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Er gratis høyere  
utdanning rettferdig? 

Av Mats Kirkebirkeland

Sammendrag
Til tross for at stadig større andeler av de oppvoksende årskullene studerer til høyere utdanning, 
er det fortsatt store forskjeller i bakgrunn blant norske studenter. På noen områder har ulikheten 
økt. Dette gjelder særlig forskjellene mellom kjønn og med hensyn til foreldres utdanningsnivå.

Dersom denne trenden fortsetter, kan tilliten og legitimiteten til det norske høyere utdannings-
systemet over tid svekkes. Derfor bør man se etter politiske tiltak som kan redusere ulikheten og 
har en omfordelende effekt.

I to tidligere Civita-notater er egenandeler for studentene, ofte omtalt som studieavgift, foreslått 
som et tiltak som kan styrke offentlige utdanningsinstitusjoners autonomi, økonomi og kvalitet, 
uten å bryte med prinsippet om «lik rett til utdanning».1,2 En slik egenandel vil også kunne redu-
sere de offentlige utgiftene noe.

I dette notatet argumenteres det fra en annen vinkel: En moderat studieavgift kan være et virke-
middel for å redusere ulikheten og bidra til sosioøkonomisk omfordeling i samfunnet.

Bakgrunn

Med unntak av en kort periode med stillstand på midten 2000-tallet, har antallet norske studenter 
økt jevnt og trutt de siste tiårene. Tar man med norske studenter i utlandet, er antallet nå over 
275.000.
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Antall nye studenter har i samme periode vært mer stabilt, på mellom 40.000 og 50.000 studenter 
årlig. Det betyr at økningen i antall studenter siden midten av 2000-tallet kommer av at studen-
tene studerer i flere år enn før. Flere studerer altså til master- og doktorgrader og/eller bruker 
lenger tid på å oppnå gradene. 

Figur 1: Antall studenter totalt og antall nye studenter.3,4

Det økende antallet studenter innen akademisk høyere utdanning er en del av en langvarig trend 
som har pågått siden etterkrigstiden, ikke bare i Norge, men i de fleste vestlige og velstående sta-
ter i verden. Når samfunnene blir rikere og mer teknologisk avansert, øker både antall studenter 
og studieår.

Hvor har veksten kommet?

Studentveksten har vært høyest innen økonomiske og administrative fag og samfunnsfag og juri-
diske fag. Det er også interessant å se at realfag og lærerutdanningen har hatt sterk vekst de siste 
årene, etter at mange snakket om realfagskrise og lærermangel tidligere på 2000-tallet. Huma-
nistiske og estetiske fag har derimot hatt et fall i antall studenter. Dette tyder på at studentene er 
relativt følsomme for signaler om jobbmuligheter i etterkant av studiene. 
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Figur 2: Antall studenter fordelt på studieretning.5

En konsekvens av studentveksten er at det stadig kreves en høyere poengsum for å komme inn på 
mange studier. Spesielt gjelder dette de mer «prestisjefulle» studiene ved universitetene. Studen-
tenes karakterpoeng fra videregående skole har samtidig hatt en flat eller endog negativ utvikling. 
Veksten i antall studenter kan derfor ha bidratt til at flere bruker lenger tid på å samle poeng for 
å komme inn, for eksempel gjennom å oppnå alderspoeng, uten at studentene nødvendigvis er 
bedre kvalifisert.6 

Ved å fordele studentveksten etter studentenes sosioøkonomiske bakgrunn, ser vi at veksten har 
kommet blant studenter hvis foreldre har høyere utdanning, mens det har vært liten vekst i antall 
studenter hvis foreldre har grunnskole eller videregående utdanning som høyeste oppnådde 
utdanning. Den prosentvise veksten vises i parentes.7 
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Figur 3: Antall studenter fordelt etter foreldrenes utdanningsnivå.8 

Denne utviklingen kan forklares med at befolkningens utdanningsnivå også er endret mye de siste 
tiårene. Andelen med grunnskole som høyeste fullførte utdanning har sunket fra over 50 prosent 
til under 30 prosent av befolkningen. Andelen med høyere utdanning har økt fra under 10 prosent 
til over 30 prosent.

