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Regeringens 2025-plan 
 

Kun 3 pct. af udgifterne til SU 

går til udenlandske studerende 
 

Omkring 13,5 mia. kr. blev i 2014 udbetalt til studerende på ordinære videregående uddannel-

ser. Blot 2,6 procent af de samlede SU-udbetalinger er gået til studerende med indvandrerbag-

grund, der har været i landet i under 7 år. Ser man på oprindelsesland, så er 3,2 procent af de 

samlede SU-udbetalinger i Danmark gået til studerende på ordinære videregående uddannel-

ser, som er fra et EU/EØS-land. Samlet svarer det til, at omkring 0,4 mia. kr. af de samlede SU-

udbetalinger går til udenlandske studerende.  

 
 

af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 18. september 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• Omkring 13,5 mia. kr. blev i 2014 udbetalt til studerende på ordinære videregående ud-
dannelser. 7,5 procent af den samlede SU-udbetaling til studerende på videregående ud-
dannelser udbetales til indvandrere. 
 

• En del af indvandrerne har været i Danmark i mange år og er derfor ikke kommet til lan-
det for at studere. Blot 2,6 procent af de samlede SU-udbetalinger til studerende på de 
videregående uddannelser er gået til studerende med indvandrerbaggrund, der har væ-
ret i landet i under 7 år.  
 

• En anden måde at anskue udenlandske studerende på er at se på oprindelsesland. 3,2 
procent af de samlede SU-udbetalinger i Danmark i 2014 til studerende på ordinære vi-
deregående uddannelser gik til indvandrere fra et EU/EØS-land.  
 

• Omkring 3 procent, svarende til ca. 0,4 mia. kr. af de samlede SU-udbetalinger, går såle-
des til udenlandske studerende.  
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Kun 3 pct. af udgifterne til SU går til udenlandske studerende 

AE har undersøgt, hvor meget SU der i 2014 blev udbetalt til udenlandske studerende på de videregå-

ende uddannelser. Analysen er foretaget ved at følge udbetalingen af SU-stipendier i 2014 og analysere, 

hvem modtagerne er. Omkring 13,5 mia. kr. blev i 2014 udbetalt til studerende på ordinære videregående 

uddannelser. Boks 1 sidst i analysen forklarer metoden bag. 

 

I registrene er det ikke muligt at se, om en studerende med udenlandsk baggrund, dvs. en person, der er 

indvandret, er kommet hertil som udenlandsk studerende eller som flygtning eller indvandrer. Derfor har 

vi i analysen opgjort indvandrerne efter henholdsvis opholdstid i Danmark og oprindelsesland.  

 

Tabel 1 viser den samlede SU-udbetaling i 2014 for henholdsvis personer født i Danmark og indvandrere. 

92,5 procent af de samlede SU-udbetalinger til studerende på de videregående uddannelser er gået til 

studerende, der er født i Danmark, dvs. enten personer med dansk baggrund eller efterkommere af ind-

vandrere.  

 

7,5 procent af den samlede SU-udbetaling til studerende på videregående uddannelser udbetales til ind-

vandrere, dvs. personer, der ikke er født i Danmark. Det svarer til ca. 1 mia. kr. ud af de i alt 13,5 mia. kr. 

En stor del af SU-udbetalingerne til indvandrere er dog gået til indvandrere, der har opholdt sig længe i 

Danmark.  

 

Blot 2,6 procent – svarende til ca. 350 mio. kr. – af de samlede SU-udbetalinger til studerende på de 

videregående uddannelser er gået til studerende med indvandrerbaggrund, der har været i landet i under 

7 år, jf. figur 1. Denne gruppe vil både indeholde dem, der kom til landet kort inden de f.eks. begyndte en 

lang videregående uddannelse, der tager fem år, men gruppen kan også indeholde personer, der f.eks. 

kom til Danmark 4 år før en kort videregående uddannelse, der tager 2 år.   

 

Hovedparten af SU’en udbetalt til studerende på videregående uddannelser, der ikke er født i Danmark, 

er udbetalt til personer, der er kommet hertil for mere end 7 år siden. Ca. 665 mio. kr., eller hvad der 

svarer til 4,9 procent af de samlede SU-udbetalinger, er udbetalt til indvandrere, der har været i Danmark 

i mindst 7 år.  

 

Tabel 1. Modtagere af SU på ordinære videregående uddannelser, herkomst og opholdstid 

      Mio. kr.  Pct.  Antal pers.  

