
Transkripsjon «Student i Stavanger» episode 3  
  
Ida: Hei og velkommen til den tredje episoden av vår podkast «student i Stavanger». I dag 
skal vi snakke om studentøkonomi. Jeg heter Ida, og er programleder for dere i dag. Jeg 
studerer grunnskolelærer, og i dag har jeg med meg Tina og Simeon.  
  
Tina og Simeon i kor: Hei  
  
Ida: Jeg starter med 3 kjappe spørsmål, hvor gamle er dere, hva studerer dere, og hvor er 
dere fra?  
  
Tina: Jeg er 23 år gammel, studerer toll vareførsel og grensekontroll på første året, og 
kommer fra Karmøy  
  
Simeon: Jeg er 21 år, studerer datateknologi på tredje året, og kommer fra Halden.  
  
Ida: Hvordan klarer vi oss økonomisk som studenter?  
  
Simeon: For min del går det ganske greit, hvert fall i Stavanger der det er gange billig. Jeg har 
vært ganske heldig og klart meg på kun studielånet ganske lenge.  
  
Tina: Jeg også, jeg søkte studentbolig her på campus for å slippe å ta masse buss og kollektiv 
transport og slik at jeg bodde nær ting. De to første årene klarte jeg meg på kun studielånet.  
  
Ida: Og det går fint?  
  
Tina: Det gikk fint for min del hvert fall, da var jeg litt bestemt på økonomien, jeg hadde et 
budsjett som jeg fulgte greit.  
  
Simeon: Helt enig der, jeg var flinkere på det i starten, altså det å ha en struktur på hvordan 
jeg brukte pengene, men det gikk ganske greit på kun studielånet.  
  
Ida: Har dere jobber nå ved siden av?  
  
Tina: Ja, jeg er den som ikke klarer å si nei, så jeg har litt for mange jobber nå. Jeg jobber på 
hotell, i Norges Håndballforbund, og som studentambassadør.  
  
Simeon: Jeg har ikke fullt så mange jobber, men jeg jobber som studentambassadør og deltid 
som IT-utvikler, det er sistenevnte som tar mest tid og som da er mest relevant for 
utdannelsen min.  
  
Ida: Jeg jobber som studentambassadør og en ekstrajobb på et eldresenter.  
  
Tina: Så du har ingenting som er relevant til ditt studium da?  
  
Ida: Nei, det har jeg ikke.  



  
Tina: Det er godt vi er to om det!   
  
*Latter*  
  
Ida: Tina, du sa du bor på campus, hvordan er det med leie?  
  
Tina: Greit spør du meg! Stavanger er en av de billigere studentboligene, jeg betaler 5125kr i 
leie. Det har nettopp økt litt, men jeg får strøm, vann og vaktmestertjenester inkludert 
inkludert.   
  
Ida: Det virker veldig greit, for strøm er blitt dyrt igjen i det siste.   
  
Simeon: Ja, det er veldig greit. Jeg har også strøm inkludert i leia mi. Jeg leier privat sammen 
med samboeren min og vi betaler nå 9500 totalt, altså 4750kr hver, noe som også kan anses 
som billig siden det er inkludert strøm, internett og slikt. Det er helt fantastisk. Vi leier på 70 
kvm, og jeg tror ikke man finner slike fine leiligheter så billig andre plasser.   
  
Tina: Rett og slett et kupp  
  
*latter*  
  
Simeon: Og du da, Ida?  
  
Ida: Nei, vi eier egen bolig på 200 kvm. Noe dyrere enn leie, og der er ingenting inkludert.   
  
Simeon: Nei, men det er noe egent med å eie. Hvor mye betalte dere for det?  
  
Ida: Vi betalte 3 300 000kr   
  
Simeon: Det er jo veldig billig da i forhold til boligmarkedet nå. Jeg ser etter bolig/leilighet 
selv, nå om jeg snart er ferdig med å studere, og jeg merker at det er billigere i Stavanger 
enn de andre storbyene. Så jeg ser du kan få mer for pengene i Rogaland.   
  
Ida: Ja, og man skal ikke langt bort fra sentrum før det blir enda billigere. Vi bor en liten 
halvtime med bil unna, og det er ikke kjempelangt unna det heller.  
  
Simeon: Jeg synes det er kult at man har muligheten til å være student og eie selv. Du har vel 
bil også, har du ikke det?  
  
Ida: Ja det har jeg.  
  
Simeon: Hvordan får du det til å gå opp?  
  
Ida: Det er dyrt med forsikring osv, men det går. Alt går på prioriteringer. Vi hjemme 
prioriterer husleie og bil fremfor å gå ut på byen. Så det går på hva vi ønsker selv.  
  



Simeon: Nå sparer jeg selv til å kjøpe, hvordan var det for dere å spare?  
  
Ida: Vi hadde muligheten til å bo i kjelleren til svigerforeldrene mine i to år for å spare, og da 
sparte vi alt vi fikk inn i inntekter, og unngikk å gå ut på byen eller kjøpe nye klær, da arvet 
eller byttet vi heller, og det sparte vi mye på. Vi har heller ikke reist på ferie. Vi har holdt oss 
innenfor Norge og spart.  
  
