det alternativ 

mätt i siffror, men som ändå kunde vara det mest 

nser. Efter denna diskussion 

 

k och övriga kvantitativa uppgifter, har vi kunnat 

) från våra huvudsakliga 

kvalitativa delar har vi utgått från 

källor har varit Centrala Studiestödsnämndens (CSN), Statistiska 

material är hämtat från 

CSN:s årsredovisningar och rapporter, databaser och statistik från SCB, samt ränteuppgifter 

de fyra storbankerna via telefon för att 

inte tillgängliga för att besvara 

Vi har även talat med Per Franzén, 

på Finansdepartementet, som gav oss information om hur 

Slutsats
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2.3.2. Andra källor 

Databasen som använts för insamling av vetenskapliga artiklar är ABI/Inform Global 

(ProQuest), som nåtts genom Mälardalens Högskola. En del av de artiklar som hittades 

användes sedan för att stärka grunden i uppsatsens olika avsnitt. Även böcker har använts, 

både e-books (som nåtts via ebrary genom Mälardalens Högskola) samt tryckta böcker. 

Sökord:  
� Consumer behavior AND Decision making 

� Consumer behavior AND Preferences 

� Student AND aid  

� Student AND loan 

� Revealed preferences 

 
2.4. ANALYSMETOD  

Kapitel 5 (”Konsekvenser av valet”) inleds med del 5.1, en sammanfattning av vad som 

kommer att undersökas och analyseras. I del 5.2 undersöks CSN och studiemedel. Utifrån 

SFS:s studentbudget räknade vi ut hur stort underskott i budgeten en student i genomsnitt har 

varje månad, vilket gav oss en utgångspunkt för resten av analysen.  

Med CSN:s webbaserade kalkylator kunde vi räkna ut räntekostnaden för studielånet, utifrån 

återbetalningstider på 10, 15 respektive 25 år. Baserat på ingångslöner för de olika 

studenterna och en genomsnittlig budget, räknade vi sedan ut hur mycket pengar vardera 

studenten skulle spara beroende på återbetalningstid. Budgeten vi utgick ifrån efter 

studietiden beräknades utifrån ett hushålls genomsnittliga kostnader enligt Konsumentverket 

(2010), samt en genomsnittlig hyra beräknad utifrån uppgifter från Statistiska Centralbyrån 

(SCB4).  

Del 5.3 behandlar räntekostnaderna för privatlån. Som stöd för beräkningar med rak 

amortering och annuitetslån har vi skapat en kalkylator i Microsoft Excel. Kalkylatorn är 

baserad på de formler som beskrivs i avsnitt 3.2.3 respektive 3.2.4 och som avgränsning har 

vi valt att enbart använda fast ränta vid beräkning. Detta för att rörlig ränta kan vara svår att 

förutspå, samt för att det hade inneburit mer omfattande tabeller och beräkningar.  

Räntekostnaderna, som är avrundade för lättare kunna avläsas, räknades ut användes sedan för 

att jämföra kostnaden av olika privatlån med kostnaden av en kombination av studielånet från 

CSN och privatlånen.  
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I underrubriken 5.4 undersöker vi arbete under studietiden och beräkningar i denna del är 

baserad på information om fribeloppet, CSN och hyresfria månader. 

I den sista delen i kapitel 5 undersöker vi vad räntekostnaden blir om en student vill låna extra 

pengar för att få en högre levnadsstandard under studietiden. Denna jämförelse gjordes i 

Microsoft Excel. Vi beräknade räntekostnaderna för ett privatlån som skulle innebära 1 000 

kr, 2 000 kr eller 3 000 kr extra per månad. 

I vår analys har vi valt att räkna ut genomsnittliga månadskostnader för samtliga alternativ – 

även då månadsbeloppen varierar kraftigt i början och slutet av återbetalningstiden beroende 

på amorteringsform. Denna avgränsning valde vi att göra för att tabellerna annars hade blivit 

alldeles för långa, och i slutändan även irrelevanta.  

Vi valde att utgå ifrån att våra tre studenter kommer att ha en enskild ekonomi och ska klara 

återbetalningen av alla lån med sin ingångslön. Detta för att det inte går att generalisera eller 

förutse om någon kommer att ha delad ekonomi efter examen.  

När vi beräknade räntekostnaderna för de olika lånen har vi utgått från 10, 15 och 25 år. 25 år 

är CSN:s standardtid för återbetalning. Att använda 10 och 15 år för jämförelsen motiveras av 

att en återbetalningstid under 10 år skulle innebära en orealistisk månadskostnad i de flesta 

fall, medan en återbetalningstid på över 25 år skulle innebära en onödig ökning av den totala 

räntekostnaden, och den låga månadskostnaden kan därmed inte längre motiveras.  

2.5. KÄLLKRITIK   

Många av de statistiska uppgifter som är hämtade från Statistiska 

Centralbyrån har varit märkta med emblemen för Sveriges officiella 

statistik. Enligt Lag (2001:99) om den officiella statistiken, ska samtlig statistik vara objektiv 

och allmänt tillgänglig för utredningar och forskning. Vid publicering förses statistiken med 

Sveriges officiella statistiks emblem (SCB1). Därmed förutsätter vi att statistiken vi använt är 

pålitlig. Även uppgifter från CSN:s webbplats anses vara tillförlitligt då de är en myndighet.  

Den använda räntesatsen var 1,9 procent för år 2011 vid beräkning av återbetalning av 

studielånet från CSN. Då vi använt kalkylatorn som vi funnit på deras webbplats anser vi den 

tillförligt. Vi anser att kalkylatorn är tillförligt då deras återbetalningsformel (se stycke 3.1.1) 

fortfarande kan användas, då kalkylatorn i grund och botten utgår ifrån den formeln. CSN 

uppdaterar kalkylatorn med nya räntesatser varje år, och under 2011 kan man beräkna sin 
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återbetalningskostnad utifrån 5 olika räntesatser – däribland 1,9 procent som vi har utgått 

ifrån. 

Information från olika partiers webbplatser var trovärdigt och relevant när informationen 

hämtades, då det var partiernas olika åsikter vid det tillfället. Denna information kan dock 

komma att ändras i framtiden, och kan ej ses som permanent. Det är därför denna information 

inte används fullt ut i analysen.  

En del webbplatser som besökts har varit riktade mot studenter, och de kan därför framstå 

som subjektiva i ämnet. Då vår uppsats är skriven ur en students synvinkel kan denna 

information – beroende på sammanhanget – ändå anses relevant och tillförlitligt. 

Studentbudgeten som vi utgått ifrån i analysen är från Sveriges Förenta Studentkårer, och då 

den är gjord med studenten i fokus med uppgifter hämtade från bland annat Konsumentverket, 

anses den trovärdig. Vi har dock valt att inflationsjustera denna (se bilaga 2) för 2011, utifrån 

uppgifter om konsumentprisindex från SCB. 
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3. INKOMSTER UNDER STUDIETIDEN 

I följande kapitel beskrivs de olika alternativ en student har för att finansiera sina studier. Med 

betoning på studiemedel, banklån och extrajobb. 

 

3.1. STUDIEMEDEL 

Centrala Studiestödsnämnden – CSN – är ansvariga för att förse studenter med studiestöd 

(eller studiemedel som det ofta kallas) i form av lån och bidrag. Det första studiestödet i 

Sverige gavs redan år 1919, och låg då på högst 1 500 kr per läsår med en maximal 

återbetalningsperiod på 10 år. Detta motsvarar cirka 25 000 kr i dagens penningvärde. Ett nytt 

återbetalningssystem infördes i samband med att studiemedelssystemet reformerades år 1989, 

vilket bland annat innebar ett förbättrat studiestöd för utlandsstuderande. (CSN2) 

År 2001 förändrades studiestödssystemet igen. Förändringen innebar bland annat att 

vuxenstudiestöden inte längre fanns tillgängliga, utan det enda alternativet för ett studiestöd 

som vuxen, både på gymnasie- och högskolenivå, blev då studiemedelssystemet. Annuitetslån 

infördes, vilket är det som används idag, samt att återbetalningen av studielån förändrades. 

(CSN2) 

3.1.1. Studielånet 

En student som studerar heltid kan från och med 1 januari 2011 få ut en totalsumma på 8 216 

kr i studiemedel från CSN, för 4 veckors heltidsstudier. Detta består av 5 496 kr i lån och 

2 720 kr i bidrag. (CSN1) 

CSN har de senaste tjugo åren erbjudit två olika låneformer under olika tidsperioder. Den 

första låneformen, som fanns mellan år 1989 och 2001, beräknade det årliga 

återbetalningsbeloppet till 4 procent av inkomsten som en person hade två år tidigare. Till 

exempel, om en person har denna typ av återbetalningsform och hade för två år sedan en 

inkomst på 100 000 kr, ska denna person därmed återbetala 4 000 kr i amortering av lånet 

detta år (CSN3). Lönen är inte det enda som räknas som inkomst vid beräkning av 

årsinkomsten. Med i inkomst räknas bland annat semesterersättning, ränteinkomster och 

utdelning av aktier. (CSN5) 
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Denna låneform innehåller en ränta som är baserat på statens upplåningskostnad under de tre 

senaste åren och fastställs av regeringen. Räntan för år 2011 är 1,9 procent (CSN4). 

Enligt Per Franzén, Departementssekreterare på Finansdepartementet (telefonsamtal, 4 

december 2010) är statens upplåningskostnad densamma som statslåneräntan (slr), vilket är 

en referensränta som används inom skattelagstiftningen. Varje torsdag bestäms räntan av 

Riksgälden och gäller ifrån fredagen till och med nästkommande torsdag. Faktorer som styr 

statslåneräntan är bland annat förmånsbeskattning av lån från arbetsgivare till anställda, 

avkastningsskatt på pensionsmedel och andel av inkomster från fåmansbolag som ska 

beskattas som kapitalinkomst. (Riksgälden, 2010)  

Efter år 2001 införde CSN annuitetslånet, vilket skiljer sig en del ifrån den tidigare 

återbetalningsmodellen. För att beräkna det årliga återbetalningsbeloppet i annuitetslånet som 

CSN har att erbjuda måste skuldens storlek anges, samt hur lång återbetalningstiden är. Även 

detta lån innehåller en ränta som beräknas på ett genomsnitt av statens upplåningskostnad 

under de senaste tre åren. (CSN3)  

Formeln nedan visar hur CSN beräknar årsbeloppet: 

 

Förklaring: 

n = antal år som återbetalning ska ske 

Åt = årsbeloppet år t, varvid t går från 1 till n 

L = lånebeloppet vi början av år 1 

i = låneräntan dividerad med 100 

p = årlig procentuell ökning av återbetalningen dividerat med 100 

t = respektive år från 1 till n 

(CSN9) 

Årsbeloppet, som består av räntan och lånet, ska varje år betalas med ett visst belopp. 

Förutom skuldens storlek, räntan och återbetalningstiden tillkommer ett uppräkningstal som 

vid en oförändrad ränta jämfört med det föregående årets ränta uppgår till två procentenheter. 

Detta uppräkningstal är beslutat utifrån regeringens inflationsmål. Variabeln p är en 

kombination av uppräkningstalet och räntans årliga förändring. Det leder till att p kommer vid 
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en oförändrad ränta att vara två procent, vilket i sin tur leder till att årsbeloppet ökar med två 

procent jämfört med föregående år. Om räntan är förändrad jämfört med föregående år 

kommer värdet p att antingen minska eller öka, beroende på om förändringen av räntan är 

negativ eller positiv. Årsbeloppet kommer alltid att öka men ränteförändringen avgör hur stor 

förändringen kommer att bli. (CSN9) 

3.1.2. Fribeloppet 

Fribelopp är det belopp som studenter högst får tjäna under året utan att studiemedlet 

påverkas. Värdet av fribeloppet varierar beroende på hur många veckor studenten har 

studiemedel, samt om denne studerar heltid eller deltid. Fribeloppet ökar ju kortare tid 

studenten väljer att ha studiemedel, och ifall denne studerar på deltid. Fribeloppet påverkar 

både lånedelen och bidragsdelen proportionerligt. (CSN6) 

Om studenten skulle få en inkomst som går över gränsen för fribeloppet får denne mindre 

studiemedel. Studiemedlet minskas då med högst 50 procent av den del av inkomsten som går 

över fribeloppet. Både bidragsdelen och lånedelen minskar proportionellt. Ifall studenten får 

en inkomst som är högre än fribeloppet, men ändå inte anmäler detta till CSN riskerar denne 

att bli återbetalningsskyldig (CSN7). Under 2010 var fribeloppet 107 000 kr, men höjdes i 

januari 2011 till 136 400 kr per år (CSN8). 

