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Dokumentationsnotat: Forventede konsekvenser 
af ændringer i uddannelsesstøtten 

I kapitlet Uddannelsesstøtte på de videregående uddannelser i 

Dansk Økonomi, Forår 2018 præsenteres resultaterne af 

modelberegninger, der belyser, hvilken virkning to forskellige 

tænkte ændringer i uddannelsesstøtten kan forventes at have på 

andelen af de unge, som tager en videregående uddannelse. Dette 

notat indeholder en uddybende beskrivelse af den anvendte model 

og forskellige analysetekniske detaljer.  

Beregningerne omkring virkningen af forskellige ændringer i uddannelsesstøtten til 

studerende på de videregående uddannelser foretages ved hjælp af en økonomisk 

model, som oprindeligt er konstrueret til at beskrive svenske forhold, men som er søgt 

tilpasset til danske rammer. 

 

I dette notat gives der først en detaljeret beskrivelse af den svenske model. Herefter 

beskrives det, hvordan det danske uddannelsesstøttesystem er indarbejdet i modellen. 

Dernæst redegøres der for, hvordan modellen herudover er tilpasset, så dens 

resultater vedrørende de unges uddannelsesvalg og optagelse af studielån er i 

overensstemmelse med de danske unges adfærd. Til sidst vises det, hvordan de unge 

ifølge modellen reagerer på to forskellige tænkte omlægninger af uddannelsesstøtten. 

 

1. Modellen 
 

Til at belyse, hvilken virkning forskellige ændringer i indretningen af 

uddannelsesstøtten til studerende på de videregående uddannelser kan forventes at 

have på andelen af de unge, der tager en videregående uddannelse anvendes en 

økonomisk model, der er udviklet af Joensen og Mattana (2018). 

 

Modellen beskriver uddannelsesadfærden blandt unge, efter de har taget en gymnasial 

uddannelse. De unge, der antages at være fremadskuende og nyttemaksimerende, 

skal umiddelbart efter afslutningen af deres gymnasiale uddannelse vælge, om de vil 

gå i gang med en videregående uddannelse eller gå direkte ud på arbejdsmarkedet og 

tage et fuldtidsjob. Hvis de vælger at starte på en videregående uddannelse, skal de 
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desuden tage stilling til, om dette skal være en kortvarig (2-3-årig) eller 

længerevarende (4-5-årig) videregående uddannelse.  

 

Mens de unge er under uddannelse, kan de modtage uddannelsesstøtte i form af 

stipendier og studielån. Forbrugsmulighederne under uddannelsen bestemmes ud over 

stipendiet af, hvor meget erhvervsarbejde de unge vælger at have ved siden af 

studierne, og i hvor høj grad de gør brug af muligheden for at optage lån. Efter 

uddannelsen afhænger forbrugsmulighederne af, hvilken uddannelse de unge har 

valgt, og hvor stort et beløb de samlet set har lånt under uddannelsen. Den 

akkumulerede studiegæld skal således tilbagebetales efter uddannelsens afslutning.   

 

De unges nytte vokser ved et øget forbrug. Det har derfor betydning for de unges 

uddannelsesvalg, hvor stort et forbrug, der kan opnås under og efter uddannelsen, 

sammenlignet med det forbrug, der opnås ved ikke at tage en uddannelse. Det 

økonomiske incitament til at tage en videregående uddannelse øges således, hvis 

uddannelsesstøttereglerne ændres, så det bliver muligt at opnå et højere forbrug under 

eller efter uddannelsen. En forhøjelse af stipendierne er ét eksempel på en ændring, 

der vil øge incitamentet til at tage en uddannelse. 

 

Da uddannelsesstøttesystemets overordnede indretning indgår i modellen, kan 

modellen anvendes til at beregne de forventede konsekvenser af forskellige tænkte 

ændringer af støttereglerne. Det kan således beregnes, hvilken forventet virkning 

reformer af uddannelsesstøtten har på, i hvilket omfang unge med en gymnasial 

eksamen tager en videregående uddannelse, hvor længe de er om uddannelsen, hvor 

meget erhvervsarbejde de har under studierne, og hvor meget de låner under 

studierne. 

 

I det følgende gives en mere formel beskrivelse af modellen. 

 

Individuelle valg 

 

På tidspunkt 𝑡 = 0 er de unge karakteriseret ved deres generelle skolefærdigheder A, 

deres matematikfærdigheder K og deres erhvervserfaring 𝐻0. Mere specifikt er A en 

indikatorvariabel, der angiver om den unges gennemsnitskarakter fra gymnasiet er 

blandt de 10 pct. højeste i afgangsårgangen. K er en indikatorvariabel, der angiver om 

den unge har gennemført en matematisk-naturvidenskabelig gymnasial uddannelse. 

 

De unge vælger på tidspunkt 𝑡 = 0, om de vil starte på en videregående uddannelse, 

og hvor lang uddannelsen i bekræftende fald skal være. Det er ikke muligt at starte på 

en uddannelse på et senere tidspunkt. Valget af uddannelse benævnes 𝑆0, 𝑆0 ∈ {0,3,4}, 

hvor 0 angiver, at den unge ikke starter på en videregående uddannelse, 3 angiver, at 

den unge starter på en 2-3-årig videregående uddannelse, og 4 angiver, at den unge 

starter på en 4-5-årig videregående uddannelse. Der gives senere en mere detaljeret 

beskrivelse af, hvordan de unges initiale uddannelsesvalg 𝑆0 foretages. 



- 3 - 
 

Efter uddannelsesbeslutningen på tidspunkt 𝑡 = 0 skal de unge, der er startet på en 

uddannelse, i de efterfølgende perioder beslutte, om de vil fortsætte på uddannelsen. 

Hvis de unge vælger at afbryde deres uddannelse, kan de ikke starte på uddannelsen 

igen eller begynde på en ny uddannelse. Fra og med periode 12 (𝑡 = 12) har alle 

studerende forladt deres uddannelser (med eller uden en fuldført uddannelse). Alle, der 

ikke er under uddannelse, er fuldtidsbeskæftigede, og modtager en løn, der bl.a. er 

bestemt af deres uddannelse og erhvervserfaring. 

 

De unge diskonterer fremtiden med faktoren 𝛽 (𝛽 = 0,95) og maksimerer den 

tilbagediskonterede forventede nytte under hensyntagen til deres budgetbegrænsning. 

Hver periode fra periode 1 til periode 11 skal de studerende vælge om de vil stoppe 

eller fortsætte studierne, 𝑠𝑡 ∈ {0,1}. Derudover skal de beslutte, om de ikke vil arbejde 

under studierne, kun vil arbejde i sommerperioden, hvor der ikke er undervisning, eller 

vil arbejde i undervisningsperioderne (og derudover evt. også om sommeren), ℎ𝑡 ∈

{0, ½, 1}. Endelig vælger de, om de ikke vil optage studielån, vil optage halvdelen af det 

mulige studielån eller vil optage hele det mulige studielån, ℓ𝑡 ∈ {0, ½, 1}. 