Et annet moment som forklarer økningen i antall studenter med foreldre med høyere utdanning, 
er at det holder at en av to foreldre har høyere utdanning. Altså vil en student hvor far har grunn-
utdanning og mor har høyere utdanning, inkluderes i statistikken som barn av foreldre med høy-
ere utdanning.

Ulikhet i høyere utdanning

Økningen i andelen studenter hvis foreldre har høyere utdanning, betyr at vi bruker stadig mer 
ressurser på studenter med foreldre med høy sosioøkonomisk status. Sannsynligheten for å stu-
dere til en høyere utdanning er sterkt avhengig av dine foreldres utdanningsnivå.
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Figur 4: Befolkningens utdanningsnivå fra 1970-2012. 9

Figur 5: Andel som studerer til høyere utdanning etter foreldrenes høyeste utdanningsnivå. 10
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Som figuren viser, er det under 20 prosents sannsynlighet for at du studerer til høyere utdanning 
dersom dine foreldre kun har grunnskoleutdanning, mens det er 60 prosent sannsynlighet dersom 
dine foreldre har lang høyere utdanning. Riktignok øker andelen studenter av foreldre som har 
grunnskole og videregående utdanning, men fra svært lave nivåer. 

Forskjellen blir enda større om vi ser på kjønn. Blant menn med foreldre som har grunnskoleut-
danning som høyeste utdanningsnivå, er det knappe 12 prosent som studerer til høyere utdan-
ning i 2016. Blant kvinner med foreldre som har lang høyere utdanning, er det 65 prosent. 

Videre har kvinner med foreldre som har grunnutdanning som høyeste utdanningsnivå, en høy-
ere sannsynlighet for å studere, enn menn hvis foreldre har videregående som høyeste utdan-
ningsnivå. Riktignok har andelen blant menn med foreldre som har grunnutdanning som høyeste 
utdanningsnivå økt, mens andelen blant menn med foreldre som har videregående som høyeste 
utdanning har hatt en mer flat utvikling.

Figur 6: Andel som studerer til høyere utdanning etter foreldrenes høyeste utdanningsnivå og kjønn. 11 
Menn vises i heltrukken kurve og kvinner i stiplet kurve.

Når det kommer til kvinner og menn med foreldre med høyere utdanning, er utviklingen mer flat, 
sett bort fra kvinner med foreldre med kort høyere utdanning, som har hatt en positiv utvikling 
(se graf 6 på neste side).
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Figur 7: Andel som studerer til høyere utdanning etter foreldrenes høyeste utdanningsnivå og kjønn. 12 
Menn er i heltrukken kurve og kvinner er i stiplet kurve.

Norskfødte med foreldre som har innvandret gjør det imidlertid ikke dårligere enn barn av norske 
foreldre. Snarere tvert imot. Dersom dine foreldre har innvandringsbakgrunn, har du større sann-
synlighet for å studere til høyere utdanning enn dersom du har norsk bakgrunn – uavhengig av om 
foreldrene har høyere utdanning eller ikke.13

Figur 8: Studenter i prosent av registrerte årskull (19-24 år) etter innvandringsbakgrunn.14

Dersom man kobler sammen variablene kjønn og innvandringsbakgrunn, finner man også kjønns-
forskjeller. 
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Figur 9: Andel som studerer til høyere utdanning fordelt på innvandringsbakgrunn og kjønn.  
Menn er i heltrukken linje og kvinner er i stiplet linje.15

Det er også store og vedvarende geografiske forskjeller innen høyere utdanning. Dersom man er 
fra Oslo og Akershus, har man 45 prosent sannsynlighet for å studere til høyere utdanning, mens 
man har rundt 30 prosent sannsynlighet hvis man er fra Nord-Norge.