3.1.2.1. Vad fyller fribeloppet för funktion? 

Statskontoret (2008) beskriver i sin rapport – om Försäkringskassans och CSN:s hantering 

om återkravsfodringar - till regeringen, att syftet med inkomstbegränsningen är att 

studiestödet (detta inkluderar både bidragsdelen och lånedelen) främst skall ges till dem 

som inte har möjlighet att finansiera sina studier på annat sätt. Därför bestämdes en gräns 

för de som väljer att arbeta. Restriktionen har dock gett CSN extra arbete, då de måste 

sända ut återkrav till de som haft en inkomst som överstiger gränsen för fribeloppet. Dessa 

återkrav kan ta upp till 2 år innan de når studenten, då CSN måste vänta in det slutliga 

skattebeskedet från Skattemyndigheten innan de kan fatta ett slutgiltigt beslut om återkrav. 

3.1.2.2. Hur många studenter påverkas av fribeloppet? 

Statistik från läsåret 2007/2008 visar att 1,7 procent (6 630 studenter) av alla studenter fick 

nedsatta studiemedel på grund av ändrad inkomst under höstterminen 2007, under 

vårterminen 2008 var det 1,6 procent (6 215 studenter) (SCB2). Studenter som påverkats 
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efter CSN:s efterkontroll, som görs efter Skatteverkets taxeringsregister, är inte inräknad, 

utan endast de studenter som själva anmält ändrad inkomst är med i denna statistik. Hur 

många studenter som har blivit påverkade av fribeloppet efter att taxeringsuppgifter har 

blivit kontrollerade, har vi sökt men inte funnit någon statistik på. 

3.1.3. En politisk fråga 

Studiemedlet är något som ofta diskuteras vid riksdagsval, och i och med det diskuteras även 

fribeloppet. Flera partier anser att fribeloppet skall avskaffas, för att på så sätt göra det 

lönsamt för studenter att arbeta vid sidan av deras studier ifall de så önskar. (Bättre 

Utbildning, 2010) 

Bland annat Folkpartiet (2010) och Moderaterna (2010) är av den åsikten. Båda partierna vill, 

på sikt när det finns ekonomiskt utrymme för detta, att fribeloppet ska avskaffas helt. De 

anser att studenter som klarar av att arbeta vid sidan av sina studier inte ska bestraffas för det.   

Dock är bland annat Vänsterpartiet av en annan åsikt. De anser att studiemedlen ska motsvara 

studenternas levnadsomkostnader, för att på så vis få en rekryterande effekt. De menar att 

studenter erbjuds därmed en chans till en ordentlig utbildning, utan att behöva finansiera sina 

studier på andra sätt. Studiemedlet ska gå att leva på och är en förutsättning för att kunna 

studera på heltid. Det är också därför som Vänsterpartiet anser att det inte är någon bra åtgärd 

att höja fribeloppet, och göra det möjligt för de studerande att arbeta mer under studietiden 

utan att studiemedlen reduceras. Detta kan motiveras med att de tror att studenternas 

studieinsats blir sämre om de måste kombinera både arbete och studier. Däremot anser de inte 

att studiemedlet ska påverkas av arbete under lov och andra studieuppehåll, till exempel vid 

sommarjobb. (Bättre Grundutbildning, 2010) 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att fribeloppet ska höjas, men inte avskaffas helt. 

(Bättre Grundutbildning, 2010) 
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3.2. BANKLÅN / PRIVATLÅN 

Privatlån är en låneform som innebär att låntagaren får ansöka om ett lån utan säkerhet. Att 

låna utan säkerhet innebär att individen som ansöker om lånet inte behöver pantsätta till 

exempel hus eller bil. Privatlån brukar även kallas konsumtionslån, då pengarna ofta går till 

konsumtion av varor och tjänster. (Swedbank, 2010) 

I ett lån utan säkerhet riskerar banken att förlora det belopp de lånar ut och måste därför sätta 

en högre ränta än lån med säkerhet för att inte riskera förlust. Räntan varierar från bank till 

bank och det gör även de faktorer och villkor som spelar in när en person vill ansöka om ett 

privatlån. (Compricer, 2010)  

Olika banker har olika krav för vilken ålder samt årsinkomst en individ måste uppfylla när 

denne vill ansöka om ett lån, men eftersom banker är konkurrerande brukar dessa krav variera 

ytterst lite. Personen som ansöker måste också som regel vara helt fri från 

betalningsanmärkningar. (Swedbank, 2010) 

Det finns många typer av återbetalningsplaner att följa när det är dags att betala av ett lån. Det 

kan vara förvirrande att förstå sig på och välja ”rätt” lån, på grund av den mängd av lån som 

finns tillgängliga. Det är dock bara på ytan dessa mängder existerar, för i grund och botten 

finns det bara två typer av lån: de med fast eller rörlig ränta (Reed, 2007). Dessutom kan 

amorteringen se olika ut. 

Lånebeloppet har en minigräns samt en maxgräns, som även den bestäms av bankerna. Vid 

återbetalning erbjuds rak amortering eller annuitetslån, och beroende på bank som erbjuder 

lånet kan en uppläggningsavgift tillkomma. (Swedbank, 2010)  

3.2.1. Lån med rak amortering 

I de lån som har rak amortering kommer amorteringen av lånet att ske med samma belopp vid 

varje amorteringstillfälle under hela återbetalningsperioden. Det som i slutändan avgör vilket 

totalbelopp som betalas vid varje återbetalningstillfälle är räntesatsen, samt vilken 

återbetalningstid lånet har. Återbetalningstiden och räntesatsen avgör också hur hög 

räntekostnaden blir för lånet i helhet.  (Finansportalen, 2010)  
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Formeln för rak amortering inklusive ränta: 

 

Förklaring: 

K-t*(i/12) beräknar räntekostnaden för den specifika perioden där K-t är 

den återstående skulden i föregående period och i är årsräntan. Om det 

är månadskostnaden som ska beräknas måste årsräntan divideras med 

12. 

 
K0/n är amorteringsbeloppet vilket är lika stort varje period. n är antal 

perioder och K0 är lånebeloppet.  

 
För att beräkna den totala lånekostnaden med rak amortering måste 

månadsbeloppet m beräknas lika många gånger som det finns perioder. 

Den totala återbetalningskostnaden beräknas genom att addera alla 

månadsbelopp. 

 
                      (Nilsson, S-Å., & Persson, I. 2001) 

 

3.2.2. Annuitetslån 

Till skillnad ifrån rak amortering – där amorteringen är lika stor varje år – kommer ett 

annuitetslån att ha varierande amorteringsbelopp. Det totala beloppet, vilket inkluderar räntan 

och amorteringen, kommer dock att bli lika stort varje år. Att beloppet är lika stort vid varje 

återbetalning är vad som kallas för annuitet. (Nilsson, S-Å., & Persson, I. 2001)  

Annuitetsformel: 

 

Förklaring: 

K0 = Lånebelopp. Skuld vid löptidens början. 

i = Räntesats för perioden. En årsränta måste delas med antalet 

betalningsperioder per år ( 12 för månaders, 4 för kvartal, etc.). 

n = Antal betalningar under lånets löptid 

 (Nilsson, S-Å., & Persson, I. 2001) 
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3.2.3. Rörlig ränta 

I lån som har en rörlig ränta kan den, precis som det låter, komma att förändras. Räntan 

ändras dock inte i slumpmässiga intervaller, utan den kan endast ändras under vissa perioder. 

Dessa perioder är olika beroende på lånet och långivaren, och kan därför variera. Räntans 

storlek och därmed återbetalningsbeloppet avgörs av två faktorer, index och marginal. Index 

uträknas från prognoser är en sorts måttstock som långivaren sätter och det är den enheten 

som kan variera i perioderna. Marginalen sätts också utav långivaren för att försäkra vinst. 

Räntan består alltså av långivarens index samt marginalen, där indexet ändras i perioder men 

marginalen är densamma. (Reed, 2007) 

3.2.4. Fast ränta 

Enligt Annika Winsth, Chefsekonom på Nordea, (telefonsamtal, 6 december 2010) har lån 

med fast ränta en räntesats som är bestämd under en viss överrenskommen tid. Bankerna 

erbjuder kunden att binda räntan till en fast nivå under en viss tidsperiod, och relationer 

mellan banken och kunden kan påverka räntesatsen, till exempel då om kunden varit kund hos 

banken under flera år. Om räntan binds för en kortare tid är räntesatsen lägre medan långa 

bindningstider ger en högre räntesats. 

3.2.5. Mikrolån  

Mikrolån är en lånemodell vars avgift är fast. Återbetalningstiden är vanligtvis 30 dagar men 

det finns även längre återbetalningstider. Mikrolånen är ofta kraftigt marknadsförda bland 

ungdomar som en akutlösning. (Applicator, 2010) 

Genom att använda nedanstående formel får vi fram att ett mikrolån på till exempel 1 000 kr, 

med en avgift på 250 kr och en återbetalningstid på 30 dagar, har en effektiv årsränta på cirka 

1 411 procent. 

Nedan visas hur en effektiv årsräntesats på ett mikrolån kan räknas ut: 

 

Förklaring: 

R = effektiva årsräntan. 

r = effektiva räntan för x antal dagar. 

m = antal r perioder under ett år (365 dagar)  

(Adair, Tony. 2005, sida 76) 
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3.3. EXTRAJOBB 

Johannes Hylander, tidigare utredare på Högskoleverket, (2009) gjorde på uppdrag av SACO 

(Sveriges Akademikers Centralorganisation) en studie om studenter som arbetar. I studien 

visade han att enligt statistik från år 2007 arbetade cirka 60 procent (vilket då motsvarade 

cirka 200 000 studenter) av de studerande vid sidan av sina studier i olika utsträckning. 

Uppgifter visade att en knapp fjärdedel av de som jobbade extra arbetade cirka 20 timmar, 

medan 17 procent arbetade mellan 10 till 19 timmar per vecka. En tredjedel av de tillfrågade 

studenterna som arbetade under våren 2007 tyckte att extrajobbet påverkade deras studier 

negativt, samtidigt som en fjärdedel upplevde att studierna påverkades positivt. 

I studien tar Hylander även upp att värdet av ett samarbete mellan högskola och arbetsliv inte 

är någon ny fråga, utan har diskuteras ur ett flertal perspektiv och en rad rapporter under åren. 

Han nämner bland annat att frågan har aktualiserats nu i samband med Bolognaprocessen – 

som innebär att högskolorna ska ta ansvar för att utbildningar skall anpassas efter 

arbetsmarknadens behov. Detta har inneburit att både högskolor och näringslivet utvecklat 

verksamheter som vänder sig till studenterna och som handlar om deras inträde på 

arbetsmarknaden.  

I Studentspegeln (Högskoleverket, 2007), som är en undersökning av olika kvalitetsaspekter 

inom grundutbildningen från studenternas perspektiv, uppges det att omkring hälften av 

studenterna arbetar vid sidan av sina studier, och hälften av dessa uppger att de arbetar mer än 

10 timmar per vecka. Enligt samma undersökning uppges det att nästan var tionde student 

arbetar mer än 30 timmar per vecka, vilket motsvarar 75 procent av en heltidsanställning. En 

del studenter angav också att de gärna hade velat arbeta mera, men att fribeloppet hos CSN 

hindrade dem ifrån detta. 

Enligt Studentspegeln anser endast 61 procent av de tillfrågade att deras studier motsvarar en 

heltidssysselsättning. Det är vanligast inom samhällsvetenskap, juridik samt humaniora och 

teologi som studenterna inte anser att deras studier motsvarar en heltidssysselsättning; där 

endast ungefär hälften ansåg att det var en heltidssysselsättning. Enligt undersökningen var 

det främst de som studerade till läkare, tandläkare och apotekare som ansåg att deras 

utbildnings var en heltidssysselsättning, då drygt 80 procent ansåg detta. (Högskoleverket, 

2007) 



 

 

17 | S i d a  

 

Hylander (2009) nämner att för att möta behoven och önskemålen från studenterna om en 

närmare och mer praktiskt koppling till arbetslivet, har de flesta högskolor och universitet 

startat olika former av karriärcentra. Dessa ska hjälpa studenterna att få kontakter med 

arbetslivet såväl som under utbildningen som efter examen. Hylander (2009) menar även att 

de praktiska kunskaperna som ges vid extrajobb vid sidan av studierna har en stor betydelse 

för att komma ut på arbetsmarknaden efter examen, då många arbetsgivare utesluter 

nyexaminerade studenter utan erfarenhet när de rekryterar och anställer nya medarbetare. 