 

De studerende har således i alt 10 forskellige gensidigt udelukkende valgmuligheder, 

som angives med indeks 𝑗 ∈ {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}: (𝑠𝑡, ℓ𝑡 , ℎ𝑡) ∈ {(0,0,1), (1,0,0), (1, ½, 0), 

(1,1,0), (1,0, ½), (1, ½, ½), (1,1, ½), (1,0,1), (1, ½, 1), (1,1,1)}. Vælger de studerende at 

stoppe studierne (𝑠𝑡 = 0), kan de ikke længere optage studielån (ℓ𝑡 = 0), og arbejder 

derefter på fuld tid (ℎ𝑡 = 1). Lad 𝑑𝑡 ∈ (𝑑𝑡
0, 𝑑𝑡

1, 𝑑𝑡
2, 𝑑𝑡

3, 𝑑𝑡
4, 𝑑𝑡

5, 𝑑𝑡
6, 𝑑𝑡

7, 𝑑𝑡
8, 𝑑𝑡

9), hvor 𝑑𝑡
𝑗
 er en 

indikator, der antager værdien 1, hvis alternativ j vælges, og 0 ellers.1 

 

De studerende bestemmer sig på hvert tidspunkt 𝑡 = 𝑎 (𝑎 ∈ (1, … ,11)) for en forventet 

sekvens af valg {𝑑𝑡
∗}𝑡=𝑎

𝑇 , der maksimerer den tilbagediskonterede forventede nytte 𝑉𝑎:  

 

𝑉𝑎 = 𝑚𝑎𝑥 𝐸 [∑ 𝛽𝑡−𝑎

𝑇

𝑡=𝑎

∑ 𝑑𝑡
𝑗
𝑈𝑡

𝑗(𝑋𝑡 , 𝜖𝑡)

9

𝑗=0

],                                                  (1) 

 

Hvor T (𝑇 = 37) angiver antallet af perioder, der indgår ved beregningen af 𝑉𝑎, 𝑋𝑡 =

(𝐴, 𝐾, 𝑆0, 𝐷𝑡, 𝐺𝑡 , 𝐸𝑡 , 𝐻𝑡 , ℎ𝑡−1, ℓ𝑡−1, 𝑡) er en vektor af observerede variable, og 𝜖𝑡 er en 

vektor af uobserverbare præferencestød. 𝐷𝑡 er den akkumulerede studiegæld, 𝐺𝑡 er 

det akkumulerede antal studiepoint, 𝐻𝑡 er erhvervserfaringen målt i år, og 𝐸𝑡 angiver, 

om de unge har fuldført deres uddannelse. 

 

Sekvensen af valg {𝑑𝑡
∗}𝑡=𝑎

𝑇  består af forventede valg, idet sekvensen genovervejes ved 

starten af hver periode. I periode 1 realiseres valget 𝑑1, men i periode 2 vil det 

realiserede valg 𝑑2 ikke nødvendigvis svare til det forventede valg i periode 2, som blev 

bestemt i periode 1. Den optimale sekvens af valg kan således ændre sig som følge af 

de realiserede stød. 

                                                
1
 For 𝑡 ≥ 12 er 𝑑𝑡 = (1,0,0,0,0,0,0,0,0,0), da alle er fuldtidsbeskæftigede. 
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Præferencer 

 

Individerne opnår nytte fra forbrug og uddannelsesdeltagelse. Nytten af at vælge 

alternativ j i periode t, 𝑈𝑡
𝑗
, er: 

 

𝑈𝑡
𝑗

=
1

𝜆
𝐶𝑡

𝜆 + 𝑠𝑡[𝜈0 + 𝜈1
𝑗𝑠

𝑡 + 𝜈2
ℓ𝟏{ℓ𝑡−1=1} + 𝜈3

ℓ𝟏{ℓ𝑡−1=½} + 

𝜈4
ℎ𝐴 + 𝜈5

ℎ𝐾 + 𝜈6
ℎ𝟏{ℎ𝑡−1=1} + 𝜈7

ℎ𝟏{ℎ𝑡−1=½} + 𝜈8
ℎ𝑠𝐸𝑡]+𝜖𝑡

𝑗
                        (2) 

                  

𝐶𝑡 angiver forbruget i periode t. Nytten af forbruget er bestemt ved funktionen 𝑢(𝐶𝑡) =
1

𝜆
𝐶𝑡

𝜆, hvor 
1

1−𝜆
 er den intertemporale substitutionselasticitet. 𝑠 ∈ {3,4} angiver hvilken 

uddannelse, de unge har valgt, ℓ ∈ {0, ½, 1} angiver, i hvilket omfang de gør brug af 

muligheden for at optage studielån i periode t, og ℎ ∈ {0, ½, 1} angiver deres valg af 

arbejdstid under studierne i periode t. De valgspecifikke præferencestød 𝜖𝑡
𝑗
 tager højde 

for, at de unge i hver periode får ny information, som påvirker nytten af de forskellige 

valgmuligheder. Stødene følger standard type 1 ekstremværdifordelinger.2  

 

Budgetrestriktionen 

 

De studerendes forbrug er lig med summen af deres lønindkomst 𝑌𝑡 og deres 

eventuelle uddannelsesstøtte, som består af stipendier og lån. De studerende 

modtager altid stipendiedelen af uddannelsesstøtten, mens de kan fravælge en del 

eller hele lånedelen. Efter at de studerende stopper på deres uddannelse, er forbruget 

lig med lønindkomsten minus afdrag på studiegæld. Budgetbegrænsningen i periode t 

kan beskrives med følgende formel: 

 

𝐶𝑡 = 𝑌𝑡 + 𝑠𝑡(�̂�𝑡 + ℓ𝑡ℓ̂𝑡) − (1 − 𝑠𝑡)𝐼𝑡,    (3) 

 

hvor �̂�𝑡 er stipendiebeløbet, ℓ̂𝑡 er det mulige lånebeløb, og 𝐼𝑡 er afdrag på 

studiegælden.3 

 

�̂�𝑡 og ℓ̂𝑡 bestemmes med udgangspunkt i reglerne for studiestøtte. Støtten afhænger 

således af, hvor stor de studerendes lønindkomst er. På tilsvarende vis bestemmes 𝐼𝑡 

ud fra reglerne for tilbagebetaling af studiegæld. 

 

 

 

 

                                                
2
 Fordelingsfunktionen for de ekstremværdifordelte stød 𝜖𝑡

𝑗
 er 𝐹(𝜖𝑡

𝑗
) = exp (−exp(−𝜖𝑡

𝑗
)). Antagelsen om, at stødene 

følger ekstremværdifordelinger, bidrager væsentligt til at forsimple modelberegningerne og reducere den tid, der skal 

bruges for at estimere modellen, jf. Arcidiacono og Ellickson (2011). 

3
 De årlige budgetbegrænsninger er statiske på den måde, at individerne ikke kan spare op eller låne på et privat 

lånemarked, men er forbundne over tid gennem de studerendes optagelse af studielån og tilbagebetalingen af disse 

lån. 
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Akkumulering af studiepoint 

 

De unge, der er under uddannelse, tildeles løbende studiepoint (ECTS-point), når de 

gennemfører forskellige dele af uddannelsen. Det er nødvendigt at opnå et vist antal 

studiepoint for at kunne fuldføre den valgte uddannelse. Jo længere uddannelsen er, jo 

flere studiepoint skal der opnås. Det akkumulerede antal studiepoint primo periode t 

benævnes 𝐺𝑡, og det tilldelte antal studiepoint i løbet af periode t benævnes 𝑔𝑡. Det 

akkumulerede antal studiepoint primo periode 𝑡 + 1, 𝐺𝑡+1, bestemmes som 𝐺𝑡+1 =

𝐺𝑡+𝑔𝑡. Et fuldført år på den valgte uddannelse normeres til 6 studiepoint i modellen, 

hvilket svarer til 60 ECTS-point i virkeligheden. 