Figur 10: Andelen studenter i registrert årskull etter landsdel.16

Dette kan forklares med at det også er sosioøkonomiske forskjeller mellom landsdelene, og at 
terskelen for å studere i Oslo og Akershus kanskje er mindre, fordi man ikke nødvendigvis trenger 
å flytte for å studere. Likevel viser statistikken at høyere utdanning ikke bare er svært ulikt fordelt 
basert på sosioøkonomisk status og kjønn, men også indirekte etter geografi.

Forskjellene forsterkes videre i løpet av selve studiet. Mellom 55 og 60 prosent av studentene hvor 
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foreldrene har grunnskole som høyeste utdanning, har ikke fullført studiene etter åtte år. Tilsva-
rende tall for studenter hvis foreldre har høyere utdanning, er mellom 20 og 25 prosent.

Figur 11: Andelen studenter som ikke har fullført studiene etter åtte år,  
etter foreldrenes utdanningsnivå. 17

Forskjellene forsterkes ytterligere dersom man også ser på kjønn.

Figur 12: Andelen studenter som ikke har fullført studiene etter åtte år etter foreldrenes  
utdanningsnivå og kjønn. Menn er heltrukket linje og kvinner er stiplet linje. 18

Tidligere i notatet ble det vist til at menn med foreldre med grunnskoleutdanning som høyeste 
utdanningsnivå har 12 prosents sannsynlighet for å studere til høyere utdanning. Av de 12 pro-
sentene er det mellom 60 og 70 prosent som ikke fullfører høyere utdanning innen åtte år etter 
studiestart. For denne gruppen er det altså 4–5 prosent som fullfører høyere utdanning. 
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Fordeling og prinsippene for høyere utdanning

Høyere utdanning i Norge bygger på det overordnede prinsippet om «lik rett til utdanning», som har 
bred partipolitisk og folkelig støtte. Prinsippet betyr ikke at man har en juridisk rett til å ta høyere 
utdanning, men at man skal ha mulighet til å studere til en høyere utdanning uavhengig av sosio-
økonomisk og annen bakgrunn. 

Det er imidlertid begrensninger i form av krav til faglig kompetanse. Alle som studerer til høyere 
utdanning i Norge, må ha studiekompetanse fra allmenn videregående opplæring eller tilsvarende. 
Dersom enkeltstudier har flere søkere enn plasser, fordeles plassene igjen etter kompetansenivå 
målt ved karakterer. Det er riktignok noen få kvoteordninger, men i all hovedsak er det altså merito-
kratiske prinsipper som fordeler ressursene i norsk høyere utdanning. 

Like muligheter til høyere utdanning må derfor forstås som at sosioøkonomisk status ikke skal 
begrense mulighetene til å studere, så lenge en er faglig kvalifisert.

De fleste mener at det viktigste verktøyet for å oppnå dette er at høyere utdanning (ved offentlige 
utdanningsinstitusjoner) skal være gratis. Dette omtales gjerne som gratisprinsippet, som ble lovfes-
tet med Kristin Clemet som utdanningsminister.19 Videre har man offentlige, subsidierte studielån- 
og stipendordninger (Lånekassen) som skal sikre studentenes inntekt under studiene. 

Dilemmaet er at når offentlige utdanningsinstitusjoner skal være gratis, samtidig som det er store 
sosioøkonomiske forskjeller i studentmassen, får vi en storstilt omfordeling av ressurser fra grupper 
med lav sosioøkonomisk status, til de med høy sosioøkonomisk status.

Ifølge OECD bruker Norge årlig over 22.000 dollar (ca. 180.000 kroner) per student på høyere utdan-
ning. Offentlige kostnader ved stipend og subsidiering av studielån kommer i tillegg. Norge er blant 
landene i OECD som bruker flest offentlige kroner per student, også når vi tar hensyn til prisnivået.

