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Ny forskning visar att gratis högskolestudier varken ger fler studerande eller
minskar social snedrekrytering. Hur många som läser vidare avgörs i stället 
av ett lands inkomstnivå. För att öka andelen högskolestuderande från
studieovana hem är det bättre att investera i en sammanhållen grundskola och
låta universiteten ta ut avgifter, skriver välfärdsforskaren Andreas Bergh.
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S
verige är ett av de
länder i världen
där den högre
utbildningen är
helt skattefinan-

sierad och avgiftsfri. Det lig-
ger nära till hands att tro att
detta har fördelningspoli-
tiskt önskvärda effekter
genom att fler läser vidare
så att den sociala snedrekry-
teringen minskar. Ny forsk-
ning visar dock att så inte är
fallet: länder med hög skat-
tefinansiering av den högre
utbildningen har inte syste-
matiskt fler som läser vidare.
Inte heller har de lägre soci-
al snedrekrytering.

Den enskilda faktor som
bäst förklarar hur många
som läser vidare i ett land är
landets inkomstnivå: i rika
länder läser fler vidare. Sveri-
ge och USA har exempelvis
ungefär lika många som läser
vidare, och ungefär samma
grad av social snedrekryte-
ring, trots att universitet i
USA ofta  tar ut enorma avgif-
ter med svenska mått mätt.

Slutsatserna ovan bygger
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på en sammanställning av
egen och andras forskning,
redovisad i den nyutkomna
antologin ”Den fria akade-
min”, Ratio. Min egen
forskning om vad som för-
klarar hur många som läser
vidare, samt hur detta på-
verkar inkomstjämlikheten,
är samförfattad med Günt-
her Fink vid Harvard School
of Public Health och accep-
terad för utgivning i Social
Science Quarterly.

Det kan onekligen verka
mystiskt att länder med låga
eller inga terminsavgifter,
och generösa studiemedels-
system, inte i genomsnitt
har fler som läser vidare än
länder där studenter måste
betala ur egen ficka. En tro-
lig förklaring är att den stör-
sta kostnaden för att läsa vi-
dare är den så kallade alter-
nativkostnaden: de arbets-
inkomster man väljer bort
när man sätter sig i föreläs-
ningssalen. Den som plug-
gar i tre år väljer bort tre års-
inkomster, en kostnad som
överskuggar även ganska
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höga terminsavgifter.
En annan förklaring är

att det sociala arvet väger
tungt och är svårt att mot-
verka med subventioner till
högre utbildning. Studenter
med högutbildade föräldrar
är överrepresenterade  –
både i det avgiftsfria svens-
ka systemet och exempelvis
i USA med höga avgifter. I
båda länderna har sned-
rekryteringen minskat över
tiden, men forskningen har
svårt att knyta detta till just
högskolesubventionerna.

Det tycks däremot vara
möjligt att motverka det so-
ciala arvet genom en sam-
manhållen grundskola. En-
ligt en utvärdering av 1940-
talets svenska grundskole-
reform, publicerad i ansed-
da American Economic
Review, innebar denna sär-
skilt positiva effekter för be-
gåvade barn från icke
studievana hem. Dessa läste
vidare i högre utsträckning
tack vare den sammanhåll-
na grundskolan, och fick
även höga inkomster senare
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i livet. En trolig slutsats är
alltså att den politiker som
vill motverka det sociala ar-
vet snarare bör använda
grundskolan som verktyg
än högskolepolitiken.

Slutsatsen blir att de
skattemedel som läggs på
den högre utbildningen i hög
utsträckning är en omfördel-
ning till förmån för barn till
akademikerföräldrar. Beräk-
ningar från finansdeparte-
mentets fördelningspolitis-
ka beräkningar visar tydligt
hur subventionerna till den
högre utbildningen är stöd
till rika och högutbildade.

Regeringen har aviserat
att det är mer pengar på väg
till den högre utbildningen.
Om målet är att bedriva tra-
ditionell fördelningspolitik,
och att minska den sociala
snedrekryteringen, har jag
ett enkelt förslag värt att ut-
redas: investera pengarna i
grundskolan i stället, och
tillåt universitet och hög-
skolor att öka sin undervis-
ningskvalitet genom att ta
ut avgifter.
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