 

Antallet af tildelte studiepoint i periode t afhænger af en latent stokastisk variabel 𝑔𝑡
∗: 

 

𝑔𝑡
∗ = 𝛾1

𝑠𝐴 + 𝛾2
𝑠𝐾 + 𝛾3

𝑠𝐸𝑡 + 𝛾4
𝑠𝐺𝑡 + 𝛾5

𝑠𝑡 + 𝛾6
𝑠𝟏{𝑡=1} + 𝛾7

𝑠𝟏{ℎ𝑡=½} + 

𝛾8
𝑠𝟏{ℎ𝑡=1} + 𝛾9

𝑠𝟏{ℓ𝑡=½} + 𝛾10
𝑠 𝟏{ℓ𝑡=1} + 𝜈𝑡

𝑔𝑠
                                         (4) 

    

Den latente variabel 𝑔𝑡
∗ afhænger af de unges generelle skolefærdigheder A, deres 

matematikfærdigheder K, hvilken uddannelsestype de har valgt s, om de allerede har 

fuldført deres uddannelse 𝐸𝑡, antallet af akkumulerede studiepoint 𝐺𝑡, og hvor længe 

de har været i gang med uddannelsen t. Derudover bestemmes 𝑔𝑡
∗ af, om de unge er i 

gang med det første år af deres uddannelse (𝑡 = 1), den tidsmæssige placering af 

deres evt. erhvervsarbejde ℎ𝑡, udnyttelsen af deres mulighed for at optage studielån ℓ𝑡 

og uddannelsesspecifikke uobserverbare stød 𝜈𝑡
𝑔𝑠

 (𝑠 ∈ {3,4}).  

 

Stødene 𝜈𝑡
𝑔𝑠

  følger standard logistiske fordelinger, og sandsynligheden for at opnå et 

givent antal studiepoint kan derfor for hver uddannelsestype bestemmes ud fra en 

ordnet logit-model. Afhængigt af værdien af 𝑔𝑡
∗ tildeles de studerende mellem 0 og 7 

studiepoint  

 

𝑔𝑡 = 𝑠𝑡𝑓(𝑔𝑡
∗), 𝑔𝑡 ∈ {0,1,2,3,4,5,6,7}   (5) 

 

𝑔𝑡 = 7 fanger alle de tilfælde, hvor de unge tildeles mere end 60 ECTS-point i løbet af 

et år. 

 

Færdiggørelse af uddannelserne 

 

Da det blandt de svenske unge er almindeligt at fuldføre en videregående uddannelse 

med flere studiepoint end krævet, og der af datamæssige årsager findes tilfælde, hvor 

uddannelserne fuldføres med færre studiepoint end krævet, er det valgt at lade 

uddannelsernes fuldførelse være en stokastisk funktion af det akkumulerede antal 

studiepoint. 

 

Sandsynligheden for at de unge, der har valgt at starte på en videregående 

uddannelse, færdiggør uddannelsen i periode t afhænger af en latent stokastisk 
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variabel 𝑒𝑡
∗ (beskrives nærmere i det følgende). Hvis 𝑒𝑡

∗ > 0, fuldføres uddannelsen, og 

indikatorvariablen, der angiver om den unge har fuldført en videregående uddannelse, 

ændrer værdi fra 0 til 1. 

 

𝐸𝑡+1 = 𝐸𝑡 + 𝟏[𝑒𝑡
∗ > 0|𝐸𝑡 = 0]𝑠𝑡    (6) 

Værdien af den latente variabel 𝑒𝑡
∗ bestemmes af, hvilken uddannelsestype de unge 

har valgt s, hvor længe de har været i gang med uddannelsen t, hvor mange 

studiepoint de har opnået ultimo periode t, 𝐺𝑡+1, og uddannelsesspecifikke 

uobserverbare stød 𝜈𝑡
𝑒𝑠 (𝑠 ∈ {3,4}). 

 

𝑒𝑡
∗ = 𝜂0

𝑠 + ∑ 𝜂𝑖
𝑠𝟏[𝐺𝑡+1 ≥ �̅�𝑖]7

𝑖=1 + 𝜂8
𝑠𝑡 + 𝜂9

𝑠𝑡2 + ∑ 𝜂9+𝑖
𝑠 𝑡𝟏[𝐺𝑡+1 ≥ �̅�𝑖]7

𝑖=1 + 𝜈𝑡
𝑒𝑠  (7) 

 

Stødene 𝜈𝑡
𝑒𝑠 følger standard logistiske fordelinger. �̅� ∈ {12,15,18,21,24,27,30} angiver, 

hvor mange studiepoint, der fra og med fjerde semester normalt forventes opnået efter 

hvert semester på uddannelsen. Et fuldt semester svarer til 3 studiepoint. To års (eller 

fire semestres) studier på fuld svarer således til �̅� = 12, to et halvt års studier på fuld 

tid svarer til �̅� = 15, og så videre op til fem års fuldtidsstudier, der svarer til �̅� = 30. 

Studiepoint-grænserne angivet ved �̅� fanger diskrete hop i sandsynligheden for at 

fuldføre den valgte uddannelse, når de studerende har fuldført et semester 

 

Efter de unge har fuldført en videregående uddannelse, er der ikke noget krav om, at 

de skal forlade uddannelsesstedet, og de kan derfor fortsat akkumulere studiepoint så 

længe de er studerende, dvs. så længe 𝑠𝑡 = 1. 

 

Lønindkomst 

 

Personer, der ikke er studerende, antages at være fuldtidsbeskæftigede (ℎ𝑡 = 1). 

Studerende kan vælge ikke at arbejde (ℎ𝑡 = 0), kun at arbejde om sommeren, hvor der 

ikke er undervisning (ℎ𝑡 = ½), eller at arbejde i undervisningsperioderne og evt. også 

om sommeren (ℎ𝑡 = 1). Arbejde øger erhvervserfaringen. Den akkumulerede 

erhvervserfaring primo periode 𝑡 + 1, 𝐻𝑡+1, bestemmes som 𝐻𝑡+1 = 𝐻𝑡+ℎ𝑡. 

 

For beskæftigede personer afhænger lønnen af, om de er studerende 𝑠𝑡, om de har 

færdiggjort en videregående uddannelse 𝐸𝑡, hvilken videregående uddannelsestype de 

har valgt s, det akkumulerede antal opnåede ECTS point 𝐺𝑡, den akkumulerede 

erhvervserfaring 𝐻𝑡 og et uobserverbart produktivitetsstød 𝜈𝑡
𝑦

. For studerende 

afhænger lønnen endvidere af, om de er i gang med det første år af deres 

videregående uddannelsesforløb (𝑡 = 1), og om de kun arbejder i sommerperioden 

(ℎ𝑡 = ½). 

 

Mere specifikt bestemmes (logaritmen til) lønnen 𝑌𝑡 på følgende måde: 

 

log𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1
𝑠𝐸𝑡 + 𝛼2

𝑠𝐺𝑡 + 𝑠𝑡[𝛼3𝟏{𝑡=1} + 𝛼4 + 𝛼5𝟏{ℎ𝑡=½} + 𝛼6𝐻𝑡] + 

(1 − 𝑠𝑡)[𝛼7𝑙𝑜𝑔(𝐻𝑡 + 1)𝟏{𝐸𝑡=0} + 𝛼8
𝑠𝑙𝑜𝑔(𝐻𝑡 + 1)𝟏{𝐸𝑡=1}] + 𝜈𝑡

𝑦
  (8) 
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Produktivitetsstødet 𝜈𝑡
𝑦
 er normalfordelt med middelværdi 0 og varians 𝜎𝑦

2. 