Väljer studenten att få fullt studiemedel från CSN under studietid har studenten rätt att ha en 

extra inkomst – till exempel i form av ett extrajobb – på 136 500 kr per år. (CSN8) Detta 

inkluderar även de inkomster studenten kan få i form av sommarjobb. I genomsnitt innebär 

det att studenten kan tjäna cirka 11 375 kr (före skatt) per månad, innan studiemedlet 

påverkas. Genom att utgå från skattetabell 32:1 innebär det att studenten kan få cirka 9 402 kr 

extra per månad (efter skatt). 

Med en genomsnittlig timlön på 107 kr (DIK, 2010) innebär detta att en student kan arbeta 

106 timmar per månad, vilket motsvarar cirka 26,5 timme per vecka. Detta skulle innebära att 

minst var tionde student skulle komma att påverkas av fribeloppet, då de jobbar mer än 30 

timmar per vecka (Hylander, 2009).  

Den genomsnittliga timlönen är dock inte fullt tillförlitlig i denna uträkning, då det inte finns 

någon officiell statistik över just timlöner för studenter som jobbar extra vid sidan av sina 

studier. Den kan både vara mer och mindre, vilket då påverkar antalet timmar en student kan 

jobba vid sidan av studierna innan de når gränsen för fribeloppet.  

3.4. BIDRAG 

3.4.1. Bostadsbidrag 

Studenter som är mellan 18 och 28 år och har låga inkomster har rätt att söka bostadsbidrag. 

Studenten måste också bo och vara folkbokförd i Sverige på den adress som de söker 

bostadsbidrag för. Om studenten är gift eller sambo måste båda vara under 29 år – skulle 

studenten ha barn gäller andra regler, och då spelar åldern ingen roll. Studenten får inte ha en 

inkomst på mer än 77 000 kr per år, och om studenten är sambo får de inte ha en sammanlagt 

inkomst på högre än 94 000 kr per år. Bidraget börjar reduceras när studenten har en inkomst 

på över 41 000 kr per år för ensamstående, och 58 000 kr för gifta eller sambos. 80 procent av 
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studiebidraget räknas som inkomst. Även inkomster från skattefria stipendier och 

förmögenheter påverkar bidraget. (Försäkringskassan, 2010) 

Som mest kan en student få 1 100 kr per månad i bostadsbidrag. Studenten kan få bidrag för 

de bostadskostnader som överstiger 1 800 kr per månad, men inte för de bostadskostnader 

som överstiger 3 600 kr per månad. Inte heller kan de få bidrag för mer än 60 kvadratmeter. 

(Försäkringskassan, 2010) 

Bostadsbidraget är preliminärt, då inkomsterna stäms av mot slutliga taxeringsuppgifter från 

Skatteverket i efterhand. Bostadsbidraget beräknas utifrån de uppgifter de får in när studenten 

ansöker om bidrag, detta innebär att studenten kan bli återbetalningsskyldig ifall denne hade 

en inkomst som översteg gränsen för bidraget, men det fungerar även tvärtom. Om studenten 

har en inkomst som är lägre än den som angetts i ansökan innebär det att studenten kan få 

bostadsbidraget retroaktivt. Det är därför mycket viktigt att alla förändringar av inkomsten 

anmäls till Försäkringskassan, för att på så vis minska risken att bli återbetalningsskyldig. 

(Försäkringskassan, 2010) 

3.5. STIPENDIER 

I Sverige finns det många stiftelser, företag, fonder och organisationer som varje år betalar ut 

stipendier för miljarder kronor. Det finns flera typer av stipendier som en student kan söka. 

De vanligaste ändamålen för studenter är för studier, idrott, hantverk och kulturella projekt. 

(Alla Studier, 2010) 

För utbildningsstipendier finns det flera typer av stipendier att söka – bland annat för 

examensarbete, kurslitteratur, kurs- och terminsavgifter, hyra, resor, praktik och 

forskningsprojekt. Är du aktiv inom idrott finns det även idrottsstipendier att söka, eller 

kulturstipendier ifall du är verksam inom konst – som till exempel dans, musik, teater, film 

eller författande. (Alla Studier, 2010) 

För högskolestudier är det mycket vanligt att stipendierna är mellan 1 000 kr och 15 000 kr – 

mycket beroende på vad stipendiet gäller. Högre stipendier kan ges vid studier på högre 

nivåer efter grundexamen, och dessa stipendier kan vara på upp till ett par hundra tusen 

kronor, och går ofta till forskningsprojekt eller andra projekt som rör studierna. (Stipendier, 

2010) 
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4. FAKTORER SOM SPELAR IN 

I följande kapitel tar vi upp olika faktorer som kan spela in i valet av finansiering av 

studierna; då varje student har olika förutsättningar kan det vara svårt att generalisera. Även 

begreppet existensminimum tas upp, då det i sig kan vara en faktor som spelar in. Vi visar 

även vilka utgifter en genomsnittlig student förväntas ha för att uppnå skälig levnadsstandard. 

 
4.1. VAD SKA PENGARNA RÄCKA TILL? 

Sveriges Förenade Studentkårer (2010) har skapat en studentbudget (se bilaga 2) baserad på 

information från bland annat Konsumentverket. I budgetexemplet utgår SFS från fullt 

studiemedel för år 2010 som inkomst. När vi räknar kommer vi beräkna utifrån studiemedlet 

för år 2011. 

Då denna budget inte på något sätt lämnar något rum för extra lyx i vardagen, kommer en 

student med studiemedel på 8 216 kr att ha utgifter på cirka 8 862 kr (se bilaga 2). Detta 

innebär alltså en förlust för studenten med 646 kr varje månad, men då är inte eventuellt 

bostadsbidrag medräknat. (Sveriges Förenade Studentkårer, 2010) 

4.1.1. Existensminimum 

Existensminimum är ett begrepp som används när Kronofogden tar beslut om utmätning av en 

persons lön. Hos Kronofogden kallas detta för förbehållsbelopp. Existensminimum är det 

belopp som en person får behålla efter det att arbetsgivaren, eller den som betalar ut 

inkomsten, gjort det avdrag som beslutats enligt Kronofogden. Det som finns kvar efter det att 

boendekostnaderna betalats kallas för normalbelopp, vilket är lika för alla. Detta 

normalbelopp ska räcka till vad som krävs för att uppnå det som anses vara skälig 

levnadsstandard, detta inkluderar exempelvis pengar för mat, kläder, hygienartiklar, telefon 

och försäkringar. (SK1, 2010) 

Existensminimum ligger under år 2011 på 4 549 kr för ensamstående (SK1, 2010). Som 

tidigare nämnt har en genomsnittlig student år 2011 utgifter på cirka 8 862 kr varje månad – 

förutom sommarmånaderna, då utgifterna kan var lägre tack vare hyresfria månader i 

studentlägenheter. Detta innebär, som sagt, att ett studiemedel på 8 216 kr endast är 470 kr 

mer än existensminimum - samtidigt som pengarna inte räcker till de utgifter de faktiskt har, 

vilket innebär att de går minus med cirka 646 kr i månaden istället (se bilaga 2). 
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4.2. INGÅNGSLÖNER 

4.2.1. Ekonomistudent 

Fackförbundet Civilekonomerna anger den rekommenderade ingångslönen för en 

nyexaminerad student med en magisterexamen i ekonomi till 26 000 kr (Civilekonomerna, 

2010). Det är inom den privata sektorn som nästan 80 procent av all civilekonomer och 

ekonomer är verksamma. För att nå en magisterexamen i ekonomi krävs fullgjorda studier på 

4 år (240 hp) (SV1, 2010). 

4.2.2. Lärarstudent  

Beroende på vilken typ av lärare studenten utbildar sig till är ingångslönen olika.  

Lärare för förskola och fritidspedagoger har generellt mellan 22 000 – 23 500 kr i ingångslön 

medan grundskolelärare får 22 500 – 23 000 kr, gymnasielärare 23 000 – 23 500 kr, och 

yrkeslärare 23 000 – 25 000 kr (SV2, 2010). 

Det går därför att se att i genomsnitt ligger ingångslönen på runt 23 000 kr.  

Utbildningstiden är olika beroende på vilken typ av lärare en student utbildar sig till. Det 

handlar oftast om en utbildning på mellan 210 – 330 hp, vilket motsvarar 3,5 – 5,5 års 

heltidsstudier (Studera.nu, 2010). I vår jämförelse kommer vi att utgå från en 

grundskolelärare för årskurs 1-6, som erhåller sin examen efter 3,5 års studier (SV2, 2010). 

4.2.3. Läkarstudent  

För att studenten ska erhålla en läkarlegitimation krävs fullgjorda studier på 5,5 år (330 hp) 

vid universitet och minst 18 månaders teoretisk och praktiskt allmäntjänstgöring (AT-läkare). 

Det tar det vill säga minst 7 år. En AT-läkare som fullgjort 5,5 års studier har generellt en 

ingångslön på cirka 27 000 kr vid allmäntjänstgöringen (SV3, 2010).  

Enligt kollektivavtal finns det dock en gräns för hur låg lön en AT-läkare får ha, och 2010 låg 

den gränsen på 25 000 kr, medianlönen låg då på 27 500 kr (SACO2).  

Vi kommer att utgå från 27 000 kr i vår jämförelse. 
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4.3. RÄNTEAVDRAG 

En faktor som skiljer sig mellan studielånet från CSN och privatlån är möjligheten att göra 

ränteavdrag vid inkomstdeklarationen. Ränteavdrag innebär att minska den beskattningsbara 

inkomsten med motsvarande det belopp som erlagts i ränta för lånet. Detta är möjligt för 

privatlån men inte för studielån från CSN. (SK4)   

4.4. PERSONLIGA FAKTORER 

De stycken som inte är notade är egna spekulationer från våra egna erfarenheter som 

studenter. 

Utifrån egna erfarenheter vet vi att personliga faktorer spelar en stor roll i beslutet om vilket 

finansieringsalternativ som är mest ekonomisk för en viss individ. Det kan börja med att vi 

ställs inför frågan: är jag villig att skuldsätta mig själv för att finansiera min studietid? När 

den frågan har besvarats ställs vi inför ett nytt vägval. Det tåls även att nämnas att bara för att 

en viss inkomstform är ekonomisk i rena kostnader innebär inte det att det är det bästa valet 

för oss som individer, beroende på våra individuella preferenser. 

Undersökningar har visat att speciellt i konsumentsammanhang är det överlag lätt att influera 

konsumenterna att fatta beslut som förbiser deras egentliga preferenser. Säljare kan till 

exempel lyckas sälja en dyr produkt genom att jämföra med en ännu dyrare produkt – för att 

på så sätt få den första produkten att framstå som ett kap. (Hamilton, 2003) 

Ett beslut om konsumtion består ofta av två steg. En individ kan veta vad hon eller han vill, 

men sedan måste denne anpassa sitt beslut utifrån utomstående faktorer. Till exempel kan det 

handla om att individen vill gå på bio med en kamrat – beslutet om att gå på bio må vara 

individens, men sedan måste individen anpassa beslutet om vilken film de ska se utifrån vad 

kamraten vill se. (Manzini; Mariotti, 2008) 

Utöver detta kan en student stå inför ett beslut som endast påverkar denne, som i det här 

fallet: beslutet om inkomstkälla under studietiden. Manzini & Mariotti (2008) menar att när 

ett beslut står mellan en produkt och en dyrare variant, måste övervägning ske för att se ifall 

budgeten täcker detta. Om det är så att budgeten kan täcka den dyrare varianten, måste 

ytterligare en övervägning ske – denna gång i beslutet ifall den personliga tillfredställelsen av 

ett dyrare val är värt priset i slutändan.  
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Därför kan vi se att beslutet om inkomstkälla under studietiden kan påverka studenten på 

samma sätt. Till exempel, ifall studenten vill ta ett extrajobb måste hon eller han se över sin 

studiesituation för att se om ett extrajobb ens är möjligt. Finns det plats i ”tidsbudgeten” för 

arbete och studier? Vi kan anta här att de flesta studenter inte vill att studierna ska bli lidande 

på grund av ett extrajobb. 

Genom egna iakttagelser av studentlivet, har vi även sett att kamrater kan påverka detta beslut 

avsiktligt (och oavsiktligt), genom att till exempel vilja göra saker som studenten i fråga inte 

har pengar till. Studenten måste därmed hitta ytterligare en inkomstkälla för att ha råd med 

detta. Denna utomstående faktor kan driva studenten till att till exempel ta mikrolån – som 

denne egentligen inte behöver. 

Av egna erfarenheter vet vi att det finns flera personliga faktorer och preferenser som spelar 

in för att avgöra vilken form av inkomst under studietiden som är att föredra. Alla studenter 

har olika prioriteringar, och alla kommer inte ha samma återbetalningsmöjligheter efter 

examen – vilket kan tydligt ses i föregående avsnitt, då det är stora skillnader mellan 

ingångslönerna för olika yrkesgrupper.  