Født i DK     12.541 92,5 233.485 

Indvandrere Uoplyst   4,1 0,0 76 

  Under 2 år   73 0,5 1.559 

  Under 5 år   243 1,8 5.068 

  Under 7 år   349 2,6 7.082 

  Under 10 år   445 3,3 8.835 

  Under 12 år   504 3,7 9.915 

  Under 15 år   649 4,8 12.581 

  Alle   1.010 7,5 19.293 

Total     13.551 100,0 252.854 

Anm: Se boks 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik  



Regeringens 2025-plan 
Kun 3 pct. af udgifterne til SU går til udenlandske studerende 

  3 

Figur 1. Fordeling af SU-udbetalinger til studerende på videregående uddannelser 

 

Anm.: Se boks 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

En anden måde at anskue udenlandske studerende på er at se på deres oprindelsesland. I figur 2 er SU-

udbetalingerne for indvandrere på de videregående uddannelser opdelt på, om man kommer fra et 

EU/EØS-land. 3,2 procent af de samlede SU-udbetalinger i Danmark i 2014 til studerende på ordinære 

videregående uddannelser gik til indvandrere fra et EU/EØS-land. Det svarer til ca. 440 mio. kr. af de 

samlede SU-udbetalinger i 2014 til studerende på de videregående uddannelser.  

 

Figur 2. Fordeling af SU-udbetalinger til studerende på videregående uddannelser  

 

Anm.: Se boks 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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Boks 1. Sådan har vi gjort 

Det er i Danmarks Statistiks registre muligt at følge udbetalingerne af SU-stipendier på personniveau. I denne analyse har 
vi undersøgt modtagerne på personniveau i forhold til herkomst, indvandringsdato og uddannelse.  
 

Variablen indeholder SU-stipendier samt VEU-godtgørelse. Ifølge statsregnskabet blev der i 2014 udbetalt 20,1 mia. kr. i 
SU-stipendier, og 50 mio. kr. i støtte til voksenuddannelse.  
 

Ifølge DST-registerdata kan man finde SU-udbetalinger på 19,4 mia. kr. i 2014 til personer, der var bosat i Danmark i hele 
året og frem til 1. januar 2015, dvs. fraregnet døde og personer, der er udvandret i løbet af året, og som er fyldt mindst 15 år.  
 

I denne analyse har vi fokuseret på SU-udbetalinger til studerende på ordinære videregående uddannelser. De studerendes 
uddannelsesstatus er opgjort 1. oktober 2014 (studerende på ordinære uddannelser), men for at tage højde for, at nogen 
har nået at afslutte uddannelse inden 1. oktober, har personer, der har modtaget SU, men ikke er i gang med en uddannelse 

pr. 1. oktober 2014 alternativt fået uddannelsesstatus pr. 1. oktober 2013.1  
 
Hele den årlige SU-udbetaling på personniveau er fordelt efter igangværende uddannelse pr. 1. oktober 2014, og alternativt 

1. oktober 2013.  
 
Cirka 9 procent af de samlede SU-udbetalinger i 2014 kan ikke henføres til en uddannelse, hvilket dels skyldes SU-udbeta-

linger til studerende, der er i gang med en voksen- eller efteruddannelse og dels studerende, der har fået SU udbetalt til et 
kort uddannelsesforløb, der lå mellem 1. oktober 2013 og 1. oktober 2014.  
 

I alt 13,5 mia. kr. blev i 2014 udbetalt til studerende på ordinære videregående uddannelser, der var bosat i Danmark i hele 
året og frem til 1. januar 2015, dvs. fraregnet døde og personer, der er udvandret i løbet af året, og som er fyldt mindst 15 år.   
 

Det er ikke muligt i registrene direkte at identificere udenlandske studerende og adskille dem fra indvandrere. Vi har derfor 
opgjort udenlandske studerende ud fra såvel herkomst som opholdstid siden første indvandringsdato og oprindelsesland. 
Først har vi fundet hhv. danskere og efterkommere (personer født i DK) overfor indvandrere, som dernæst er fordelt på tid i 

landet og oprindelsesland.  
 
Opholdstid i DK har vi opgjort for indvandrere i forhold til ultimo 2014. Vi har opdelt på, hvor mange år man har været i 

Danmark. Vi har også undersøgt, hvor mange der kommer fra et EU/EØS-land2 opgjort på oprindelsesland.  

 

                                                                 
1 Inkl. personer, der er på udveksling og tager deres SU med til et andet land. De er ikke udmeldt af uddannelsen i DK og har ofte stadig folkeregister-

adresse i DK.  
2 Omfatter følgende EU-lande: Belgien Bulgarien Cypern (den græske del) Estland Finland Frankrig Grækenland Irland Italien Kroatien Letland 

Litauen Luxembourg Malta Nederlandene (Holland) Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien (UK og Nordirland)   

Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig samt Island Lichtenstein Norge og Schweiz.  


