NOTAT 41 – 16.01.2015

DANSKE STUDERENDE HAR FLEST PENGE,
SVENSKE STUDERENDE HAR STØRST RÅDERUM
Danske studerende får mest i SU og bruger
flest timer på arbejde ved siden af studierne
sammenlignet med svenske studerende. Men
det er de svenske unge der – på trods af mindre støtte – er mest tilfredse med deres økonomisk råderum.

Tabel 1: Overblik over uddannelsesstøtte

DEA har spurgt studerende i Danmark og Sverige til deres økonomiske forhold under studiet.

Lån

Undersøgelsen viser, at de danske studerende
får den højeste uddannelsesstøtte og bruger flest
penge på lønnet arbejde om ugen ved siden af
studierne.
Men det er de svenske studerende, som oplever
størst tilfredshed med deres økonomisk råderum.
Metode
DEA gennemførte i 2013 en spørgeskemaundersøgelse blandt i alt 1.790 universitetsstuderende i
henholdsvis Danmark, Sverige, Tyskland og England for at kortlægge de studerendes motivation
for uddannelse og herunder blandt andet deres
økonomiske forhold under studiet.
Dette notat tager udgangspunkt i de danske og
svenske studerendes besvarelser.
Danske studerende får højest SU
De fleste danske studerende modtager 5.839 kr.
om måneden i uddannelsesstøtte alle årets 12
måneder. 13 pct. af de studerende er hjemmeboende og modtager 2.903 kr. om måneden (DJØF,
2013). De studerende har mulighed for at supplere SU’en ved at låne 2.987 kr. om måneden i
12 måneder om året.
I Sverige er støtten under halvdelen af den danske, i alt 2.390 kr. om måneden. De svenske studerende får ikke uddannelsesstøtte i sommerferien, og derfor udbetales støtten kun i 9 måneder
om året. Det er muligt at låne op til 5.432 kr. om
måneden – også kun i 9 måneder om året.
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Kilde: European Commission: “National Student Fee and
Support Systems (2014/2015)”
Note: Uddannelsesstøtte omregnet til danske kroner. Ifølge
DJØF (2013) var 13 pct. af de studerende i 2013 hjemmeboende.

Ni ud af ti danske studerende lever primært af
SU’en
For 88 pct. af de danske studerende finansierer
SU’en hovedparten af deres studier og leveomkostninger.
I Sverige finansierer de halvdelen studerende deres omkostninger gennem lån, 23 pct. finansierer
hovedparten af deres studie- og leveomkostninger gennem uddannelsesstøtte, mens 11 pct. af
de studerende primært er finansieret af deres
forældre.
Tabel 2: Hvem finansierer hovedparten af dine
studier og leveomkostninger?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt universitetsstuderende i Danmark og Sverige, 2013
Note: Andele under 10 pct. udeladt.

De danske studerende arbejder mest
Figur 1 viser hvor mange timer om ugen, de studerende bruger på lønnet arbejde.
Selvom de danske studerende får den højeste
uddannelsesstøtte, og selvom næsten ni ud af ti

studerende primært er forsørget af SU’en, så arbejder de danske studerende i gennemsnit 7,4 timer om ugen. Det er 3,4 timer mere om ugen
end de svenske studerende.

Forvænte danske studerende?
Danmark og Sverige minder på mange måder om
hinanden. Alligevel synes der at være nogle store
forskelle, når det gælder studietidens økonomi.

Figur 1: Gns. antal timer pr. uge brugt på lønnet
arbejde

De danske studerende kan med et hurtigt blik på
tallene se noget forvænte ud. Godt en tredjedel
mener ikke, at de har et tilstrækkeligt økonomisk
råderum til trods for, at de får den højeste uddannelsesstøtte fra staten, arbejder mest og har
gode muligheder for at låne penge af staten.
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Der er formentligt flere forklaringer på forskellene. Måske har de danske studerende større forventninger til levestandard og boligforhold end de
svenske. Måske er studieboligerne i Sverige generelt billigere.
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt universitetsstuderende i Danmark og Sverige, 2013
Note: Lønnet arbejde inkluderer studierelevant og ikke-studierelevant arbejde. Studie inkluderer tid på brugt undervisning
og tid brugt på forberedelse.

Svenskere mest tilfredse med økonomisk
råderum
Selvom de svenske studerende kun modtager
2.390 kr. om måneden i 9 måneder af året og
derefter må supplere med lån, og selvom de arbejder mindre end de danske studerende, så oplever de alligevel at have et bedre økonomisk råderum.

De danske studerendes arbejde ved siden af studiet handler ofte ikke alene om penge, men også
om en manglende tillid til, at uddannelsen i sig
selv kan bane vejen for et job. Sidstnævnte er
problematisk, for en videregående uddannelse
bør altid kunne stå alene i forhold til at få et godt
fodfæste på arbejdsmarkedet.
For yderligere information kontakt:

Figur 2 viser, at 57 pct. af de svenske studerende
er helt enige eller enige i, at de har et tilstrækkeligt økonomisk råderum.
Lidt under halvdelen (48 pct.) af de danske studerende mener, de har et tilstrækkeligt økonomisk råderum. Og 34 pct. er helt uenige eller
uenige i, at de har et tilstrækkeligt økonomisk råderum.
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Figur 2: Jeg har et tilstrækkeligt økonomisk
råderum
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt universitetsstuderende i Danmark og Sverige, 2013