En faktor som kan spela in är att en del studenter kanske inte har något emot att låna lite extra 

under studietiden för att höja sin levnadsstandard, men att de samtidigt vill betala av lånet 

snabbt när de väl tagit examen. Denna faktor kanske inte går att kombinera ifall en annan 

viktig faktor för studenten är att ha så lite skulder som möjligt, eller ifall studenten vill höja 

sin levnadsstandard – men helst utan att bli skuldsatt.  

En del studenter vill kanske jobba extra under studietiden, och gärna med arbeten som då är 

relaterade till deras utbildning. Detta är en faktor som kan anses vara viktig, då de får relevant 

erfarenhet och blir därmed mer attraktiva på arbetsmarknaden efter sin examen, då de redan 

har praktisk erfarenhet inom det ämne de utbildat sig. (Högskoleverket, 2007) 

Besluten kan givetvis även påverkas om studenten är villig att förbise vissa av dess 

preferenser, och istället fokusera på det som de anser är den viktigaste punkten. Ibland kan de 

bli tvungna att välja mellan att till exempel vara skuldfri – eller ha en god levnadsstandard 

under studietiden. 
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5. KONSEKVENSER AV VALET 

I följande kapitel jämförs kostnadskonsekvenserna av de olika finansieringsalternativen, för 

att på så vis kunna avgöra vilken finansieringsform som är det mest ekonomiska alternativet. 

Samtliga fullständiga uträkningar finner ni i bilaga 1. 

 

5.1. INLEDNING 

Om möjligheten fanns att ta ett annat lån än studielånet från CSN, som det ser ut idag, vilket 

lån skulle då passa bäst för en lärarstudent, ekonomistudent samt en läkarstudent? Eftersom 

utbildningstiderna för de olika inriktningarna skiljer sig åt och ingångslönerna varierar är det 

inte säkert att alla vill begränsa sig till studiemedlet från CSN vid behov av pengar.  

Faktorer som ska undersökas här är bland annat mikrolånens negativa påverkan för en 

students ekonomi då studielånet från CSN har en lånebegränsning. Många studenter kan 

tänkas ta mikrolån då studielånet från CSN inte räcker till. Frågan är då, kan det inte vara 

bättre att ta ett banklån, där möjligheten att låna ett större belopp (till en lägre kostnad) från 

början redan finns? 

Skillnaden mellan annuitetslån och rak amortering ska också undersökas utifrån de olika 

ingångslönerna. Vilket alternativ är bäst för vem? Allt är individuellt utifrån de ekonomiska 

situationerna efter studietiden. En person med en hög ingångslön kanske känner att den vill 

leva gott under studietiden med vetskapen om att denne kommer att ha råd att betala en högre 

månadskostnad direkt när denne slutar studierna. Därför är det försvarbart att vilja låna ett 

högre belopp. Vad en person med dessa förutsättningar har för lånealternativ är en av sakerna 

som vi vill undersöka. 

I vår jämförelse kommer vi att utgå från att en person inte har en delad ekonomi, och i våra 

beräkningar utgår vi från levnadskostnader en person har i enskilt hushåll. Detta för att vi ska 

kunna komma fram till ett generellt och genomsnittligt resultat. Då det är omöjligt att säga om 

någon kommer ha delad ekonomi efter examen så kan vi inte heller utgå från att en före detta 

student kommer ha hjälp med eventuell återbetalning av lån. 
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5.2. CSN & STUDIEMEDEL 

Enligt SFS:s studentbudget hade en student 8 764 kr i utgifter varje månad år 2010. Eftersom 

det är år 2011 som är av intresse blir budgetens utgifter 8 862 kr efter inflationsjustering. 

Detta innebär totalt 418 912 kr under 4 år för ekonomistudenten, 358 496 kr under 3,5 år för 

lärarstudenten och 567 950 kr under 5,5 år för läkarstudenten, och detta inkluderar inte 

hyresfria månader. 

5.2.1. Studiemedel 

Från januari 2011 kan en student få en totalsumma på 8 216 kr i studiemedel från CSN för 4 

veckors heltidsstudier. Studiemedlet består av 5 496 kr i lån och 2 720 kr i bidrag. I tabell 1 

visar vi hur mycket studiemedel en student kan få totalt under studietiden, och hur mycket 

studenten går back varje månad utifrån SFS:s budget.  

I samtliga fall när vi räknat ut budgetutgifter har vi räknat bort kurslitteratur och kåravgift för 

två månader per år, då dessa inte är kostnader en student utsätts för under sommaren. Vi har 

även gjort två uträkningar varav en inkluderar hyran för sommarmånaderna, medan den andra 

utgår från att studenten har två hyresfria månader per år (se bilaga 2). 

 Lärarstudenten Ekonomistudenten Läkarstudenten 

Antal år: 3,5 år 4 år 5,5 år 

CSN totalt 
studiemedel: 

287 560 kr 328 640 kr 451 880 kr 

Budgetutgifter: 

358 496 kr  

(utan hyresfria månader) 

339 312 kr 

(med hyresfria månader) 

418 912 kr  

(utan hyresfria månader) 

393 336 kr  

(med hyresfria månader) 

567 950 kr  

(utan hyresfria månader) 

535 980 kr  

(med hyresfria månader) 

Skillnad: 

- 70 934 kr  

(utan hyresfria månader) 

- 51 752 kr  

(med hyresfria månader) 

- 90 272 kr  

(utan hyresfria månader) 

- 64 696 kr  

(med hyresfria månader) 

- 116 070 kr  

(utan hyresfria månader) 

- 84 100 kr  

(med hyresfria månader) 

 

Tabell 1, totalt studiemedel från CSN och beräknade utgifter under studietiden.  

5.2.2. Återbetalning av studielån från CSN  

I tabell 2 presenterar vi de olika månadskostnaderna de olika studenterna har när de ska börja 

betala tillbaka sitt studielån från CSN. Vid uträkningen tog vi tagit hjälp av CSN:s egen 

kalkylator från deras webbplats (CSN10), för att på så vis räkna fram kostnaden för lånet vid 

olika återbetalningstider. CSN har valt att inkludera expeditionsavgifter (120 kr per år) i den 
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kalkylering som kan göras via deras webbplats; detta är dock något vi har valt att bortse ifrån. 

Den enda kostnaden vi räknar med här är räntekostnaden, då administrativa kostnader nästan 

alltid tillkommer i någon form med alla lån. Den räntekostnad vi har räknat med är räntan för 

2011, som är 1,9 procent. 

Månadskostnaden är ett genomsnitt på den totala kostnaden under återbetalningstiden, och 

den är egentligen lägre i början och högre i slutet av återbetalningstiden. Men för att få fram 

en överskådlig jämförelse har vi valt att visa den genomsnittliga kostnaden per månad. Vi har 

även valt att avrunda den totala räntekostnaden till närmaste hundratal, och månadskostnaden 

till närmaste tiotal, även detta för en mer överskådlig bild.  

 Lärarstudenten Ekonomistudenten Läkarstudenten 

CSN: Lån 192 360 kr 219 840 kr 302 280 kr 

CSN: Bidrag 95 200 kr 108 800 kr 149 600 kr 

Total räntekostnad 

Månadskostnad, 25 år 

53 850 kr 

ca 180 / månad 

61 550 kr 

ca 210  / månad 

84 650 kr 

ca 280 / månad 

Total räntekostnad 
Månadskostnad, 15 år 

28 500 kr 

ca 160 / månad 

31 900 kr 

ca 180  / månad 

42 050 kr 

ca 230 / månad 

Total räntekostnad 
Månadskostnad, 10 år 

17 850 kr  

ca 150 / månad 

20 150 kr 

ca 170  / månad 

26 900 kr 

ca 220 / månad 

 

Tabell 2, den totala genomsnittliga återbetalningskostnaden vid olika återbetalningstider av studielånet från 

CSN. 

Ur en rent ekonomisk synvinkel kan vi därför se hur mycket respektive student skulle spara 

beroende på hur snabbt de väljer att betala tillbaka sitt studielån. Detta kan vi se i tabell 3. 

Samtliga alternativ är jämförda med standard återbetalningstiden som är 25 år.  

 Lärarstudenten Ekonomistudenten Läkarstudenten 

25 år 0 kr 0 kr 0 kr 

15 år 
sparar 25 350 kr  

ca 47 % jämfört med 25 år. 

sparar 29 650 kr  

ca 48 % jämfört med 25 år. 

sparar 42 600 kr  

ca 50 % jämfört med 25 år. 

10 år 
sparar 36 000 kr  

ca 67 % jämfört med 25 år. 

sparar 41 400 kr  

ca 67 % jämfört med 25 år. 

sparar 57 750 kr  

ca 68 % jämfört med 25 år. 

 

Tabell 3, hur mycket varje student sparar i räntekostnader jämfört med återbetalningstiden på 25 år. 

Vi har kommit fram till att en person behöver 9 720 kr för att nå en genomsnittlig 

levnadsstandard – som varken erbjuder lyx, eller innebär existensminimum – efter studietiden 
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(se bilaga 3). Detta är en summa vars uträkning är baserad på Konsumentverkets (2010) 

uppgifter om vad som är genomsnittliga levnadskostnader och hushållskostnader för en vuxen 

person, samt uppgifter från Statistiska Centralbyråns databas om genomsnittlig hyra (SCB4).  

I tabell 4 redovisar vi hur mycket våra tre studenter tjänar och får över varje månad efter 

examen; efter att utgifter enligt de genomsnittliga utgifterna för en genomsnittlig 

levnadsstandard blivit betalda. Tabellen visar även hur mycket varje person skulle ha över 

varje månad om de betalar tillbaka sitt studielån till CSN i 10, 15 eller 25 år. Vi har utgått från 

skattetabell 32:1 för inkomståret 2010 vid uträkningen av nettolönen (SK3). 

 Lärarstudenten Ekonomistudenten Läkarstudenten 

Nettolön 17 640 kr 19 728 kr 20 407 kr 

Pengar över 7 920 kr 10 008 kr 10 687 kr 

25 år 7 740 kr  9 798 kr 10 407 kr 

15 år 7 760 kr 9 828 kr 10 457 kr 

10 år 7 770 kr 9 838 kr 10 467 kr 

 

Tabell 4, hur mycket varje student kommer ha över varje månad, beroende på valet av återbetalningstid. 

5.3. PRIVATLÅN 

För att en student ens ska klara sig varje månad är det konstaterat att studiemedlet från CSN 

inte räcker för hantera kostnaderna i SFS:s studentbudget. Om en student ska klara av att leva 

enligt budgeten kan privatlån vara ett alternativ. I tabell 5.1 presenterar vi hur mycket 

studenterna behöver låna för att klara av studietiden ekonomiskt.  

Lånebeloppet är beräknat utifrån studentbudgetens månadsbelopp, vilket är 8 862 kr. 

Beroende på vilken utbildning studenten går kommer beloppet som ska täcka kostnaderna att 

variera. Även om studenten ansöker om ett privatlån är studiebidrag fortfarande en rättighet, 

därför kommer beloppet 2 720 kr att räknas bort och det slutliga månadsbeloppet för ett 

privatlån blir 6 142 kr.  

Precis som i jämförelsen för CSN kommer vi utgå från en genomsnittlig månadskostnad – vi 

har använt formlerna från avsnitt 3.2 och utgått från räntan för Bank X (se bilaga 1) - för att 

på så vis få en överskådlig översiktsbild. Observera dock att till skillnad från studielån hos 

CSN måste privatlånet amorteras redan under studietiden, vilket är en faktor som studenter 

som väljer studielån hos CSN inte behöver tänka på. 



 

 

27 | S i d a  

 

I tabell 5.1. visar vi hur mycket en student skulle betala per månad i och med ett privatlån, 

beroende på återbetalningstid. Detta är alltså en utgift som måste räknas med i budgeten under 

studietiden, och även finansieras på något sätt. Antingen genom arbete eller ännu ett extra lån. 

Därmed kan vi tydligt se att det i sig kan bli en mycket oekonomisk fråga, när vi talar om 

utgifter under studietiden, då det är dessa utgifter vi ska finansiera – och inte skapa fler av. 