Figur 13: Offentlig kostnad per studieår i USD (PPP-justert). 20
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Dersom man ser på de tidligere SSB-tallene for studentårsverk etter foreldrenes utdanningsnivå, 
for perioden 1999–2016, finner man at nesten halvparten av alle studentårsverk blir utført av stu-
denter hvor foreldrene også har høyere utdanning. Det betyr at nesten halvparten av de offentlige 
ressursene til høyere utdanning går til en i utgangspunktet sosioøkonomisk sterk gruppe.

Figur 14: Fordeling av antall studentårsverk for perioden 1999-2016 etter foreldrenes utdanningsnivå. 21

Ved å kun se på de siste fire årene vi har tall for, studieårene 2013-2016, finner man at den sosio-
økonomiske fordelingen blir stadig mer skjev. 

Figur 15: Fordeling av antall studentårsverk for perioden 2013-2016 etter foreldrenes utdanningsnivå. 22
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Er ulikhet i høyere utdanning et problem?

Noen vil nok mene at omfordelingen av ressurser ikke er et stort problem, ettersom utdannings-
ressursene fordeles meritokratisk, til de best kvalifiserte. Dessuten gir høyere utdanning ofte høy-
ere inntekt, som bidrar til en viss omfordeling motsatt vei igjen, ettersom vi har et progressivt 
skattesystem. Samfunnet har også andre fordeler av at en stor andel av befolkningen har høy 
utdanning.

De største fordelene ved høyere utdanning går imidlertid ikke til samfunnet, men til den enkelte 
student. OECD har sett på nåverdien23, både den private og offentlige, av høyere utdanning. De 
finner at den private nåverdien av høyere utdanning er betydelig høyere enn nåverdien til det 
offentlige. Selv om det offentlige har positiv nåverdi for hver student som utdannes, er gevinsten 
større for studenten selv.

Figur 16: Den individuelle (private) og offentlige nåverdien av høyere utdanning i løpet av et livsløp. 24

Videre må man alltid anta at alle ressurser har en alternativkostnad. De kunne altså bli brukt til 
noe annet, enten i utdanningssystemet eller i samfunnet for øvrig. 

En forutsetning for at man likevel velger å bruke store ressurser på gratis høyere utdanning, er 
antagelsen om at alle har like muligheter gjennom det norske utdanningssystemet. Dette er i mid-
lertidig en forutsetning som det kan stilles spørsmål ved.
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Det er store kvalitetsforskjeller i det norske offentlige utdanningssystemet. Dette gjelder både for 
grunnskolen og i den videregående skolen.25,26 Mathilde Fasting i Civita skriver at Norge har god 
sosial mobilitet sammenlignet med andre land, og at deler av norsk skole bidrar til sosial mobilitet, 
mens andre deler ikke gjør det i like stor grad.27

Fasting peker videre på en rekke lavthengende frukter for å bedre mobiliteten. Selv om noen av 
tiltakene omhandler organisering av utdanningssystemet, vil enkelte tiltak også koste penger. 

En alternativ bruk av midlene som går til å finansiere gratis høyere utdanning, er finansiering av 
tiltak som kan forbedre den sosiale mobiliteten i andre deler av utdanningssystemet eller i sam-
funnet for øvrig.

En studieavgift kan redusere ulikhetene 

Vi kan muligens beholde gratis høyere utdanning og samtidig innføre tiltak som øker den sosiale 
mobiliteten i resten av utdanningssystemet. Men i en stadig mer presset finanspolitisk fremtid, 
er ikke dette gitt. Det er også høyst uklart om det finnes politiske tiltak som vil bedre mobiliteten 
betydelig. I Perspektivmeldingen 2017 skrives det følgende om studieavgifter:

Land med høy egenandel på tjenester som høyere utdanning, har også ofte ordninger med stipend og offentlige 
låneordninger for de som ikke har midler til å dekke utgiftene til skolepenger selv. Ifølge OECD kan det være en 
effektiv måte å gi alle mulighet og midler til å studere og samtidig dele kostnaden ved høy utdanning mellom 

skattebetalerne og studentene.28

Man må altså ikke glemme at offentlige stipend- og låneordninger også sikrer at studenter med lav 
sosioøkonomisk status har mulighet til å studere. Gratis høyere utdanning er ikke en forutsetning 
for å opprettholde prinsippet om lik rett til utdanning. 