 

Initialt uddannelsesvalg 

 

På tidspunkt 𝑡 = 0 vælger de unge, der har afsluttet en gymnasial uddannelse, om de 

vil starte på en videregående uddannelse, og hvor lang denne uddannelse i 

bekræftende fald skal være. De unges valg af uddannelse benævnes 𝑆0 ∈ {0,3,4}, hvor 

0 angiver, at den unge ikke starter på en videregående uddannelse, 3 angiver, at den 

unge starter på en 2-3-årig videregående uddannelse, og 4 angiver, at den unge starter 

på en 4-5-årig videregående uddannelse. 

 

De unge vælger 𝑆0 således, at deres tilbagediskonterede forventede nytte opgjort på 

tidspunkt 𝑡 = 0, 𝑊0, maksimeres: 

 

𝑊0(𝑋0, 𝜖0
𝑠) = max𝑆0

[𝜁0 + 𝜁1
𝑠𝐴 + 𝜁2

𝑠𝐾 + 𝜁3
𝑠𝐻0 + 𝜖0

𝑠 + 𝑉0(𝑋0, 𝜖0|𝑆0)]        (9) 

 

𝑊0 afhænger af den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige perioders nytte (fra og 

med periode 1 til og med periode T) 𝑉0(𝑋0, 𝜖0|𝑆0), hvor 𝑋0 = (𝐴, 𝐾, 𝐻0).4 Derudover 

afhænger 𝑊0 af de unges generelle skolefærdigheder A, deres matematiske 

færdigheder K, deres erhvervserfaring 𝐻0 samt uddannelsesspecifikke uobserverbare 

præferencestød 𝜖0
𝑠 (𝑠 ∈ {3,4}). Præferencestødene 𝜖0

𝑠 følger standard type 1 

ekstremværdifordelinger.  

 

Estimation af modellen 

 

Joensen og Mattana (2018) estimerer modellen ved hjælp af en maximum-likelihood 

procedure. Til estimationen anvendes data for unge, der har afsluttet en gymnasial 

uddannelse i Sverige i årene 1994-2002. De estimerede parametre vises i bilag 1. 

 

2. Indarbejdelse af de danske støtteregler i modellen 
 

Ved indarbejdelsen af de danske uddannelsesstøtteregler i modellen tages der 

udgangspunkt i reglerne for udeboende studerende, og de gældende støtteregler i 

2018 tilnærmes på følgende måde: 

 

 Studerende med erhvervsindkomster under 146.664 kr. modtager det 

maksimale stipendium på 73.080 kr. og har mulighed for at låne op til 37.392 kr. 

Det maksimale støttebeløb er således 110.472 kr. 

 Stipendiet aftrappes lineært fra 73.080 kr. til 0 kr., når erhvervsindkomsten 

vokser fra 146.664 kr. til 236.997 kr., jf. figur 1. Der sker altså en reduktion i 

stipendiet på 0,81 kr. ved en stigning i erhvervsindkomsten på 1 kr. indenfor det 

angivne indkomstinterval. 

                                                
4
 𝑉0 svarer til 𝑉1, jf. ligning (1), bortset fra at 𝜖1 ikke er kendt for individerne på tidspunkt 𝑡 = 0, hvor 𝑉0 bestemmes. 
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 Der er et fast forhold mellem stipendiet og det mulige lånebeløb, svarende til at 

stipendiet udgør godt 66 pct. af den samlede mulige støtte. Det mulige 

lånebeløb og det samlede mulige støttebeløb reduceres derfor med 

henholdsvis 0,41 kr. og 1,22 kr. ved en stigning i erhvervsindkomsten på 1 kr. i 

indkomstintervallet fra 146.664 kr. til 236.997 kr. 

 De studerende kan modtage uddannelsesstøtte i modellens 5 første perioder, 

hvis de vælger at studere på en 2-3-årig videregående uddannelse. Vælger de 

at studere på en 4-5-årig videregående uddannelse, kan de modtage støtte i 

modellens første 7 perioder. 

 

Figur 1: De gældende støtteregler i modelberegningerne 

 

 
 

De studerende skal tilbagebetale deres SU-lån over en periode på 7-15 år afhængigt af 

det akkumulerede lånebeløb ved uddannelsens afslutning, jf. tabel B2.2 i bilag 2. 

Gælden antages forrentet med en realrente på 2 pct. p.a. 

 

Bilag 2 giver en mere detaljeret beskrivelse af uddannelsesstøttereglerne og 

baggrunden for de forsimplede støtteregler, der anvendes i modelberegningerne. 

 

3. Yderligere tilpasning af modellen til danske forhold 
 

De gymnasiale uddannelser i Danmark og Sverige er opbygget forskelligt, og blandt 

andet derfor tager væsentligt flere unge med en afsluttet gymnasial uddannelse en 

videregående uddannelse i Danmark end i Sverige.  En anden forskel mellem de to 

lande er, at der i Danmark er betydeligt færre af de studerende på de videregående 

uddannelser, som optager studielån. For at opnå at modellens resultater vedrørende 
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de unges uddannelsesvalg og låneoptagelse er i overensstemmelse med de danske 

unges adfærd, er der foretaget visse tilpasninger af modellen, jf. bilag 3. 

 

Modellen er tilpasset på en sådan måde, at den ved de gældende danske støtteregler 

viser at:  

 

 85 pct. af de unge med en gymnasial uddannelse starter på en videregående 

uddannelse 

 75 pct. af de unge med en gymnasial uddannelse fuldfører en videregående 

uddannelse 

 10 pct. af de unge, der tager en videregående uddannelse, vælger en kortvarig 

videregående uddannelse (svarende til en 2-3-årig uddannelse i modellen) 

 34 pct. af de studerende optager SU-lån i løbet af et år 

 

De 85 pct., der starter på en videregående uddannelse, de 75 pct., der fuldfører en 

videregående uddannelse, og de 10 pct., der vælger en kort videregående uddannelse, 

er fastsat med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistiks Statistikbank (FORLOB15) 

om de unges vej i uddannelsessystemet efter en afsluttet gymnasial uddannelse. De 

34 pct., der optager lån i løbet af et år, svarer til andelen af støttemodtagerne på de 

videregående uddannelser, som optog lån i 2016, jf. Uddannelses- og 

Forskningsministeriet (2017). 

 

4. Virkningen af to forskellige tænkte støtteomlægninger 
 

Tabel 1 viser, hvordan de unge ifølge modellen reagerer på de to forskellige tænkte 

støtteomlægninger, der belyses i kapitlet Uddannelsesstøtte på de videregående 

uddannelser i Dansk Økonomi, Forår 2018. Den ene omlægning består i, at 

stipendiesatsen reduceres med 10 pct. Den anden omlægning kombinerer en 10 pct. 

reduktion af stipendiesatsen med en tilsvarende forøgelse af det mulige lånebeløb. 
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Tabel 1: Virkninger af ændringer i uddannelsesstøtten 

 

Gældende 
regler 

SU-
Stipendium 
reduceres 

med 10 pct. 