 Lärarstudenten Ekonomistudenten Läkarstudenten 

Bank: Lån totalbelopp 272 156 kr             310 112 kr 427 212 kr 

Räntekostnad 

Betalningstid 25 år 

Rak amortering:  
223 550 kr 

(ca 750 kr / månad) 

Annuitet: 
281 700 kr 

(ca 940 kr / månad) 

Rak amortering:  
254 750 kr 

(ca 850 kr / månad) 

Annuitet: 
320 950 kr 

(ca 1 070 kr / månad) 

Rak amortering:  
350 950 kr 

(ca 1 170 kr / månad) 

Annuitet: 
442 150 kr 

(ca 1 470 kr / månad) 

Räntekostnad 

Betalningstid 15 år 

Rak amortering:  
134 450 kr 

(ca 750 kr / månad) 

Annuitet: 
155 950 kr 

(ca 870 kr / månad) 

Rak amortering:  
153 200 kr 

(ca 850 kr / månad) 

Annuitet: 
177 700 kr 

(ca 990 kr / månad) 

Rak amortering:  
211 034 kr 

(ca 1 170 kr / månad) 

Annuitet: 
244 800 kr 

(ca 1 360 kr / månad) 

Räntekostnad 

Betalningstid 10 år 

Rak amortering:  
89 850 kr 

(ca 750 kr / månad) 

Annuitet: 

99 500 kr 

(ca 830 kr / månad) 

Rak amortering:  
102 400 kr 

(ca 850 kr / månad) 

Annuitet: 
113 400 kr 

(ca 950 kr / månad) 

Rak amortering:  
141 100 kr 

(ca 1 180 kr / månad) 

Annuitet: 

156 200 kr 

(ca 1 300 kr / månad) 

 
Tabell 5.1, den totala genomsnittliga återbetalningskostnaden vid olika återbetalningstider av privatlån.. 

I tabell 5.2 redogörs en jämförelse mellan alternativet att enbart låna med privatlån under 12 

månader med alternativet att kombinera ett studielån från CSN under 10 månader med ett 

privatlån för det beloppet som saknas.  
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 Privatlån 
CSN kombinerat 
med privatlån 

Lån totalbelopp 
              77 528 kr 

CSN: 61 410 kr 
Privatlån: 16 118 kr 

Totalt: 77 528 kr 

Räntekostnad 

Betalningstid 25 år 

Rak amortering:  
63 700 kr 

Annuitet: 
80 250 kr 

Rak amortering:  
19 200 kr 

Annuitet: 
22 600 kr 

Räntekostnad 

Betalningstid 15 år 

Rak amortering:  
38 300 kr 

Annuitet: 
44 400 kr 

Rak amortering:  
13 900 kr 

Annuitet: 
15 150 kr 

Räntekostnad 

Betalningstid 10 år 

Rak amortering:  
25 600 kr 

Annuitet: 
28 350 kr 

Rak amortering:  
11 250 kr 

Annuitet: 
12 400 kr 

 

Tabell 5.2, jämförelse av hur räntekostnaden skiljer sig mellan att ta ett privatlån för hela summan som behövs 

per år, eller CSN kombinerat med privatlån per år. 

Sedan kan frågan ställas huruvida en student har möjlighet att låna det totala beloppet på en 

gång. Det är inte troligt att en bank har förtroende nog för en nybliven student för att bevilja 

ett lån av den omfattningen utan någon typ av säkerhet – till exempel personer som går i 

borgen för denne.  

I jämförelsen i tabell 5.2 är det konstaterat att studiemedel från CSN kombinerat med 

privatlån är det bästa alternativet. När det gäller privatlånet är det rak amortering som 

utnämns till vinnare ur en ekonomisk synvinkel. Jämförelsen är dock begränsad till att 

studenten tar ett nytt lån varje år.  

Om till exempel ekonomistudenten som studerar i 4 år tar ett nytt lån varje år skulle 

räntekostnaden med rak amortering för ett privatlån där återbetalningstiden är 25 år i 

slutändan bli lika stort som ett lån där hela beloppet lånas vid samma tillfälle. En student 

behöver konstaterat inte låna hela summan vid samma tillfälle i ett privatlån, räntekostnaderna 

kommer att bli lika höga oavsett om beloppet lånas vid ett tillfälle eller om ett lägre belopp 

lånas varje år. Annuitetslån har visat sig i både tabell 5.1 och 5.2 ha en högre räntekostnad än 

rak amortering. Att kombinera studiemedel från CSN med privatlån, skulle innebära att ett 

lägre privatlånsbelopp skulle behöva lånas och är därmed ett rimligt alternativ för de studenter 

som väljer att inte arbeta extra. 
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5.3.1. Mikrolån 

I tabell 6 jämför vi hur mycket det skulle kosta att ansöka om ett mikrolån varje månad, och 

betala av detta under ett år, mot hur mycket det skulle kosta att låna 12 000 kr direkt genom 

ett privatlån istället – och även betala av detta på ett år.  

Värt att nämnas när det gäller privatlån är att låntagaren har möjlighet att påverka 

återbetalningstiden av lånet, och behöver inte betala tillbaka hela summan på en gång – som 

vid mikrolån, där låntagaren måste betala tillbaka 1 250 kr inom 30 dagar.  

Vet studenten att de har extra utgifter som motiverar användandet av mikrolån varje månad, 

kan det därför vara värt att överväga att ta ett privatlån istället. Ifall pengarna inte användas 

har studenten också möjlighet att betala av skulden direkt, med de pengar som inte spenderats.  

 Mikrolån Privatlån 

Lån totalbelopp 12 000 kr 12 000 kr 

Total 
ränte/avgiftkostnad 
per år: 3000 kr / år 

Rak amortering:  
425 kr 

Annuitet: 

430 kr 

 

Tabell 6, jämförelse av den totala ränte- och avgiftskostnaden per år för tolv månader av mikrolån, och samma 

belopp med ett privatlån. 

5.4. ARBETE UNDER STUDIETIDEN 

Att arbeta under studietiden är det många studenter som gör för att finansiera studierna. Om 

studenten väljer att enbart förlita sig på studiemedlet från CSN kan det krävas att studenten 

även arbetar för att budgeten ska hålla. Ur en ekonomisk synvinkel är arbete under studietiden 

att föredra eftersom ett privatlån eller mikrolån som tillägg ger ekonomiska kostnader, medan 

lönen från arbetet betalas med tid. Hur mycket måste då en student arbeta för att fylla ut 

tomrummet mellan SFS:s rekommenderade budget och studiemedlet från CSN? 

Som tidigare nämnt, går en genomsnittlig student går back med 646 kr i månaden. Om 

studenten bor i en lägenhet utan hyresfria månader behöver denne tjäna 8 054 kr i månaden 

under sommarperioden. Det genomsnittliga månadsbeloppet en student behöver tjäna blir 

därmed 1 880 kr, om studenten enbart planerar att förlita sig på studiemedlet från CSN och 

arbete. En student som jobbar och kommer upp till fribeloppet skulle efter skatt ha 

möjligheten att i genomsnitt få 16 249 kr varje månad (se bilaga 1). Ett högre belopp skulle 
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inte vara möjligt då summan inkluderar studiemedlet från CSN och fribeloppets maximala 

gräns. 

5.5. BÄTTRE LEVNADSSTANDARD 

Hittills har vi endast sett över alternativen för en student att finansiera sina studier utifrån en 

studentbudget; men tänk om en student vill unna sig lite extra under studietiden? Finns den 

möjligheten?  

I tabell 7.1 gör vi en jämförelse för vad som krävs – och vad det kostar – för att en student ska 

kunna unna sig 1 000 kr, 2 000 kr eller 3 000 kr extra i månaden under ett år. I tabell 7.2 visar 

vi hur mycket varje alternativ skulle kosta varje student, utifrån längden på deras utbildningar.  

Observera att vi har valt att avgränsa privatlånsdelen i denna jämförelse till en 

återbetalningstid på 10 år. Denna jämförelse är fristående och oberoende av tidigare 

jämförelser vi gjort. Vi har valt att bortse ifrån ifall studenten redan har valt att på något sätt 

utnyttja privatlån för att finansiera sina studier. Detta är dock något vi undersöker i nästa 

stycke. 

 1 000 kr 2 000 kr 3 000 kr 

Extrajobb ca 9,5 h / månad ca 20 h / månad ca 30,5 h / månad 

Räntekostnad 

Privatlån 

Rak amortering: 
3 950 kr 

33 kr / månaden 

400 kr / år 

Annuitet: 
4 400 kr 

37 kr / månaden 

Rak amortering: 
7 950 kr 

66 kr / månaden 

790 kr / år 

Annuitet: 
8 800 kr  

73 kr / månaden 

Rak amortering: 
11 900 kr 

99 kr / månaden 

1190 kr / år 

Annuitet: 
13 150 kr 

110 kr / månaden 

Mikrolån 3 000 kr / år 4 800 kr / år 6 420 kr / år 

Tabell 7.1, totala kostnaden för den extra utgiften per månad. 

 Lärarstudenten Ekonomistudenten Läkarstudenten 

1 000 kr 

Extrajobb: ca 393 h 
Privatlån: 13 825 kr 

Mikrolån: 10 500 kr 

Extrajobb: ca 449 h 
Privatlån: 15 800 kr 

Mikrolån: 12 000 kr 

Extrajobb: ca 617 h 
Privatlån: 21 725 kr 

Mikrolån: 16 500 kr 

2 000 kr 

Extrajobb: ca 847 h 
Privatlån: 27 825 kr 

Mikrolån: 16 800 kr 

Extrajobb: ca 968 h 
Privatlån: 31 800 kr 

Mikrolån: 19 200 kr 

Extrajobb: ca 1 331 h 
Privatlån: 43 725 kr 

Mikrolån: 26 400 kr 

3 000 kr 

Extrajobb: ca 1 277 h 
Privatlån: 41 650 kr 

Mikrolån: 22 470 kr 

Extrajobb: ca 1 460 h 
Privatlån: 47 600 kr 

Mikrolån: 25 680 kr 

Extrajobb: ca 2 007 h 
Privatlån: 65 450 kr 

Mikrolån: 35 310 kr 

Tabell 7.2, totala kostnaden under hela studietiden för samtliga alternativ utifrån varje student. 
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5.5.1. Bättre levnadsstandard med privatlån 

Väljer studenten att endast förlita sig på studiemedlet från CSN och privatlån för att finansiera 

sina studier samt vill unna sig en bättre levnadsstandard, innebär det att studenten behöver 

låna en större summa genom sitt privatlån, vilket givetvis påverkar den totala räntekostnaden 

och månadskostnaden för lånet.  

Privatlån bas representerar det som behövs per år för att täcka den del av den 

rekommenderade budgeten som inte studiemedlet från CSN kan. Privatlån extra representerar 

det studenten kan låna extra per år, som är oberoende av budgeten.  

 1 000 kr 2 000 kr 3 000 kr 

Lånebelopp 

Privatlån bas: 16 118 kr 

Privatlån extra: 12 000 kr 

Totalt: 28 118 kr / år 

Privatlån bas: 16 118 kr 

Privatlån extra: 24 000 kr  

Totalt: 40 118 kr / år 

Privatlån bas: 16 118 kr 

Privatlån extra: 36 000 kr  

Totalt: 52 118 kr / år 

 
Tabell 8, totala privatlånsbeloppet som behövs för att nå studentbudgeten plus det extra per år. 

 Lärarstudenten Ekonomistudenten Läkarstudenten 

Totalt belopp: 

1000 kr: 98 413 kr  

2000 kr: 140 413 kr 

3000 kr: 182 413 kr 

1000 kr: 112 472 kr  

2000 kr: 160 472 kr 

3000 kr: 208 472 kr 

1000 kr: 154 649 kr  

2000 kr: 220 649 kr 

3000 kr: 286 649 kr 

 
Tabell 9, totala privatlånsbeloppet som behövs för att nå studentbudgeten plus det extra per students studietid. 

I tabell 8 ser vi därför tydligt hur mycket varje student behöver låna per år för att nå sin 

önskade levnadsstandard, och i tabell 9 ser vi hur mycket de skulle behöva totalt under 

studietiden beroende på extra levnadsstandard.  

Det kan därför också vara relevant att se hur mycket det skulle kosta studenterna totalt om de 

lånade respektive belopp under sin studietid. Hur mycket skulle det kosta i räntekostnader, 

samt hur mycket skulle de i genomsnitt betala i månaden? Observera dock att återigen måste 

studenterna börja betala av lånet redan under studietiden. 

I tabell 10.1 visar vi hur mycket 1 000 kr extra i månaden egentligen kostar tillsammans med 

det redan existerande privatlånet. Samma princip gäller för tabell 10.2 och 10.3, där vi visar 

hur mycket 2 000 kr respektive 3 000 kr extra i månaden egentligen kostar för studenten i om 

denne redan tagit ett privatlån för att betala kostnaderna som inte studiemedlet täcker. 
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Vi har valt att utgå ifrån 10 års återbetalningstid här, då längre tid skulle bli högst 

oekonomiskt, och räntekostnaden skulle i vissa fall överstiga det ursprungliga lånebeloppet. 

