
SU-omlægning vil betyde færre kandidater – og vil have en social slagside 
 

DM, Ida og Djøf har spurgt de studerende, hvordan en SU-omlægning vil påvirke dem.  

Undersøgelsen viser at 

• 45 procent af de bachelorstuderende i IDA, Djøf og DM ville overveje at afslutte med en 

bachelorgrad, hvis SU på kandidatdelen blev lånebaseret.  

• Der er en social slagside, idet 33 procent af bachelorstuderende fra Djøf og IDA, hvis forældre har 

en lang videregående uddannelse, vil overveje at afslutte med en bachelorgrad, mens det er hele 

46 procent blandt dem, hvis forældre ikke har en lang videregående uddannelse, der vil overveje at 

afslutte med en bachelorgrad.  

Resultater 
De bachelorstuderende er blevet stillet spørgsmålet: ” Forestil dig, at SU-reglerne ændres, så SU'en på 

kandidatdelen erstattes af en mulighed for at låne et beløb svarende til SU'en af staten. Ville det påvirke din 

beslutning om at afslutte med en bachelor- eller en kandidatgrad?” 

46 procent angiver, at de ville fortsætte og opnå en kandidatgrad, men næsten lige så mange – 45 procent 

– ville overveje af afslutte med bachelorgraden. Ganske få – 2 procent – har hele tiden haft en plan om at 

afslutte studiet efter bachelorgraden 

Tabel 1. Ville det påvirke din beslutning om at afslutte med en bachelor- eller en kandidatgrad? (bachelorstuderende) 

  Total  Procent 

Nej, jeg vil fortsætte for at opnå en kandidatgrad 1393 46% 

Ja, jeg ville i så fald overveje at afslutte med en bachelorgrad frem for en kandidatgrad 1346 45% 

Nej, jeg har hele tiden tænkt mig at afslutte med en bachelorgrad 63 2% 

Ved ikke 222 7% 

Total 3024 100% 

*Tal fra DM, IDA og Djøf 



Figur 1: Cirkeldiagram over svarfordelingen angivet i procent på spørgsmålet: ”Ville det påvirke din beslutning om at afslutte med 
en bachelor- eller en kandidatgrad?” (bachelorstuderende) 

 

Figur 2: Søjlediagram over svarfordelingen på spørgsmålet: ”Ville det påvirke din beslutning om at afslutte med en bachelor- eller en 
kandidatgrad?” (bachelorstuderende) 

 

 

For studerende i Ida og Djøf er det muligt at dele spørgsmålet op på forældres højeste uddannelse. Det 

viser, at der er en betydelig social slagside, da børn af forældre med ikke-akademisk baggrund i højere grad 

vil overveje at afslutte med en bachelorgrad end studerende, hvis forældre har akademisk baggrund.  
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Figur 3. Forestil dig, at SU-reglerne ændres, så SU'en på kandidatdelen erstattes af en mulighed for at låne et beløb svarende til 
SU'en af staten. Ville det påvirke din beslutning om at afslutte med en bachelor- eller kandidatgrad? (bachelorstuderende) 

*Tal fra IDA og Djøf

Metode 
Der er lavet dataindsamling i Ida, DM og Djøf blandt studerende medlemmer. Der er indsamlet data fra i alt 

3024 bachelorstuderende. 


