
 Marts 2013 

Sammenligning af studiestøtte og lånemuligheder for studerende i Danmark, 
Norge og Sverige 
 

Dette faktaark beskriver de grundlæggende forhold for økonomiske støtteordninger, der findes for 

studerende på videregående uddannelser i de skandinaviske lande.  

Undersøgelser i DeFacto i marts 2013 viser, at for en stor andel af de danske studerende lægger 

boligudgifterne alene beslag på hele den modtagne SU. Dette kan hænge sammen med, at det ifølge 

ekspertvurderinger er blevet dyrere at leve i Danmark inden for de seneste år; også dyrere end i vores 

nabolande. Se undersøgelserne på djoef.dk/defacto. En samlet vurdering af de studerendes økonomi må 

bero både på indtægter og udgifter. I det følgende belyses dog alene stipendier og lånemuligheder. 

De væsentligste sammenligningsforhold er: 

 Der er ingen studieafgifter på offentlige uddannelsesinstitutioner i hverken Danmark, Norge eller 

Sverige.  

 Den danske SU ydes både som bidrag og lån, der kan modtages i den normerede studietid plus et år. 

Bidragsdelen udgør i 2013 for udeboende studerende 5.753 kr. pr. måned (før skat). Lånet udgør i 2013 

2.943 kr. pr. måned. 

 Den danske SU er skattepligtig indkomst. Norske og svenske studerende betaler derimod ikke skat af 

deres stipendier.   

 Den norske studiestøtte ydes som et lån, der delvist kan konverteres til stipendium, hvis uddannelsen 

bestås. Hvis den studerende forsinkes i uddannelsen ydes der udelukkende støtte i form af ikke-

konverterbare lån. Støttesatserne for 2013 er ca. 6.030 DKK (6.938 norske kroner) pr. måned for 

februar-maj og september-december. I januar og august er støtten ca. 16.070 DKK (18.498 norske 

kroner).  

 Den svenske ”Studiemedel” består af bidrag og lån, der kan modtages til, hvad der svarer til seks års 

studie. Bidragsdelen for heltidsstuderende på højere- og videregående uddannelser er i 2013 ca. 615 

DKK/uge (707 svenske kroner), hvilket svarer til ca. 2.460 DKK om måneden. 

 

Spørgsmål vedrørende indhold kan rettes til Student i Djøf Mia Thuelund Hansen på 

mth@djoef.dk/33959927 
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Studiestøtte og lånemuligheder for studerende i Danmark, Norge og Sverige 
 Støtte Studielån (maxbeløb) Tilbagebetaling Skat 

Danmark  

Hjemmeboende: 

 

2.860 kr./mdr. 

(før skat) 

 

 

Udeboende: 

 

5.753 kr./mdr. 
(før skat) 

 

 

2.943 kr./mdr. 

 

Kun tilbagebetaling af 

lån. 

 

SU er 

skattepligtig 

indkomst. 

 

Udeboende 

studerende vil 

ca. skulle betale 

8.426 kr. i skat 

af deres SU i 

2013. 

Norge  

Op til 40 % af lånet 

kan omgøres til 

stipendium, hvilket 

svarer til ca. 3.215  

DKK/mdr. 

 

 

8.038 DKK/mdr. 

(gennemsnitligt i 10 

mdr.) 

 

4.823 DKK pr. 
studiemåned, hvis man 

fratrækker 40 % fra den 

gennemsnitlige støtte 

pr./mdr. 

 

Der skal ikke 

betales skat af 

stipendiet. 

Sverige  

Ca. 2.460 

DKK/mdr. 

 

 

Ca. 5.400 DKK/mdr. 

 

Kun tilbagebetaling af 

lånet. 

 

Der betales ikke 

skat af 

stipendiet. 

 

Danmark: 

På videregående uddannelser i Danmark får man overordnet SU svarende til studiets normerede tid plus et 

ekstra års SU, hvis man bliver forsinket i studiet. Dette svarer til 70 SU-klip, hvilket er det samme som 6 års 

SU. Der er ingen aldersgrænse for at få SU, når man er tilmeldt en videregående uddannelse. SU-satserne, 

før skat i 2013 for studerende på videregående uddannelser, er for hjemmeboende studerende 2.860 kr./mdr. 

og 5.753 kr./mdr. for udeboende studerende. Den studerende kan få SU så længe vedkommende er 

studieaktiv, hvilket vil sige, at man ikke er mere end 12 mdr. forsinket i sit studie.   