Vi valde även att inte ta en kortare återbetalningstid då vi också har i åtanke att detta lån 

amorteras under studietiden, och månadskostnaden blir därför mer rimlig med en 

återbetalningstid på 10 år. 

1 000 kr Lärarstudenten Ekonomistudenten Läkarstudenten 

Räntekostnad 

Betalningstid 10 år 

Rak amortering: 

32 500 kr  

271 kr / månad 

Annuitet: 

36 000 kr  

300 kr / månad 

Rak amortering: 

37 150 kr  

310 kr / månad 

Annuitet: 

41 100 kr  

340 kr / månad 

Rak amortering: 

51 050 kr  

426 kr / månad 

Annuitet: 

56 550 kr  

470 kr / månad 

 
Tabell 10.1, totala räntekostnaden och genomsnittliga kostnaden per månad för basbeloppet och 1 000 kr extra i 
månaden. 

2 000 kr Lärarstudenten Ekonomistudenten Läkarstudenten 

Räntekostnad 

Betalningstid 10 år 

Rak amortering: 

46 350 kr  

390 kr / månad 

Annuitet: 

51 350 kr  

430 kr / månad 

Rak amortering: 

53 000 kr  

440 kr / månad 

Annuitet: 

58 650 kr  

490 kr / månad 

Rak amortering: 

72 850 kr  

610 kr / månad 

Annuitet: 

80 700 kr  

670 kr / månad 

 
Tabell 10.2, den totala räntekostnaden och genomsnittliga kostnaden per månad för basbeloppet och 2 000 kr 
extra i månaden. 

3 000 kr Lärarstudenten Ekonomistudenten Läkarstudenten 

Räntekostnad 

Betalningstid 10 år 

Rak amortering: 

60 250 kr  

500 kr / månad 

Annuitet: 

66 700 kr  

560 kr / månad 

Rak amortering: 

68 850 kr  

570 kr / månad 

Annuitet: 

76 200 kr  

640 kr / månad 

Rak amortering: 

94 650 kr  

790 kr / månad 

Annuitet: 

104 800 kr  

870 kr / månad 

 
Tabell 10.3, den totala räntekostnaden och genomsnittliga kostnaden per månad för basbeloppet och 3 000 kr 
extra i månaden. 
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6. DISKUSSION 

I följande kapitel diskuterar vi resultatet från vår konsekvensanalys och jämförelse, för att på 

så vis komma fram till vilket det lämpligaste finansieringsalternativet är beroende på olika 

faktorer.  

 

6.1. INLEDNING 

Det finns en rad olika finansieringsvarianter för en student att välja mellan för att skapa en 

ekonomisk hållbar situation. Under studietiden är målet att åtminstone klara av att betala de 

kostnader som studentbudgeten innehåller. Det vi har kunnat konstatera hittills är att det bästa 

hade varit ifall studiemedlet från CSN varit stort nog att klara av de kostnader som budgeten 

har; men då det inte är stort nog måste en student tänka på vilka andra alternativ som finns 

tillgängliga för att finansiera studierna. 

Vad som kan anses vara det bästa finansiella alternativet ur en ekonomisk synvinkel är ganska 

självklart: arbete kombinerat med studiemedlet från CSN. Det behövs nämligen inte mycket 

för att komma upp i det belopp som behövs för att hålla sig till studentbudgeten – samtidigt 

som arbete är en inkomstkälla där studenten i fråga inte behöver tänka på att amortera eller 

betala ränta varje månad.  

Sedan kan det vara så att det kanske inte finns någon möjlighet att arbeta, och då måste 

studenten hitta ett annat sätt att finansiera studierna. I vissa fall kan stipendier täcka de 

kostnader som studiemedlet från CSN under en tid. Men då studenten måste uppfylla olika 

krav beroende på vilket stipendium denne vill söka – till exempel bra betyg för 

studiestipendier – så är det inte säkert att vissa studenter uppfyller villkoren för de större 

stipendierna. Därför kan stipendier inte ses som en primär finansieringskälla på något sätt, 

men det är definitivt ett alternativ värt för en student att undersöka ifall denne vill ha lite extra 

pengar utan att behöva tänka på andra kostnader. 
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6.2. STUDIEMEDEL FRÅN CSN 

När det gäller studielånet från CSN, och målet är att spara så mycket pengar som möjligt är 

det självklart bäst att betala av det så fort som möjligt, för att räntekostnaden blir lägst då. 

Däremot om den nyutexaminerade studenten vill få ut så mycket pengar som möjligt varje 

månad är en lång återbetalningstid att rekommendera, då med en högre total räntekostnad.  

6.3. PRIVATLÅN vs. MIKROLÅN 

Att ta ett privatlån, istället för att arbeta, för att täcka de kostnaderna som studiemedlet från 

CSN inte täcker kan vara ett alternativ. Ett annat alternativ som också finns, men som är 

betydligt mer oekonomiskt, är mikrolån i kombination med studiemedlet från CSN. Som vi 

visade i vår undersökning finns det inte många positiva aspekter med ett mikrolån. Dels för att 

kostnaden för lånet är för hög i jämförelse med lånets omfattning, samt att låntagaren har så 

pass kort tid på sig att betala tillbaka lånet.  

Mikrolån kan, av uppenbara skäl, inte användas som en primär finansieringskälla av 

studierna. Den kan däremot användas som en nödlösning då en student behöver pengar snabbt 

– vilket är en av anledningarna till varför mikrolån marknadsförs starkt hos just studenter och 

ungdomar. 

De flesta mikrolån har en återbetalningstid på 30 dagar, och då frågar vi oss: hur stor är 

egentligen chansen att en student som ansöker om ett mikrolån på 1 000 kr kommer att ha 

1 250 kr inom 30 dagar för att betala av det? Risken finns då att studenten måste ta ännu ett 

mikrolån för att betala av det första, och det blir en ond cirkel av det hela. 

Detta är en aspekt som vi tror många inte tänker på när de tar mikrolån. Många personer lever 

mycket i nuet, och tänker inte på konsekvenserna av sina val – och mikrolånet kan definitivt 

räknas in som ett av de valen, speciellt när de blir desperata. Istället för att hitta en alternativ 

och mer ekonomiskt hållbar lösning, tar de den enkla vägen ut. Detta är också något som kan 

ge ekonomiska konsekvenser senare ifall de av en eller annan anledning inte kan betala av 

lånet. Dock är konsekvenserna av att inte kunna betala, något vi valt att inte gå in på i detta 

arbete, och därför inte kommer att diskutera vidare här. 

Att kunna amortera och betala av sitt lån är dock något en student som väljer att ta privatlån 

också måste tänka på. Med privatlån finns det flera olika möjligheter att betala tillbaka – låg 
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månadskostnad under en längre tid eller en högre månadskostnad under en kortare tid, och 

med olika amorteringsformer och räntor.  

Då privatlån är lättare att justera efter sina egna preferenser gällandes amortering så är det 

definitivt ett bättre val än mikrolån, men samtidigt är det också en utgift som måste betalas. 

Väljer studenten därför en längre återbetalningstid, för att på så vis få ner månadskostnaden, 

kan vi tydligt se att det i slutändan ändå kan bli väldigt kostsamt – till och med mer kostsamt 

än om de hade tagit ett mikrolån istället. Räntekostnaden för privatlånet kan alltså överstiga 

avgifterna för mikrolån, ifall studenten överdriver återbetalningstiden.  

Det kan därför vara värt för studenten att betala av så mycket denne anser att hon eller han 

klarar av, för att på så vis få ner den totala räntekostnaden, men utan att behöva tumma på sin 

levnadsstandard. Men om räntekostnaden inte är av betydelse för studenten, och att studentens 

enda preferens är att få ner månadskostnaden så mycket som möjligt är en lång 

återbetalningstid med annuitet att föredra, då månadskostnaden är konstant.  

Ett privatlån med rak amortering skulle ge en lägre räntekostnad än ett annuitetslån, men med 

en högre startkostnad. Därför är det upp till studenten själv att välja vilken typ av 

återbetalningsplan som lämpar sig bäst, antingen en lägre totalkostnad eller en lägre 

startkostnad.  

Detta är en faktor som definitivt bör övervägas ordentligt, då privatlånet måste börja betalas 

av direkt (såvida studenten inte har gjort upp om en unik återbetalningsplan med banken) och 

därför kan det vara mycket oekonomiskt, och kanske även i vissa fall ogenomförbart, att välja 

rak amortering – då amorteringarna i början kan vara mycket höga. Väljer en student detta 

alternativ kan denne därför bli tvungen att arbeta i alla fall, åtminstone till en början, för att 

klara av den högre månadskostnaden. Speciellt i de fall då privatlånets storlek endast täcker 

den delen i budgeten som studiemedlet från CSN inte gör, och därför måste studenten hitta 

ytterligare ett komplement för att finansiera kostnaden av lånet per månad. Ett alternativ är 

givetvis att redan från början planera lånets storlek på ett sätt att den även täcker utgifterna för 

amorteringarna under en tid, men detta vore ett högst oekonomiskt val att göra. Att utöka 

lånet bara för att kunna utnyttja den delen för att betala tillbaka lånet blir lite av en ond cirkel 

även här – en kostsam sådan. 
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6.4. FRIBELOPP & EXTRAJOBB 

Fribeloppet för att få studiemedel hos CSN har varit det som hindrat studenter från att arbeta 

för mycket under studietiden. Men i och med att den höjdes mellan 2010 och 2011 till 

136 500 kr innebär det nu att en student har bra rum att tjäna pengar vid sidan av sina studier.  

Då fribeloppet nu är ganska högt är det inte troligt att lika många studenter kommer att 

påverkas av det lika mycket som tidigare. Vi har tidigare konstaterat att det krävs relativt 

många timmar extra varje vecka och månad för att ens komma i närheten av 136 500 kr per år.  

Därför frågar vi oss nu: varför finns fribeloppet kvar? 

Fribeloppet har länge haft en negativ klang, då hela dess poäng är att se till att studenter inte 

tjänar för mycket pengar vid sidan av sina studier – men nu när den ändå är så pass hög, 

varför inte avskaffa den helt och hållet? Som det ser ut nu är fribeloppet så pass hög att den 

nästan tappar hela sin poäng och påverkan. Vi kan anta att de flesta studenter inte kommer 

tjäna så mycket, då det krävs en hel del arbetstimmar för att komma upp i det beloppet såvida 

de inte har en riktigt bra lön för sitt extrajobb. Vi konstaterade också tidigare att det krävs 

26,5 timmar i veckan med en timlön på 107 kr för att nå fribeloppets gräns, men endast var 

tionde student arbetar mer än 30 timmar per vecka. Varför ska då fribeloppet fortfarande 

gälla, när den egentligen inte påverkar någon större del studenter längre?  

Flera partier var (inför valet 2010) av åsikten att fribeloppet skulle avskaffas, och vi kan 

definitivt se ett värde i det. Då alla människor fungerar olika och har olika prioriteringar och 

preferenser, kan i alla fall vi tycka att de som orkar, och vill, arbeta extra inte ska bestraffas 

för det – speciellt inte nu när fribeloppet ändå är så pass högt. 

Fribeloppet ger CSN onödigt extra jobb, då de själva måste kontrollera med 

taxeringsuppgifter i efterhand och skicka begäran av återkrav till de som då tjänat över 

gränsen för fribeloppet. Avskaffningen av fribeloppet kan därför ses som en positiv åtgärd för 

både studenter och för CSN som myndighet – CSN sparar pengar, samtidigt som studenterna 

får möjlighet att kombinera studier med extra arbete om de vill, och detta utan att behöva oroa 

sig för eventuella återkrav. Vi kan även undra nu när fribeloppet är så pass högt, ifall det som 

CSN får tillbaka i form av återkrav, går jämnt ut med den kostnaden de måste lägga ut på de 

åtgärder som krävs runt omkring för att kontrollera taxeringsuppgifterna och skicka ut 

återkrav. Är det därför värt att ha kvar fribeloppet ur deras synvinkel?  
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Utöver fribeloppet behöver en student också överväga andra aspekteter när det gäller arbete. 

Det är rätt logiskt att tänka sig att en student som arbetar under studietiden kommer få mindre 

fritid över, alternativt kan studierna ta längre tid. Det är alltså upp till studenten att välja hur 

viktig tiden utanför skolan är för dem. Att arbeta under studietiden gör att studenten slipper 

betala räntan för ett privatlån men då kanske studenten går miste om vissa delar i studentlivet 

som bara kan upplevas en gång; medan pengar går att tjäna hela livet. Vilket blir en fråga om 

individuella faktorer och preferenser. Vad är en student villig att offra för sin ekonomis skull? 