SU-Stipendium 
reduceres med 10 

pct., det mulige  
SU-lånebeløb øges 

tilsvarende 

 Kr. --------------- Ændring i kr. --------------- 

Maksimale årlige uddannelsesstøtte (inkl. lån) 110.472 -7.308 0 

Maksimale SU-stipendium 73.080 -7.308 -7.308 

Maksimale SU-lån 37.392 0 7.308 

 Pct. ------------ Ændring i pct.point ------------ 

Studiestart:    

Starter ikke på en vidg. uddannelse 15,1
a)

 0,32 0,19 

Starter på 2-3-årig vidg. uddannelse 8,5
a)

 -0,08 -0,04 

Starter på 4-5-årig vidg. uddannelse 76,4
a)

 -0,24 -0,15 

Afsluttet uddannelse: 

   
Fuldfører ikke en vidg. uddannelse 25,5

a)
 0,50 0,28 

Fuldfører 2-3-årig vidg. uddannelse 7,3
a)

 -0,07 -0,04 

Fuldfører 4-5-årig vidg. uddannelse 67,2
a)

 -0,42 -0,24 

Opnået uddannelse blandt studiestartere: 

   
Fuldførelsesprocent 87,8 -0,26 -0,13 

Fuldførelsesprocent for 2-3-årige studier 86,4 -0,09 0,00 

Fuldførelsesprocent for 4-5-årige studier 88,0 -0,27 -0,14 

Arbejde og gældsoptagelse blandt studerende:    

Arbejder uden for sommerperioden 28,3
b)

 0,22 0,22 

Arbejder kun i sommerperioden 48,7
b)

 -0,09 -0,10 

Optager maksimale lån 28,3
b)

 -0,01 0,68 

Optager kun en del af det mulige lån 5,7
b)

 0,01 0,02 

  Måneder ------------ Ændring i måneder ------------ 

Gennemsnitlig varighed af studieperioden:    

Gennemfører ikke studiet 64,7 -0,5 -0,2 

Gennemfører 2-3-årig vidg. uddannelse 51,8 0,0 0,0 

Gennemfører 4-5-årig vidg. uddannelse 70,1 -0,1 0,0 

 Kr. --------------- Ændring i kr. --------------- 
Gns. støtte over hele studieforløbet pr. 
studerende:    

Uddannelsesstøtte i alt 381.031 -33.924 -20.764 

Stipendium 325.619 -33.845 -33.106 

Lån 55.412 -79 12.342 

 Mia. kr. ------------- Ændring i mia. kr. ------------- 

Udgifter til uddannelsesstøtte:    

Udbetalt uddannelsesstøtte i alt
c)
 16,2

e)
 -1,5 -0,9 

Stipendium 13,8
e)

 -1,5 -1,4 

Lån 2,4
e)

 0,0 0,5 

Offentlige udgifter
d)

 13,3
e)

 -1,5 -1,6 

a) Andelen er opgjort for unge, der har afsluttet en gymnasial uddannelse. 

b) Andelen er opgjort som et gennemsnit over de studerendes studieperioder. 
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c) Opgøres som den støtte (stipendier og lån), der samlet set udbetales til de studerende i den periode, hvor de er i 

gang med en videregående uddannelse. 

d) Opgøres som udbetalt uddannelsesstøtte i alt fratrukket de studerendes afdrag på SU-lån og betaling af renter på 

SU-lånene. Det antages, at alle studerende tilbagebetaler det SU-lånebeløb, som de har optaget i løbet af 

studietiden, og at SU-lånene forrentes med en realrente på 2 pct. p.a.. Der tages ikke højde for beskatningen af 

SU-stipendierne, skattefradraget for renteudgifter på SU-lån og det offentliges indtægter fra moms og afgifter.  

e) Beløbet er opgjort for en afgangsårgang fra de gymnasiale uddannelser på 50.000 personer. 

Anm.: Alle Beløb er opgjort i 2018-priser. 

Kilde: Egne beregninger baseret på resultater fra Joensen og Mattana (2018). 
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Bilag 1: Parameterestimater 
Tabel B1.1: Parameterestimater 

 
 

2-3-årige studier 
(S0=3) 

4-5-årige studier 
(S0=4) 

Log (lønindkomst i året)  
  

Konstant 𝛼0 11,7054 
 

Opnået eksamensbevis 𝛼1
𝑠  0,1745 0,2654 

Akkumulerede studiepoint 𝛼2
𝑠  0,0152 0,0141 

Første studieår 𝛼3 0,0555 
 

Studerende 𝛼4 -0,9384 
 

Arbejder kun i sommerferien 𝛼5 -1,3253 
 

Erfaring, studerende 𝛼6 0,1077 
 

Erfaring, dropout 𝛼7 0,0439 
 

Erfaring, har eksamensbevis 𝛼8
𝑠  -0,0377 0,0321 

Varians 𝜎𝑦
2 0,9077   

Tildelte studiepoint i løbet af året  
  

Høj gennemsnitskarakter 𝛾1
𝑠 0,0907 0,3103 

Matematisk-naturvidenskabelig 𝛾2
𝑠 0,0092 0,0655 

Opnået eksamensbevis 𝛾3
𝑠 -1,0681 -1,8888 

Akkumulerede studiepoint 𝛾4
𝑠 0,0654 0,0550 

Antal år som studerende 𝛾5
𝑠 -0,2730 -0,2605 

Første studieår 𝛾6
𝑠 -0,5950 -0,7388 

Arbejder kun i sommerferien 𝛾7
𝑠 0,4142 0,2980 

Arbejder hele året 𝛾8
𝑠 -0,2584 -0,3637 

Optager halvt lån 𝛾9
𝑠 0,7129 0,6142 

Optager fuldt lån 𝛾10
𝑠  0,7853 0,7232 

Opnået eksamensbevis i året  
  

Konstant 𝜂0
𝑠 -8,7737 -15,0076 

Akkumulerede studiepoint>=12 𝜂1
𝑠 1,3015 -0,3117 

Akkumulerede studiepoint>=15 𝜂2
𝑠 0,5883 -0,3558 

Akkumulerede studiepoint>=18 𝜂3
𝑠 2,2140 0,7392 

Akkumulerede studiepoint>=21 𝜂4
𝑠 0,2537 1,2139 

Akkumulerede studiepoint>=24 𝜂5
𝑠 0,0751 1,5876 

Akkumulerede studiepoint>=27 𝜂6
𝑠 -0,5376 0,5573 

Akkumulerede studiepoint>=30 𝜂7
𝑠 -0,4300 -0,0651 

Antal år som studerende 𝜂8
𝑠 1,2629 2,4973 

Antal år som studerende kvadreret 𝜂9
𝑠 -0,0616 -0,1153 

Antal år*Akkum. studiepoint>=12 𝜂10
𝑠  0,0333 0,1126 

Antal år*Akkum. studiepoint>=15 𝜂11
𝑠  -0,0245 0,0033 

Antal år*Akkum. studiepoint>=18 𝜂12
𝑠  -0,0803 -0,0509 

Antal år*Akkum. studiepoint>=21 𝜂13
𝑠  0,0054 -0,0605 

Antal år*Akkum. studiepoint>=24 𝜂14
𝑠  -0,0062 -0,0702 

Antal år*Akkum. studiepoint>=27 𝜂15
𝑠  0,0553 0,0026 

Antal år*Akkum. studiepoint>=30 𝜂16
𝑠  0,0607 0,0714 
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Tabel B1.1: Parameterestimater – fortsat 

    
2-3-årige studier 

(S0=3) 
4-5-årige studier 

(S0=4) 