Simeon: Ja, man sparer jo mye på det, men hvordan sparer du, Tina? For jeg merker selv at 
jeg sparte mer før for da var jeg mer obs på det, men nå bruker jeg penger på mer tilfeldige 
ting.  
  
Tina: Jeg er nok blitt lik deg der, når jeg bare hadde studielånet å bruke så var jeg mer 
strukturert på hva jeg skulle bruke på bolig, mat og andre utgifter som treningssenter og 
Netflix, som er faste beløp som blir trukket. Men jeg klarte også å spare opp mot 1000 kr i 
måneden, men jeg klarte å unne med ting også, men nå om dagen unner jeg meg nok mer 
ting og oftere slik som på Black Friday.  
  
Simeon: Ja, det ryker mye penger på online-shopping.   
  
*latter*  
  
Tina: Og mat, bruker mer penger på mat nå enn før merker jeg.  
  
Simeon: Ja det merker jeg også, det er jo Foodora her i tillegg så om det blir krise så bestiller 
jeg der, og det er ofte krise.  
  
Tina: Ja, eller sitte å lese til eksamen og vet det er godsaker i kantina.   
  
Ida: Ja, der er vi litt strengere hjemme. Blir lite spising ute, lager heller måltider for flere 
dager fremover, og har heller ikke rester til kveldsmat eller lunsj, vi har rester til middag og 
skive til frokost, lunsj og kveldsmat. Så vi har det litt strammere.  
  
Simeon: Dere høres veldig strenge ut. Hva gjør dere for å ha det gøy?  
  
Ida: Vi har kjøpt hund. Den koster en del den også.  
  
Simeon: Wow, ja, den koster vel litt.  
  
Tina: Men dere får vil igjen for det i senere tid?  
  
Ida: Ja, jeg håper hvert fall det.   
  
Tina: Det jeg har hørt fra venner som har spart og hatt det stramt med budsjett, så har de 
kunnet unne seg en sydentur til mer eksotiske steder eller andre ting.  
  
Ida: Ja, vi har unnet oss å pusse opp, så vi lager kinorom.   
  



Tina: Ja, så pengene blir vel brukt?  
  
Ida: Ja.  
  
Simeon: Ja, så setter dere opp budsjett?  
  
Ida: Ja, vi har et fast budsjett som vi satte opp ganske tidlig, og ut fra budsjettet fører vi opp 
regnskap der vi skriver ned alt vi har brukt penger på. Da tar vi vare på alle kvitteringer og 
går gjennom appen til nettbanken, kategoriserer de ulike postene inn i mat, klær, annet, 
faste utgifter.   
  
Simeon: Å, herregud.  
  
Tina: Gjør dere dette sammen eller?  
  
Ida: Ja, dette gjør vi sammen.  
  
Tina: Okei, det er bra!  
  
Simeon: Når jeg flytta så var vi litt strengere på dette med budsjett, men etter hvert som jeg 
begynte å jobbe så ble det litt mer penger i kassa. Men budsjettet har vært til stor hjelp, til 
ukeshandelene så har vi satt av en viss sum med penger eller et maksbeløp som vi holder oss 
innenfor. Det har vært til stor hjelp for det gjør at man er mer bevisst.  
  
Ida: Men dere sier dere sparer en del. Har dere en bufferkonto?  
  
Simeon: Ja, vi har en konto vi sparer litt på, og vi har BSU som går til en leilighet: Da prøver vi 
å spare så mye som mulig frem til vi får leilighet.  
  
Ida: Ja, for godene med BSU har jeg mistet nå når vi har kjøpt, og den savner jeg.  
  
Simeon: BSU er utrolig viktig, og desto tidligere du kan begynne med det jo bedre er det i det 
lange løpet.   
  
Ida: Ja, med en gang man har en skattbar inntekt.  
  
Tina: Pluss det er en veldig grei rente. Og man vinner på å få fylt den opp tidlig på året. I 
tillegg til at man får skattefradrag om man har skattbar inntekt. Så det kan være lurt å starte 
å spare på.  
  
Ida: Men mat da?  
  
Simeon: Som sagt så har vi maksbeløp i uka, og bestemt oss for å kun handle en gang i uka 
og ikke mer. For om man handler oftere enn det så kjøper vi bare inn masse unødvendig som 
sjokolade. Da går det plutselig mye ekstra penger som man ikke hadde tenkt å bruke.   
  
  



Tina: Og for å ha kontroll over hva man kjøper kan det være lurt å ha en handlelapp, for 
første året jeg var her fikk jeg et tips fra en venn om å kun handle det som står på 
handlelappen. Så nå holder jeg meg til handlelappen slik at jeg ikke kjøper unødvendige 
ting.   
  