Då en student inte får tillräckligt med pengar med enbart studiemedlet från CSN är det 

tidigare nämnt att arbete vore det bästa komplementet – av uppenbara anledningar. Lön från 

arbete är ingenting studenten behöver bekymra sig på att betala tillbaka på, men istället måste 

studenten arbeta för dessa pengar, vilken kan då ses som en kostnad i sig. Frågan är då i de 

fall en student anser sig kunna ha råd med den kostnaden – har en student tid över i sin 

tidsbudget att lägga på arbete, eller skulle den tiden vara mer värd att lägga på studierna 

istället? Studenten kanske inte heller vill offra sin fritid, då den kan komma att missa olika 

studentaktiviteter.  

6.5. INGÅNGSLÖNER & BETALNINGSFÖRMÅGA 

Eftersom en nyutexaminerad lärarstudent tjänar mindre varje månad, än en nyexaminerad 

ekonom eller läkare, kanske en lång återbetalningstid är det bästa alternativet för att få en bra 

levnadsstandard. Detta eftersom en kort återbetalningstid kan bli för kostsam per månad.  

Vi har också kunnat se att en nyutexaminerad läkarstudent har större möjligheter att välja 

olika återbetalningstider, eftersom dennes lön är hög nog att inte påverka levnadsstandarden 

nämntvärt åt något håll, och är därför oberoende av återbetalningstiden.  

6.6. ÖVRIGA ASPEKTER 

Vi har även tagit upp möjligheten till bostadsbidrag. Bostadsbidraget är anpassat efter 

storleken på lägenheten, hyran samt inkomsten. Studenten får maximalt tjäna 77 000 kr per år 

för att få rätt till bostadsbidrag, och 80 procent av studiebidraget räknas som inkomst. Vilket 

innebär, med lite snabb huvudräkning att en student ligger en bra bit under gränsen, om vi 

räknar 80 procent av 2 720 kr per månad, för tio månaders studier. Då endast 21 760 kr räknas 

som inkomst. Detta innebär att en student kan tjäna cirka 55 000 kr innan de når den gränsen. 

Om en student väljer att inte arbeta vid sidan av studierna kan bostadsbidrag därför vara ett 

alternativ för ett extra tillskott i kassan varje månad. Dock måste studenten vara medveten om 
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att denne måste anmäla alla ändringar i sin inkomst till Försäkringskassan, annars kan denne 

bli tvungen att betala tillbaka delar av bostadsbidraget. I det här fallet kan det vara bättre att 

överskatta sin inkomst, för att på så vis kunna få lite av bidraget retroaktivt senare, istället för 

att underskatta inkomster och därför få återkrav istället. 

Stipendier är också en inkomstkälla som vi inte får glömma. Då alla stipendier är olika, både 

när det gäller storlek och villkor, så kan de inte fungera som något annat än en extra inkomst 

vid ett eller ett par tillfällen (om studenten har tur) under sin studietid. En genomsnittlig 

student kan inte, av uppenbara anledningar, utgå från att denne kan finansiera hela sin 

studietid med hjälp av ett stipendium. Vi anser inte heller att ett stipendium på något sätt ska 

beräknas eller vara med som en post i en budget. Ett stipendium borde ses som en 

engångsgåva, som kan antingen hjälpa till med utgifterna någon månad, eller kanske gå till 

något helt annat som studenten vill lägga pengar på. Det är en möjlighet till extra pengar vid 

något tillfälle, men det är inget finansieringsalternativ.  

Slutligen bör vi också ta upp möjligheten till ränteavdrag i inkomstdeklarationen. Räntan från 

privatlån är avdragsgill i deklarationen, och därmed kan pengar fås tillbaka i form av 

skatteåterbäring varje år. Detta är dock en aspekt som de som har studielån från CSN inte har 

möjlighet till. Däremot betalar de en lägre ränta än de som tar privatlån, och är därför ett mer 

förmånerligt lån. Med detta sagt, så kan vi tycka att studielånet från CSN i längden är bättre, 

tack vare den förmånerliga räntan. Även då privatlånstagare får dra av en del av räntan i sin 

inkomstdeklaration så tror inte vi att det gör någon större skillnad i slutändan.  Denna aspekt 

är dock något vi har valt att inte beräkna eller fördjupa oss i ytterligare. 

6.7. SAMMANFATTNING 

Om arbete inte är möjligt, måste det finnas en annan inkomstkälla, eftersom studentbudgeten 

kräver det. Ett privatlån är därför ett alternativ, men jämfört med studielånet från CSN är 

räntekostnaderna mycket högre. För att undvika för höga räntekostnader, men samtidigt inte 

behöva arbeta, är en kombination mellan studiemedlet från CSN och privatlånet att 

rekommendera. Då skulle bara en liten del bestå utav privatlån och räntekostnaderna skulle 

därmed bli lägre än vid enbart privatlån och inget studielån från CSN. 

I slutändan kan vi konstatera att de flesta valen som en student behöver göra, gällandes 

inkomster och finansiering av sina studier under studietiden, handlar i grund och botten om 

personliga preferenser. Hur vill en student kunna leva under studietiden – och vad är denne 
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villig att offra för att få det? Är några timmars extra jobb varje vecka värt det, eller kan det till 

och med vara värt att skuldsätta sig ytterligare med hjälp av privatlån, och sedan behöva stå ut 

med räntekostnaden och amorteringen av detta även efter studietiden? 
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7. SLUTSATS 

I följande kapitel presenterar vi vår slutsats.  

 

7.1. DET EKONOMISKA VALET 

Vi har konstaterat att vilket finansieringsalternativ som lämpar sig bäst för studenterna beror i 

största utsträckning på hur de väljer att spendera tiden utanför studierna. 

Väljer studenten att inte arbeta någonting under studietiden har vi i undersökningen 

konstaterat att studiemedlet från CSN inte räcker till och då måste ytterligare en inkomstkälla 

tillämpas. I undersökningen fann vi att om studenten inte arbetar under studietiden skulle 

studiemedlet från CSN kombinerat med ett privatlån gynna studenten mest, då mikrolånen 

inte på något vis är att föredra på grund av de höga avgifterna.  

Om studenten istället väljer att arbeta under studietiden skulle en kombination med 

studiemedlet från CSN vara möjligt. Även att enbart arbeta skulle också vara möjligt då 

studentbudgeten inte skulle begränsas av fribeloppet. Dock kan vi konstatera att det inte är 

rimligt att studenten ska tjäna det belopp som budgeten kräver och samtidigt studera på heltid.  

Att enbart förlita sig på bidraget och arbete skulle ge studenten en bättre levnadsstandard efter 

studietiden då inga amorteringar på lån och räntekostnader förekommer. Det bästa alternativet 

rent ekonomiskt är alltså att arbeta ihop det beloppet som saknas efter att studenten fått 

studiebidraget från CSN. Är det inte möjligt att komma upp i det beloppet är arbete under 

studietiden fortfarande bättre ur en ekonomisk synvinkel än att kombinera ett privatlån med 

studiemedlet från CSN eftersom kostnaderna skulle bli lägre. 

Vi har även konstaterat att för en student finns möjligheten till bostadsbidrag; vilket kan, 

under rätt omständigheter, hjälpa studenten till en viss del. Detta är dock något en student 

måste räkna lite på om denne väljer att arbeta, då bidraget anpassas efter inkomsten. Därför 

bör studenten överskatta sin inkomst när de ansöker, för att på så vis minska risken för 

återkrav.  

Även möjligheten att söka olika stipendier finns, och där finns goda möjligheter att få belopp 

som gör en skillnad för ekonomin. I fallet med stipendierna har vi dock kommit fram till att 

det inte går att på något sätt ses som en primär finansieringskälla då den är så osäker, men det 



 

 

41 | S i d a  

 

är ändå en möjlighet värd att undersöka då möjligheten finns att få flera tusen kronor för rätt 

stipendium. 

7.2. REKOMMENDATIONER 

Kort sagt kan vi säga att har en student inte något emot några timmar extra jobb varje vecka, 

krävs det inte mycket att komma upp i summan som behövs för att täcka budgeten. I de fall 

där räntekostnaderna inte har någon större betydelse för studenten, och att den huvudsakliga 

preferensen är att ha en låg månadskostnad, är annuitetslån under en längre tid att 

rekommendera. Vill studenten inte arbeta, men samtidigt få en låg räntekostnad i det privatlån 

denne tar i kombination med studiemedlet för CSN för att täcka budgeten, rekommenderar vi 

rak amortering.  

7.3. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

Det finns flera scenarion som vi valt att inte fördjupa oss med i detta arbete, till exempel hur 

studiemedlet kan påverkas vid sjukdom under studietiden, samt hur långvarig sjukskrivning 

alternativt arbetslöshet och liknande kan påverka samtliga återbetalningsmöjligheter efter 

studietiden. Även utan att bli sjuk kan det finnas problem med att betala tillbaka – kanske 

överskattade studenten sina återbetalningsmöjligheter? 

Det kan därför vara intressant att se vilka möjligheter en student har då, ifall det vill sig riktigt 

illa och denne förlorar möjligheten att finansiera både sina studier och eventuella 

återbetalningar. 

En annan faktor som kan vara intressant att fördjupa sig i är att se hur mycket en student kan 

få tillbaka i räntevadrag i inkomstdeklarationen, vid privatlån, och hur stor skillnad det 

egentligen kan göra jämfört med studielånet från CSN där möjligheten till ränteavdrag inte 

finns. 
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BILAGA 1 - Uträkningar 

Genomsnittlig ränta, BANK X 

Handelsbanken: 6,85  % 
Nordea: 6,75 % 
Swedbank: 6,59 % 
SEB: 6,01 %  

( 5,24 % + 6,75 % + 6,59 % + 6,01 %) / 4 = 6,55 % 

Från: http://www.compricer.se/privatlan  

Hämtad den 15 december, 2010. 

TABELL 1: 

Sommarmånad, hyresfritt: 8 862-3 197-808 = 4 857 kr 

Sommarmånad, inte hyresfritt: 8 862-808 = 8 054 kr 

Utgifter, månad:  8 862 kr 

CSN, månad:   8 216 kr 

  

Ekonomistudent 

CSN, total   8 216*4*10 = 328 640 kr 

Utgifter, hyresfritt  8 862*10*4+4 857*2*4 = 393 336 kr 

Utgifter, Inte hyresfritt  8 862*10*4+8 054*2*4 = 418 912 kr 

Differens, hyresfritt  393 336-328 640 = 64 696 kr 

Differens, inte hyresfritt  418 912-328 640 = 90 272 kr  

 

Lärarstudenten 

CSN, total   8 216*3,5*10 = 287 560 kr 

Utgifter, hyresfritt  8 862*10*3,5+4 857*2*3 = 339 312 kr 

Utgifter, Inte hyresfritt  8 862*10*3,5+8 054*2*3 = 358 494 kr 

Differens, hyresfritt  339 312-287 560 = 51 752 kr 

Differens, inte hyresfritt  358 494-287 560 = 70 934 kr 

 

Läkarstudenten 

CSN, total   8 216*5,5*10 = 451 880 kr 

Utgifter, hyresfritt  8 862*10*5,5+4 857*2*5 = 535 980 kr 

Utgifter, Inte hyresfritt  8 862*10*5,5+8 054*2*5 = 567 950 kr 

Differens, hyresfritt  535 980-451 880 = 84 100 kr 

Differens, inte hyresfritt  567 950-451 880 = 116 070 kr



  

TABELL 2: 

Uträkningen av tabell 2 gjordes med hjälp av CSN:s egen kalkylator på deras webbplats. 

Från: https://www.csn.se/rut/registreraUppgifter.do 

TABELL 3: 

Värdena för tabell 3 har vi fått genom att utgå från värdena i tabell 2, och genom subtraktion 

fått fram vad respektive student sparar. 

TABELL 4:  

Nettolönen är beräknad utifrån tidigare nämnda ingångslöner. Skattesatsen som använts är 

från skattetabell 32:1 för 2010. De övriga beloppen är beräknade utifrån de genomsnittliga 

månadskostnaderna från tabell 2. 

TABELL 5.1:  

Denna tabell är beräknad med hjälp av Microsoft Excel där vi skapat en kalkyl för beräkning 

av både annuitetslån och rak amortering. Lånebeloppet är beräknat utifrån studietid och 

beloppet i studentbudgeten, för att sedan ta bort studiebidragsbeloppet.  

Exempel för ekonomistudenten:  

(8 862 kr * 12 månader * 4 år) – (2 720 kr * 10 månader * 4 år) – (808 kr * 2 månader * 4 år ) 

= 310 112 kr. 

Annuitetslån 

 

För annuitetslån användes en cell för räntan i vilket antog värdet 0,0655 då det är räntan som 

används vid beräkningar gällande privatlån. En cell som vi använt vid flera olika beräkningar 

innehåller lånebeloppet K0 som varierats beroende på lån. Antal perioder n användes i en cell 

eftersom vi behövde variera antalet perioder beroende på återbetalningstid, 1 år är 12 n.  