Når man er indskrevet på en videregående uddannelse og modtager SU, kan man tage SU-lån. Lånet betales 

tilbage med renter, når uddannelsen er afsluttet. SU-lånet er i 2013 på 2.943 kr./mdr.    

SU er en skattepligtig indkomst. Men der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af SU’en. Den gennemsnitlige 

skattetrækprocent for studerende er 38 % (+/- 1-2 %). En udeboende studerende, der modtager SU, men ikke 

har noget studiearbejde, i en kommune med en gennemsnitligskattetrækprocent, vil skulle betale omkring 

8.426 kr. i skat i 2013 (oplyst af en medarbejder i Skat).  

De måneder man modtager SU på en videregående uddannelse, har man et fribeløb på 9.043 kr./mdr. Dette 

beløb er før skat, men fratrukket arbejdsmarkedsbidrag.  



Norge: 

Studerende på højere uddannelser modtager månedligt støtte fra lånekassen med et større beløb ved første 

udbetaling hvert semester. Støttesatserne for 2013 er pr. måned ca. 6.030 DKK (6.938 norske kroner) for 

februar-maj og september-december. I januar og august er støtten ca. 16.070 DKK (18.498 norske kroner). 

Studiestøtten til videregående uddannelser ydes som lån, hvor op til 40 % af lånet konverteres til skattefrit 

stipendium i takt med, at de studerende fuldfører uddannelsen. Der gives maksimalt lån i 8 år. Eventuel 

forsinkelse, ift. den normerede studietid, ydes kun som lån uden mulighed for konvertering til stipendium. 

Det er muligt at være forsinket i op til et år i uddannelsen, inden låneudbetalingerne stopper. Den studerende 

får fuld konvertering (40 % af lånet), hvis uddannelsen, som man har fået støtte til, bestås. Hvis kun dele af 

uddannelsen bestås, vil der forekomme delvis konvertering. 

Hjemmeboende studerende kan ikke få omgjort lånet til stipendium. 

For at kunne få maksimalt stipendium, må ens person- og kapitalindtægt i hele 2013 ikke overskride ca. 

151.700 DKK (151.216 norske kroner).  

Sverige: 

Den svenske ”studiemedel” består af bidrag/stipendium og lån. Bidragsdelen for heltidsstuderende på højere- 

og videregående uddannelser er i 2013 ca. 615 DKK/uge (707 svenske kroner); dette svarer til ca. 2.460 

DKK om måneden. Der gives bidrag i højst 240 uger svarende til heltidsstudier på 6 år. Der beregnes ikke 

bidrag i ferier. Der ydes kun bidrag i perioder, hvor der kan opnås studiefremdrift med krav om, at de 

studerende består 75 % af deres studiepoint (60 point pr år) i et studieår (som beregnes til 40 uger) for at 

kunne få støtte. 

Lånedelen af studiemedelet er ca. 1.350 DKK/uge (1.549 svenske kroner); dette svarer til ca. 5.400 

DKK/mdr.  

Som universitetsstuderende kan man højst modtage ”studiemedel” i 240 uger. Hvor meget man får i støtte 

afhænger af, om man er heltids- eller deltidsstuderende, og hvor mange uger man studerer.  

Der betales ikke skat af den svenske studiemedel.  

Hvis man er fuldtidsstuderende har man et fribeløb på ca. 61.500 DKK (71.200 svenske kroner) pr./20 uger, 

hvilket svarer til et semester. Hvis ens indkomst overskrider fribeløbet, mindskes ens studiemedel.    

Kilder: 
 Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte 

(http://www.su.dk/Sider/default.aspx)  

 Folketinget  

(http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/fiv/spm/11/svar/932027/1199764.pdf) 

 Skat  

(http://skat.dk/SKAT.aspx?old=1816679)  

 Lånekassen 

(http://www.lanekassen.no/)  

 Centrala studiestödsnämnden (http://www.csn.se/) 
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