Ida: Vi ser en del på kilopriser. Som på for eksempel kjøtt er kiloprisen på de varene med mer 
i billigere enn kiloprisen til de varene med lite produkt i. Så vi kjøper varen med mye i, og 
fryser litt til neste gang.   
  
Simeon: Vi gjør en del av det samme, er nok litt dårlig til å se på kilopris, men ser en del på 
tilbudsdisken og fryser det ned. Varene der går gjerne ikke ut før dagen etterpå eller noe 
slikt. Og ved å gjør dette så sparer vi plutselig et par titalls kroner på kjøtt her og der, og til 
slutt samler det seg opp til større summer.  
  
Tina: Og man har billigproduktene til de ulike butikkjedene man kan spare masse på. 
Produktene er like bra som de andre produktene, og de har gjort flere forsøk på dette, på for 
eksempel TV2 hjelper deg som har testet ut tacoprodukter, og der var billig-produktene vel 
så gode som de dyrere produktene.   
  
Simeon: Ja, mange butikkjeder har jo dette, og det er ganske genialt. Noen har også 
medlemskap som Trumf eller Coop-appen hvor man kan spare penger på å kjøpe ting, for en 
viss prosent av det du kjøper går inn som sparing på ditt medlemskap  
  
Tina: I tillegg får du rabatter på produkter du kjøper mye av.  
  
Ida: For det samler seg opp på en egen konto som du kan ta ut og bruke på det du selv 
ønsker.  
  
Simeon: Ekstremt genialt. Anbefaler alle å melde seg inn i de ulike medlemsklubbene  
  
Ida: Men når dere betaler leie og mat, har dere noe igjen til å bruke på moro?  
  
Tina: Nå har jo jeg jobb, men dersom jeg klarte å spare mellom 500-1000, som jeg kunne 
bruke på moro. Dersom jeg visste jeg skulle på kino med en venn, så sparte jeg opp til den 
hendelsen jeg skulle gjøre. Nå er det mer fritt frem, har fått beskjed fra mamma at jeg må 
lære meg å unne meg ting, så nå finner jeg på mye.  
  
Simeon: Men det er bra! Jeg er litt data-nerd, så moro for meg er å sitte foran PC-en og 
programmere, så jeg bruker ikke så mye penger på den type moro, men jeg er veldig glad i 
mat og veldig glad i å bestille mat, så det ryker fort et par hundrelapper på Foodora og slikt, 
noe jeg har råd til. For meg er det der mest moro penger går til.  
  
Tina: Her kan det være greit å nevne at SIS, studentskipnaden i Stavanger har mange bra 
tilbud på aktiviteter som de ofte arrangerer gratis eller til studentvennlig pris, så om det er 
trangt av og til, så sjekk SIS sin app.  
  



Simeon: Og linjeforening. Min linjeforening har utrolig mange gratis aktiviteter som 
spillekvelder eller samlinger med gratis pizza. Så følg med på hva linjeforeningene 
arrangerer.  
Tina: Meld dere inn i linjeforeningen deres.  
  
Simeon: Det trengs, trenger folk som engasjerer seg der også!  
  
Ida: Har dere noe mer dere har lyst til å legge til?  
  
Tina: En liten life-hack for meg var å få seg jobb på hotell, der fikk jeg middag og frokost med 
ansattrabatter, som gjør at jeg har klart å spare mye i forhold til om jeg skulle hatt alle de 
måltidene på ukeshandelen.   
  
Simeon: For min del, hold deg til en dag med handling. Jeg merker at om jeg skal handle 
spredt så blir det mye ekstra snacks.   
  
Ida: Jeg anbefaler også å sette seg ned, gå gjennom tilbudslistene. Finnes masse ulike apper 
med de ulike tilbudsavisene til de ulike butikkene, og finn ut hvor de ulike varene er 
rimeligst. Plutselig er det 10 kroners marked på en av de butikkene du ikke pleier å bruke, og 
handle ut fra tilbud eller finn oppskrifter som er litt like, kjøper du inn en pose med poteter 
så kan du bruke den i tre dager frem over.  
  
Tina: Og apropos de tilbudsappene så er det ikke kun på mat. Hvis du er en person som liker 
å gå på shopping, så er det ulike tilbud for studenter på både klær, mat og interiør.   
  
Ida: Og på takeaway mat  
  
Tina: Ja, ikke minst.  
  
Simeon: Ja, det vet jeg mye om, det er faktisk mye tilbud i Foodora også som de ulike 
stedene tilbyr.  
  
Tina: Ikke vær redd for å unne dere noe selv om dere er studenter. For man er bare student 
en gang, eller flere for noen, men i en omgang. Så unn dere noe godt selv om budsjettet kan 
være litt stramt.   
  
Simeon: Viktig for kropp og sjel.  
  
Ida: Det var et fint siste tips. Takk for at dere hørte på, det kommer nye episoder annenhver 
uke, og neste gang skal vi snakke om hvordan man finner ut av hva man vil bli. I mellomtiden 
kan dere følge oss på Tiktok og Instagram. Der er brukernavnet @unistavanger. På gjenhør.  
  
  
  
 