Nytte 

   
Konstant 𝜈0 0,3701 

 
Antal år som studerende 𝜈1

𝑗=1,𝑠
 0,0236 -0,3821 

'' 𝜈1
𝑗=2,𝑠

 -0,9278 -0,1679 

'' 𝜈1
𝑗=3,𝑠

 -0,8362 -0,2152 

'' 𝜈1
𝑗=4,𝑠

 -0,1507 -0,4136 

'' 𝜈1
𝑗=5,𝑠

 -1,0689 -0,2162 

'' 𝜈1
𝑗=6,𝑠

 -0,9418 -0,2626 

'' 𝜈1
𝑗=7,𝑠

 -0,1431 -0,4392 

'' 𝜈1
𝑗=8,𝑠

 -0,8319 -0,3389 

'' 𝜈1
𝑗=9,𝑠

 -0,7296 -0,3750 

Optager fuldt lån året før 𝜈2
ℓ=0 1,0407 

 
'' 𝜈2

ℓ=½ 2,3876 
 

'' 𝜈2
ℓ=1 3,8027 

 
Optager halvt lån året før 𝜈3

ℓ=0 1,7390 
 

'' 𝜈3
ℓ=½ 2,6461 

 
'' 𝜈3

ℓ=1 2,5747 
 

Høj gennemsnitskarakter 𝜈4
ℎ=0 -0,1838 

 
'' 𝜈4

ℎ=½ -0,0120 
 

'' 𝜈4
ℎ=1 0,3061 

 
Matematisk-naturvidenskabelig 𝜈5

ℎ=0 0,1607 
 

'' 𝜈5
ℎ=½ 0,2532 

 
'' 𝜈5

ℎ=1 0,5616 
 

Arbejder hele året året før 𝜈6
ℎ=0 -5,3356 

 
'' 𝜈6

ℎ=½ -3,6108 
 

'' 𝜈6
ℎ=1 -1,5135 

 
Arbejder kun i sommerferien året før 𝜈7

ℎ=0 -1,0453 
 

'' 𝜈7
ℎ=½ 0,2254 

 
'' 𝜈7

ℎ=1 0,8304 
 

Opnået eksamensbevis 𝜈8
ℎ=0,𝑠 -0,8665 2,9221 

'' 𝜈8
ℎ=½,𝑠 -1,1069 2,5950 

'' 𝜈8
ℎ=1,𝑠 -1,0009 3,1692 

Relativ risikoaversion  1 − 𝜆 0,1536   

Studiestart, tidspunkt t=0 

   
Konstant 𝜁0 -7,0625 

 
Høj gennemsnitskarakter 𝜁1

𝑠 0,8779 1,9668 

Matematisk-naturvidenskabelig 𝜁2
𝑠 -0,2223 1,3757 

Initial erhvervserfaring 𝜁3
𝑠 -0,8268 -0,4433 

    

Kilde: Joensen og Mattana (2018). 
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Bilag 2: De danske uddannelsesstøtteregler 
 

Da de fleste studerende på de videregående uddannelser modtager støtte som 

udeboende, tages der ved indarbejdelsen af de danske uddannelsesstøtteregler i 

modellen udgangspunkt i støttereglerne for udeboende studerende. 

 

I 2018 kan udeboende studerende på de videregående uddannelser årligt modtage en 

uddannelsesstøtte på op til 110.472 kr. Heraf gives 73.080 kr. i form af stipendier og 

37.392 kr. i form af lån. Det maksimale årlige støttebeløb opnås, hvis de studerende 

bruger 12 SU-klip og låner hele det mulige lånebeløb. Hvert SU-klip udløser således 

6.090 kr. i stipendium og 3.116 kr. i lån. Fravælges der klip eller lånes der mindre end 

det mulige lånebeløb, reduceres uddannelsesstøtten.  

 

Overstiger de studerendes erhvervsindkomst det såkaldte fribeløb reduceres 

uddannelsesstøtten også. En overskridelse af fribeløbet i et givent år betyder således, 

at en del af den uddannelsesstøtte, der modtages i løbet af året, skal tilbagebetales 

året efter. Fribeløbets størrelse afhænger af, hvor mange SU-klip de studerende 

vælger at bruge i løbet af året. For studerende, der vælger at bruge 12 SU-klip, er det 

årlige fribeløb 146.664 kr. Fribeløbet øges med 7.131 kr. for hvert SU-klip, der 

fravælges. Studerende, der kun bruger et enkelt SU-klip i løbet af året, har således et 

fribeløb på 225.105 kr. 

 

Hvis en studerende skal tilbagebetale støtte, fordi fribeløbet er overskredet, er det i 

første omgang stipendiedelen, der tilbagebetales, og dernæst lånedelen. Hvis 

eksempelvis en studerende, som i et givent år har valgt at bruge 12 SU-klip og har 

optaget det størst mulige lån, har en erhvervsindkomst på 230.000 kr., skal han eller 

hun tilbagebetale hele stipendiet (73.080 kr.) og 4.454 kr. af lånet, jf. regneeksemplet i 

tabel B2.1. Derudover skal der betales et tillæg for overskridelsen af fribeløbet på 

5.427 kr.5  

 

Havde den studerende valgt kun at bruge 2 SU-klip, ville han eller hun med den 

samme erhvervsindkomst skulle betale 6.224 kr. tilbage af de 12.180 kr., der modtages 

som stipendium, jf. igen tabel B2.1. Der ville ikke skulle betales tillæg for 

overskridelsen af fribeløbet.  

 

 

  

                                                
5
 Tilbagebetalingsbeløbet er lig med 0,5*(erhvervsindkomst-fribeløb), hvis erhvervsindkomsten er op til 11.604 kr. højere 

end fribeløbet. Hvis erhvervsindkomsten er mere end 11.604 kr. højere end fribeløbet, er tilbagebetalingsbeløbet lig 

med (erhvervsindkomst-fribeløb-11.604)+0.5*11.604.  Hvis det beregnede tilbagebetalingsbeløb er højere end den 

faktisk udbetalte støtte, nedsættes tilbagebetalingen, så den svarer til den udbetalte støtte.  Når 

tilbagebetalingsbeløbet overstiger 9.206 kr., skal de studerende også betale et tilbagebetalingstillæg på 7 pct. af 

tilbagebetalingsbeløbet.  
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Tabel B2.1: Bestemmelse af uddannelsesstøtte – regneeksempler 

 Brugte SU-klip 
 12 3 2 1 

Erhvervsindkomst 230.000 230.000 230.000 230.000 
Fribeløb 146.664 210.843 217.974 225.105 
     
Modtaget stipendium 73.080 18.270 12.180 6.090 
Tilbagebetaling af stipendium 73.080 13.355 6.224 2.448 
Modtaget stipendium, netto (a) 0 4.915 5.956 3.642 
     
Optaget SU-lån 37.392 9.348 6.232 3.116 
Tilbagebetaling af SU-lån 4.454 0 0 0 
Optaget SU-lån, netto (b) 32.938 9.348 6.232 3.116 
     
Tillæg for tilbagebetaling (c) 5.427 935 0 0 
     
Støtte i alt, netto (d)=(a)+(b)-(c) 27.511 13.328 12.188 6.758 
Stipendieandel (a)/(d) 0 0,37 0,49 0,54 

Anm.: Det antages, at den studerende i regneeksemplerne optager det størst mulige SU-lån for et givent antal SU-klip. 

 

 

Hvor mange SU-klip, de studerende vælger at bruge et givent år, afhænger bl.a. af, 

hvordan de vægter uddannelsesstøtte i det aktuelle år i forhold til muligheden for at 

opnå støtte på et senere tidspunkt. Nogle studerende vil vælge at bruge 12 SU-klip for 

at opnå det størst mulige støttebeløb. For andre studerende kan det være 

hensigtsmæssigt at spare på SU-klippene, f.eks. fordi de tror at studierne kan komme 

til at tage længere tid end normeret, eller at der er en mulighed for, at de senere vil 

foretage et studieskift. 

