
 
 
 

Fem kontante grunde til at bevare SU 

”Akademikerne støtter op om de studerendes demonstration mod besparelser på SU og ud-

dannelser. Det er helt afgørende for samfundets fremtidige vækst, velstand og velfærd, at po-

litikerne forstår, at uddannelse og SU er en samfundsinvestering. Ikke en udgift”, siger Aka-

demikernes formand Lars Qvistgaard.  

Akademikerne har her samlet fem kontante grunde til, hvorfor uddannelsesbesparelserne skal 

droppes, og SU’en bevares:  

1. 73 pct. af de nyuddannede kandidater kommer fra ikke-akademiske hjem. Det viser analyse 

fra AE (2015).  

 

2. Danmark har et af de højeste uddannelsesniveauer i verden, og det højeste uddannelsesni-

veau blandt de nordiske lande mål på andelen af 30-34 årige med en kandidatgrad. Det viser 

tal fra OECD (2016).   

 

3. Der er et betydeligt samfundsøkonomisk afkast ved uddannelse. Kandidatuddannede giver 

det største afkast gennem livet med et gennemsnit på 14,9 mio. kr. Det viser analyse fra AE 

(2015).   



 
 

 

4. Danske studerende har færre penge til rådighed end deres norske og svenske med-

studerende. Det viser tal fra Finansministeriet (2016).  

 
 

5. Unge fra ufaglærte hjem har en modvilje mod at gældssætte sig i forhold til uddannelse. 

SU’en begrænser nødvendigheden af at gældssætte sig, og gør dermed en forskel for den soci-

ale mobilitet. Det viser en kortlægning af potentielle adfærdsaspekter ved ændringer af SU-

systemet gennemført af DAMVAD Analytics (2016).   

Læs kortlægningen her 

Regeringens sparepolitik på uddannelse og SU’en er uambitiøs og visionsløs. Først gennemfø-

rer regeringen milliardbesparelser på uddannelserne på finansloven. Og nu følger regeringen 

op med milliardbesparelser på SU’en. Det er den helt forkerte vej at gå. Vi skal som samfund 

leve af en veluddannet befolkning, og vi skal fastholde ambitionen om, at fremtidige generati-

oner er endnu bedre uddannet end de forgående. Den politik har skiftende regeringer, uanset 

partifarve, været fælles om gennem årtier.  

For yderligere information: Formand Lars Qvistgaard, mobil 21 47 26 86 

 

http://www.dm.dk/~/media/PolitikOgPresse/Undersoegelser/NotatSUForskerpanel.pdf