En ny studie fra England viser at det høyere utdanningssystemet er blitt mer progressivt, samtidig 
som studieavgiften har økt fra null til 9000 pund. Forskerne konkluderer slik: 

In contrast to other systems with high tuition fees, the English system is distinct in that its income-contingent 
loan system keeps university free at the point of entry, and provides students with comparatively generous 
assistance for living expenses. We conclude that tuition fees, at least in the English case, supported their goals 
of increasing quality, quantity, and equity in higher education.29

Studien viser at selv om studieavgiften har økt, har studenten fått bedre «råd» (likviditet) under 
studiene, på grunn av økning i stipender og offentlige lånemuligheter, samtidig som nåverdien 
(fremtidige rente- og avdragsforpliktelser) er blitt mer progressiv. De studentene som ender opp i 
de høyeste inntektsdesilene i etterkant av studiene, betaler altså mer enn de som ender opp i de 
lavere inntektsdesilene. 

Dette kommer av at man i England har innført en nedre inntektsgrense for når man må betale 
renter og avdrag på studielånet. 
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Figurene under viser at selv om prisen på studier har gått opp, har studentenes likviditetsposisjon 
under studiene og nåverdien av nedbetaling av studielånet og stipender også økt.

Figur 17 (hentet fra artikkelen)

Dette viser at gode offentlige lån- og stipendordninger, som sikrer finansiering av studieavgiften 
og levekostnader under studiet, i tillegg til inntektssikringsmekanismer og et progressivt nedbeta-
lingsregime i etterkant av studiene, kan kombineres med studieavgifter.
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Konklusjon

Høyere utdanning er svært ulikt fordelt i det norske samfunnet. Personer med foreldre uten høy-
ere utdanning, og spesielt menn og personer bosatt i utkantkommuner og i Nord-Norge, studerer 
til høyere utdanning i mye mindre grad enn Oslo-kvinner med foreldre med høyere utdanning. 

Det offentlige bevilger store ressurser til gratis høyere utdanning, basert på ideen om at man 
har «lik rett til utdanning» i det norske samfunnet. Men ettersom vi har store kvalitetsforskjeller 
i andre deler av det norske utdanningssystemet, bør man stille spørsmål om hvorvidt ressurser 
brukt til å gi gratis høyere utdanning til en gruppe som har høy sosioøkonomisk status, kan brukes 
bedre i andre deler av utdanningssystemet eller i samfunnet for øvrig.

Veksten i antall studenter kommer hovedsakelig fra studenter hvis foreldre også har høyere utdan-
ning. Dette forklares med at andelen av befolkningen med foreldre med høyere utdanning øker, 
mens det er færre med grunnskoleutdanning. Å skattefinansiere gratis høyere utdanning har der-
for hatt en sterkere regressiv fordelingseffekt de siste årene, og vil – dersom trenden fortsetter 
– ha en lignende effekt i fremtiden.

Å innføre en moderat egenbetaling, i form av studieavgifter, vil motvirke denne effekten og bidra 
til en mer progressiv, omfordelende effekt. 

Dette taler for at så lenge man har sterke stipend- og studielånsordninger i Norge, kan og bør man 
innføre studieavgifter ved offentlige universiteter og høyskoler. 

Notatet er skrevet av Mats Kirkebirkeland, rådgiver i Civita. 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, for å fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjo-
ner og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklu-
sjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre 
eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at 
vi kan rette opp eller justere. Ta kontakt med forfatteren på mats@civita.no eller civita@civita.no.
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