 

Hvis erhvervsindkomsten overstiger 146.664 kr. (fribeløbet ved 12 SU-klip), forøges det 

økonomiske incitament til at fravælge klip med erhvervsindkomstens størrelse. Ved at 

fravælge klip øges fribeløbet, og en mindre andel af den modtagne støtte skal derfor 

tilbagebetales.6 

 

For studerende, der ikke optager SU-lån, reduceres uddannelsesstøtten efter 

tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte med mindre end 6.090 kr. per fravalgt klip, 

når erhvervsindkomsten er højere end fribeløbet. I nogle tilfælde stiger 

uddannelsesstøtten efter tilbagebetaling faktisk ved fravalg af klip, jf. figur B2.1. 

 

 

  

                                                
6
 For et givent valg af antal SU-klip vil der naturligvis også være et incitament til at undgå at arbejde så meget, at der 

skal tilbagebetales uddannelsesstøtte. Den effektive marginalskat, der tager hensyn til tilbagebetaling af 

stipendiedelen af støtten og tilbagebetalingstillægget, kan således overstige 100 pct., hvis der skal betales mere end 

9.206 kr. tilbage af det modtagne SU-stipendium. 



- 16 - 
 

Figur B2.1: SU-stipendiets størrelse 

 

Anm.: Figuren viser, hvordan SU-stipendiet for udeboende studerende på de videregående uddannelser varierer med 

antallet af brugte SU-klip og erhvervsindkomsten. Stipendiet er opgjort efter fradrag af den evt. tilbagebetalte andel af 

stipendiet og det tilknyttede tilbagebetalingstillæg. Erhvervsindkomsten er opgjort før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. 

Den stiplede linje viser, hvordan stipendiet bestemmes i modelberegningerne. Alle størrelser er opgjort for kalenderåret 

2018. 

 

Figur B2.2: Uddannelsesstøttens størrelse 

 

Anm.: Figuren viser, hvordan uddannelsesstøtten (summen af SU-stipendiet og det størst mulige SU-lån) for udeboende 

studerende på de videregående uddannelser varierer med antallet af brugte SU-klip og erhvervsindkomsten. Støtten er 

opgjort efter fradrag af evt. tilbagebetalt støtte og tilbagebetalingstillæg. Erhvervsindkomsten er opgjort før fradrag af 

arbejdsmarkedsbidrag. Den stiplede linje viser, hvordan støtten bestemmes i modelberegningerne. Alle størrelser er 

opgjort for kalenderåret 2018. 
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Blandt de studerende, der optager det størst mulige SU-lån for et givent antal brugte 

SU-klip i løbet af året, er den samlede støtte efter evt. tilbagebetaling altid størst ved 12 

SU-klip for erhvervsindkomster under 255.711 kr., og støtten reduceres for hvert SU-

klip, der fravælges, jf. figur B2.2.7  

 

Fravalg af SU-klip betyder imidlertid ikke kun, at den samlede støtte reduceres blandt 

studerende med høj erhvervsindkomst, som optager SU-lån. Færre anvendte SU-klip 

har også den virkning, at en større andel af støtten udgøres af stipendier.8 Det skyldes 

især, at stipendiedelen tilbagebetales før lånedelen, når fribeløbet overskrides. Ved at 

fravælge klip mistes muligheden for at låne 3.116 kr. per fravalgt klip. Stipendiebeløbet 

efter tilbagebetaling reduceres derimod med mindre end 6.090 kr. per fravalgt klip, da 

fravalg af klip mindsker det stipendiebeløb, der skal tilbagebetales, jf. eksemplet i tabel 

B2.1. Det økonomiske incitament til at fravælge SU-klip øges alt andet lige, når 

reduktionen i stipendiedelen af støtten mindskes relativt til reduktionen i lånedelen.  

 

Forsimplede uddannelsesstøtteregler i modelberegningerne 

 

Den anvendte model er konstrueret med udgangspunkt i svenske institutionelle forhold, 

og den indeholder derfor ingen beskrivelse af, hvordan de studerendes årlige forbrug af 

SU-klip bestemmes. Blandt andet for at undgå at skulle modellere forbruget af SU-klip, 

forsimples uddannelsesstøttereglerne i modelberegningerne. Der gøres følgende 

antagelser: 

 

 Alle studerede med erhvervsindkomster på op til 146.664 kr. modtager det 

maksimale stipendium på 73.080 kr. 

 Stipendiet aftrappes lineært med erhvervsindkomsten fra det maksimale niveau 

på 73.080 kr. til 0 kr., når erhvervsindkomsten vokser fra 146.664 kr. til 236.997 

kr. Aftrapningsraten for stipendiet er således lig med 0,81 (73.080/(236.997-

146.664)) i det angivne indkomstinterval.9 Den stiplede linje i figur B2.1 giver en 

grafisk illustration af, hvordan stipendiet efter evt. tilbagebetaling antages at 

variere med erhvervsindkomsten. 

 Der er et fast forhold mellem stipendiet og det mulige lånebeløb, svarende til at 

stipendiet udgør 66 pct. af den samlede mulige støtte. For erhvervsindkomster 

                                                
7
 For erhvervsindkomster over 255.711 kr. er tilbagebetalingskravet (inkl. tilbagebetalingstillægget) mindst lige så stort 

som den evt. modtagne støtte, og det er således optimalt slet ikke at bruge SU-klip. 

8
 Figur B2.3 viser, hvordan stipendieandelen varierer med antallet af brugte SU-klip og erhvervsindkomsten.  

9
 Den valgte lineære aftrapning af stipendiet for erhvervsindkomster over 146.664 kr. bygger på en antagelse om, at de 

studerende vælger at bruge det antal SU-klip, som maksimerer deres stipendium efter tilbagebetaling. Er 

erhvervsindkomsten eksempelvis under eller lidt over 146.664 kr. antages de studerende at bruge 12 SU-klip. For 

erhvervsindkomster lidt under 236.997 kr. vil der kun blive brugt 1 SU-klip, og for erhvervsindkomster over 236.997 kr. 

vil der slet ikke blive brugt nogle SU-klip. Efter de faktiske støtteregler skal en studerende, der bruger 1 SU-klip i året, 

således tilbagebetale hele det modtagne stipendium på 6.090 kr., hvis erhvervsindkomsten overstiger 236.997 kr. 

Omkring to tredjedele af de studerende på de danske videregående uddannelser optager ikke SU-lån. Derfor er det 

formentlig et flertal af de studerende, der primært tager udgangspunkt i reglerne for stipendiedelen af 

uddannelsesstøtten, når de vælger, hvor mange SU-klip de vil bruge i løbet af et år. 
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under 146.664 kr. er den faktiske stipendieandel ved fuld låntagning netop 66 

pct. (6.090/(6.090+3.116)) uanset det valgte antal SU-klip.10 For studerende, 

der optager det størst mulige lån er aftrapningsraten for den samlede støtte 

1,22 (110.472/(236.997-146.664)), hvis erhvervsindkomsten overstiger 146.664 

kr.  

 De studerende har ikke mulighed for at optage slutlån. 