För att klargöra hur vi beräknat räntan när det gäller annuitetslån, kommer ett exempel på en 

beräkning vi gjorde för att beräkna ut räntekostnaden i ett annuitetslån på 310 112 kr, 

(ekonomistudentens annuitetslån med 25 års återbetalning). 

K0*((i/12)*(1+(i/12))^n)/(((1+(i/12))^n-1))  



  

Detta är den exakta formeln som används i Microsoft Excel. Eftersom perioderna är i månader 

måste årsräntan göras om till månadsränta, därför är räntan dividerad med 12.  

Sätter vi in värdena får vi:  

310 112*((0,0655/12)*(1+(0,0655/12))^300)/(((1+(0,0655/12))^300-1)) = 2 104 kr 

Annuiteten är alltså 2 104 kr vilket innebär att för alla perioder kommer kostnaden att vara 

2 104 kr i 300 månader där lånet och räntekostnaden blir 2 104*300 = 631 079 kr. För att 

räkna ut räntekostnaden tar vi helt enkelt bort lånebeloppet 310 112 kr från det totala beloppet 

631 079 kr. Räntekostnaden blir 631 079 – 310 112 ≈ 320 950 kr. På samma sätt har vi använt 

formeln i Microsoft Excel för alla beräkningar av annuitet. 

Rak amortering 

  

Då det inte finns en hel formel som kan beräkna hela räntekostnaden så måste vi beräkna 

varje period enskilt för att sedan summera de olika periodernas kostnader. När vi beräknade 

med denna formel i Microsoft Excel användes en cell som bas för räntan i, som i alla 

beräkningar har värdet 0,0655. Lånebeloppet K0 har också haft en bestämd cell, men värdet 

har varierat beroende på lånebelopp. Antal perioder n har också haft en bestämd cell men 

varierat beroende på hur lång återbetalningstiden är. Antal perioder är i månader. 

Månadskostnaden m är när räntekostnaden för den perioden sammanställs med amorteringen.  

 

För att förklara hur vi beräknat rak amortering med hjälp av denna formel använder vi samma 

lånebelopp som i förklaringen av annuitetslån, 310 112 kr. Amorteringen får vi genom att 

dividera lånebeloppet med antal perioder, 300 månader, som blir 310 112/300 = 1 034 kr. 

Eftersom det är 300 perioder måste vi i Microsoft Excel använda oss utav 300 rader i 

kalkylen. Räntekostnaden i formeln är Kt-1*(i/12) där Kt-1 är den återstående skulden i 

föregående period. I den första perioden motsvarar Kt-1 310 112 kr då det är lånets skuld vid 

den första återbetalningen. Räntan i måste göras om till månadsränta, därför divideras 0,0655 

med 12, då det är 12 månader per år. Räntan för den första perioden blir därmed 310 

112*(0,0655/12) = 1 693 kr. Eftersom amorteringen är 1 034 kr skulle återstående lånebelopp 

efter första perioden bli 310 112 – 1 034 = 309 078 kr. Räntan i andra perioden beräknas 

alltså efter återstående återbetalningsbelopp efter första perioden och skulle 309 

078*(0,0655/12) = 1 687 kr. Denna formel följs i 300 rader och därefter summeras 



  

räntekostnaderna för att få beräkna räntekostnaderna i alla perioder. Räntekostnaden i detta 

exempel blir ca 254 750 kr efter en summering av 300 perioder. 

TABELL 5.2:  

Lånebeloppet för privatlån är beräknat utifrån studentbudgeten där CSN-bidraget är borttaget 

för ett år samt kåravgift och studiematerial är borttaget under sommaren, vilket blir: (8 862 kr 

* 12 månader) – (2 720 kr * 10 månader) – ( 808 kr * 2 månader) = 77 528 kr.  

I CSN kombinationsdelen är lånebeloppet från CSN beräknat på detta vis: (8 861 kr – 2 720 

kr) * 10 månader = 61 410 vilket blir beloppet som studielånet från CSN måste vara. 

Privatlånet blir 77 528 – 61 410 = 16 118 kr, eftersom det är beloppet som saknas efter ett 

fullt utnyttjat studielån från CSN. 

Beloppen i denna tabell är beräknade på samma sätt som tabell 2 och tabell 5.1. I de fall där 

CSN kombineras med privatlån har vi helt enkelt adderat de enskilda beloppen som vi 

beräknat med samma metod som i tabell 2 och 5.1. 

TABELL 6:  

Rak amortering och annuitetslånet är beräknat utifrån 12 månaders återbetalning med samma 

metod som i tabell 5.1. Mikrolånet är beräknat utifrån 12 stycken mikrolån på 1 000 kr/styck 

där avgiften är 250 kr för vardera lånet. Den totala årsavgiften blir därmed 250*12 = 3 000 kr. 

TABELL 7.1:  

Extrajobb: 

Då inkomstbelopp mellan 1 000 och 1 400 kr i månaden är skattefritt så behöver studenten 

inte skatta på denna summa. 

1 000 kr / 107 kr i timmen = ca 9,35 timmar 

För att få ut minst 2 000 kr i månaden måste en student tjäna 2 158 kr före skatt. 

2 158 kr / 107 kr i timmen = ca 20,17 timmar 

För att få ut minst 3 000 kr i månaden måste en student tjäna 3 254 kr före skatt. 

3 254 kr / 107 kr i timmen = ca 30,41 timmar 

Vi har utgått från skattetabell 32:1 för inkomståret 2010. 

 



  

Privatlån: 

Rak amortering och annuitet beräknat med Microsoft Excel, se tabell 5.1. Månadskostnaden 

är beräknat utifrån räntekostnaden dividerat med återbetalningstiden 10 år, det vill säga 120 

perioder. Exempel. 3 950 / 120 = 33 kr. 

Mikrolån: 

1 000 kr => 250 kr * 12 månader = 3 000 kr 

2 000 kr => 400 kr * 12 månader = 4 800 kr 

3 000 kr => 535 kr * 12 månader = 6 420 kr 

Avgifterna per månad är ett genomsnitt som beräknats utifrån uppgifterna om avgift som 

fanns på Applicators webbplats, där de jämfört mikrolån på 1 000, 2 000 och 3 000 kr. 

Från:  

http://www.applicator.se/mikrolan-1000-kr-online/ 

http://www.applicator.se/mikrolan-2000-kr-online/ 

http://www.applicator.se/mikrolan-3000-kr-online/ 

TABELL 7.2:  

Extrajobb: timmar * 12 månader * studietiden (år) 

TABELL 8:  

Värdet för privatlån bas är hämtad från tabell 5.2 där vi använde oss av privatlånsvärdet för 

studiemedel från CSN kombinerad med privatlån. Privatlån extra är det extra värdet 

multiplicerat med 12 månader. Dessa två totalvärden är sedan adderade för ett totalbelopp. 

TABELL 9:  

Totalbeloppet är beräknat genom att multiplicera totalbeloppet från tabell 8 med respektive 

studietid för de olika studenterna. 

TABELL 10:  

Hänvisar till uträkningen för tabell 5.2. 

5.4. ARBETE UNDER STUDIETIDEN 

Belopp som saknas varje månad  8 862 – 8 216 = 646 kr 

Belopp att tjäna under månadsvis under sommaren 8 862-808 = 8 054 kr 

Genomsnittligt belopp att tjäna  (646*10+8 054*2)/12 = 1 880 kr 

Maximal inkomst   (9 402*12+8 216*10)/12 = 16 249 kr 



  

BILAGA 2 - Studentbudget 

SFS Studentbudget 2010 (kronor): 

Budgeten för 2011 är inflationsjusterad utifrån ett genomsnittlig konsumentprisindex för 

månaderna januari-november 2010. På grund av flera öresavrundningar av varje enskild post, 

ger detta budgeten en summa på 8 862 kr totalt för utgifter för 2011, då den egentligen ligger 

på 8 861 kr, men vi har ändå valt att utgå från 8 862 kr i arbetet. 

Inkomster: 2010 2011 Sommar (2011)

Studiemedel, 4 veckor 8 140 8 216 0

Summa inkomster: 8 140 8 216 0

Utgifter:

Bostad 3 162 3 197 0

Mat, hemlagad inkl. matlåda 1 620 1 638 1638

Kläder/skor 520 526 526

Hygien/hälsovård 260 263 263

TV/telefoni/dagstidning 770 779 779

Kåravgift 25 25 0

Studiematerial 774 783 0

Hemförsäkring 140 142 142

Förbrukningsvaror 110 111 111

Kollektivresor 680 688 688

Tandvård 39 39 39

Fritid 400 404 404

El 264 (180 kWh) 267 (180 kWh) 267 (180 kWh)

Summa utgifter 8 764 8 862 4857

Resultat -624 -646 -4857  
Från: http://www.sfs.se/files/sfs/Studentbudget_2010.pdf 

Inflationsjustering av SFS:s budget 

Konsumentprisindex (KPI): 

2010 årsmedel (januari - november): 302,98 KPI 
2009 årsmedel (januari - december): 299,66  KPI 

Budget, utgifter 2011: 8 862 kr.  

( 302,98 / 299,66 kr = 1,011079223119535 * 8 764 kr = 8861,098311419609 kr ) 

Inflationsjusterad genomsnittlig hyra: (avrundat nedåt) 3 197 kr 

( 302,98 / 299,66 KR = 1,011079223119535 * 3 162 kr = 3197,03250350397 kr ) 

Från: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____272151.aspx (Hämtad den 22 december, 2010) 



  

Jämförelse med existensminimum: 

Studiemedel, 2011: 8 216 kr 
Studenthyra, 2011: 3 197 kr 
Existensminimum, 2011: 4 549 kr 

8 216 kr – 3 197 kr – 4 549 kr = 470 kr 

Rekommenderad studentbudget, 2011: 8 862 kr 

8 862 kr – 3 197 kr – 4 549 kr = 1 116 kr 

  



  

BILAGA 3 – Budget efter studietiden 

Det värde som vi utgått ifrån är en total budget på 9 720 kr efter studietiden. Budgeten består 

av en genomsnittlig hyra på 5 090 kr, och genomsnittliga hushållskostnader på 4 630 kr. 

Den genomsnittliga hyran beräknades med hjälp av en databas som nåddes på: 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Produkt.asp?produktid=BO0406&lang=1 

Databasen som användes hette: ”Antal hyresrättslägenheter, årshyra, bostadsyta efter 

region, nybyggår/värdeår, årsintervall och lägenhetstyp. År 2003-2009” 

Utifrån databasen tog vi fram den genomsnittliga bostadsytan i Sverige för samtliga åren 

2003-2009, och räknade med samtliga lägenhetstyper, byggår och nybyggår/värdeår. Genom 

detta fick vi fram att den genomsnittliga bostadsytan i Sverige är 68 kvadratmeter. Genom 

samma räknesätt fick vi även fram att gen genomsnittliga årshyran per kvadratmeter är 898 kr. 

Uträkning:  

68 kvm * 898 kr = 61 084 kr / årshyra => 61 084 kr / 12 månader = 5 088,66 kr / månad  

Vi valde att avrunda till 5 090 kr. 

De genomsnittliga hushållskostnaderna per månad räknades ut genom uppgifter från: 
http://www.konsumentverket.se/sv/privatekonomi/Hushallets-kostnader/  
(hämtat den 22 december, 2010) 

 
Kvinna:  
Livsmedel: 1 590 + 1 540 + 1 440 + 1 400 kr = 5 970 kr / 4 = 1 492,5 kr. 
Övriga utgifter: 1 440 + 1 440 + 1 420 + 1 420 kr = 5720 kr / 4 = 1 430 kr. 
Totalt: 2 922,5 kr 

Man: 
Livsmedel: 2 040 + 1 950 + 1 770 + 1 560 kr = 7 320 kr / 4 = 1 830 kr 
Övriga utgifter: 1 380 + 1 380 + 1 380 + 1 380 kr = 5 520 kr / 4 = 1 380 kr 
Totalt: 3 210 kr 

Hushållets gemensamma kostnader (1 person):  
Storstad: 1 600 kr 
Mellanstor stad: 1 560 kr 
Mindre tätort: 1 530 kr 
Genomsnitt: 1 600 + 1 560 + 1 530 kr = 4 690 kr / 3 = 1 563,33 kr 

Levnadsstandard: 
2 922,5 + 3 210 kr = 6 132,5 kr 
6 132,5 kr / 2 = 3 066,25 kr 
3 066,25 + 1 563,33 kr = 4 629,58 kr 

Vi valde att avrunda till 4 630 kr. 