 De studerende kan modtage uddannelsesstøtte i modellens 5 første perioder, 

hvis de vælger at studere på en 2-3-årig videregående uddannelse. Vælger de 

at studere på en 4-5-årig videregående uddannelse, kan de modtage støtte i 

modellens første 7 perioder.11 

 

 

Figur B2.3: Stipendiets andel af den samlede uddannelsesstøtte 

 

Anm.: Figuren viser, hvordan forholdet mellem stipendieandelen (SU-stipendiet i forhold til summen af SU-stipendiet og 

det størst mulige SU-lån) for udeboende studerende på de videregående uddannelser varierer med antallet af brugte 

SU-klip og erhvervsindkomsten. Ved beregningen af stipendieandelen er der taget højde for evt. tilbagebetaling af 

støtte, men ikke tilbagebetalingstillægget. Erhvervsindkomsten er opgjort før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Den 

stiplede linje viser stipendieandelens størrelse i modelberegningerne. Alle størrelser er opgjort for kalenderåret 2018. 

 

                                                
10

 Antagelsen om det faste forhold mellem stipendium og det mulige lånebeløb betyder at det mulige lånebeløb for 

erhvervsindkomster over 146.664 kr. er lavere i modelberegningerne end med de faktiske støtteregler, jf. figur B2.2 og 

figur B2.4. 

11
 Studerende på de danske videregående uddannelser kan maksimalt modtage uddannelsesstøtte i den normerede 

studietid plus et ekstra år. For uddannelser, der er normeret til 3 (5) år kan der således maksimalt modtages støtte i 4 

(6) år. I modellen kan der i periode 1 kun modtages støtte svarende til et halvt års uddannelsesstøtte. Antagelsen om, 

at der kan modtages støtte i 5 (7) perioder på de 2-3-årige (4-5-årige) uddannelser, betyder således, at de unge kan få 

støtte i 4,5 (6,5) år. Der er også foretaget beregninger, hvor det antages, at de unge kun kan modtage støtte i 4 (6) 

perioder på de 2-3-årige (4-5-årige) uddannelser. Modellens resultater ændres dog ikke væsentligt ved en sådan 

forkortelse af støtteperioden. 
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Figur B2.4: Det mulige SU-lånebeløb 

 

Anm.: Figuren viser, hvordan det mulige SU-lånebeløb varierer med antallet af brugte SU-klip og erhvervsindkomsten. 

Lånebeløbet er opgjort efter fradrag af den evt. tilbagebetalte andel af lånet (ekskl. tilbagebetalingstillægget). 

Erhvervsindkomsten er opgjort før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Den stiplede linje viser, hvordan det mulige 

lånebeløb bestemmes i modelberegningerne. Alle størrelser er opgjort for kalenderåret 2018. 

 

 

Tilbagebetaling af studielånene 

 

Studerende, der optager SU-lån, skal begynde at tilbagebetale lånet i starten af 

kalenderåret, der ligger 2 år efter afslutningsåret for studiet. Bliver en studerende 

eksempelvis færdig med sin uddannelse i juni 2018, skal tilbagebetalingen af lånet 

påbegyndes i starten af 2020. Lånet tilbagebetales med lige store årlige ydelser over 

en periode på 7 til 15 år afhængigt af det akkumulerede lånebeløb ved uddannelsens 

afslutning, jf. tabel B2.2.12 Den udestående gæld forrentes med 4 pct. p.a. i studietiden 

og med en variabel rente, der afhænger af diskontoen, efter studietiden. Aktuelt er den 

variable rente på 1 pct. p.a. 

 

I modelberegningerne antages det, at de studerende tilbagebetaler deres SU-lån efter 

de beskrevne regler. Lånene afvikles således som annuitetslån med lige store årlige 

nominelle ydelser. Set i et historisk lys er det aktuelle renteniveau dog meget lavt. I 

modelberegningerne antages det derfor, at studiegælden forrentes med en realrente 

på 2 pct. p.a. efter studietiden (den nominelle rente og inflationen antages at være 

henholdsvis 4 pct. og 2 pct. p.a.). I studietiden forrentes gælden af beregningstekniske 

årsager med en realrente på 0 pct. p.a.13 
                                                
12

 Der kan alternativt betales afdrag hver måned, hver anden måned, hvert kvartal eller hvert halve år. 

13
 Forrentningen af gælden i studietiden burde ideelt set være på niveau med forrentningen af gælden efter studietiden i 

modelberegningerne. Det vurderes dog, at den relativt lave forrentning i studietiden ikke spiller en væsentlig betydning 

for resultaterne af de gennemførte beregninger. 
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Tabel B2.2: Tilbagebetalingsperiode for SU-lån 

 Tilbagebetalingsperiode 

Su-lånets størrelse:  

0-39.999 kr. 7 år 

40.000-59.999 kr. 8 år 

60.000-79.999 kr. 9 år 

80.000-99.999 kr. 10 år 

100.000-119.999 kr. 11 år 

120.000-139.999 kr. 12 år 

140.000-159.999 kr. 13 år 

160.000-179.999 kr. 14 år 

180.000 og derover 15 år 
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Bilag 3: Tilpasning af modellen til danske forhold 
 

Modellen er tilpasset på en sådan måde, at den ved de gældende danske støtteregler 

viser at:  

 

 85 pct. af de unge med en gymnasial uddannelse starter på en videregående 

uddannelse 

 75 pct. af de unge med en gymnasial uddannelse fuldfører en videregående 

uddannelse 

 10 pct. af de unge, der tager en videregående uddannelse, vælger en kortvarig 

videregående uddannelse (svarende til en 2-3-årig uddannelse i modellen) 

 34 pct. af de studerende optager SU-lån i løbet af et år 

 

Mere specifikt er der foretaget følgende tilpasninger af modellen: 

 

 𝜁0 fratrækkes 0,3 for de 2-3-årige uddannelser, og tillægges 1,9 for de 4-5-årige 

uddannelser. Denne ændring får flere til at starte på en 4-5-årig uddannelse og 

færre til at starte på en 2-3-årig uddannelse. 

 Andelen af de unge med en gymnasial uddannelse, der har gennemført en 

matematisk-naturvidenskabelig gymnasial uddannelse øges fra 16 til 78 pct. 

Denne ændring får flere til at starte på en 4-5-årig videregående uddannelse.14 

 𝜈0 tillægges 1,52 for de alternativer, hvor der ikke optages lån (j=2,3,5,6,8,9), 

og fratrækkes 1,3 for de alternativer, hvor der optages lån (j=1,4,7). Denne 

ændring får færre til at optage SU-lån. 

 𝜈8
ℎ𝑠 sættes lig med minus uendelig. Ændringen får de unge til ophøre med at 

være studerende, når de har fuldført deres videregående uddannelse.  

 Den latente variabel g* tillægges 2. Ændringen betyder, at de studerende kan 

opnå flere studiepoint i hver periode, hvilket gør det muligt for dem at 

færdiggøre deres uddannelse hurtigere. Det bliver derved mere attraktivt at 

tage en videregående uddannelse, og fuldførelsesprocenten stiger. 

 𝜂0
𝑠 ganges med 0,95. Denne ændring øger fuldførelsesprocenten, og får flere til 

at starte på en videregående uddannelse. 

 

 

 

                                                
14

 Forøgelsen af andelen, der har gennemført en matematisk-naturvidenskabelig gymnasial uddannelse, foretages 

alene for at få flere til at vælge en 4-5-årig uddannelse i modellen, og ikke for andelen skal afspejle, hvor mange 

danske unge med en gymnasial uddannelse, der har gennemført en matematisk-naturvidenskabelig gymnasial 

uddannelse. 




