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”Varje ingrepp i medborgarnas liv, varje reglering, varje skatt, försvårar planer och dödar 
livsprojekt. Det behövs mer frihet. Mycket m er.”
(Ur Idéer fö r  vår framtid, M oderata Samlingspartiet 1990:65)

Vid regeringsskiftet i oktober 1991 utlovade den nya statsministern Carl 
Bildt en valfrihetsrevolution inom välfärdspolitiken. Nu, sade han, är 
kollektivismens tid slut. 1990-talet kommer att vara den individuella fri
hetens decennium i Sverige. Visionen om valfrihet har moderaterna 
med växande styrka fört fram sedan början av 70-talet. Behovet av ett 
systemskifte inom välfärdspolitiken framställdes under 80-talet som allt 
nödvändigare och nu i 90-talets början har retorik omsatts till handling. 
Den ”svenska modellen” måste ersättas av en ny; den tröga, dyra, by
råkratiska, odemokratiska och ineffektiva offentliga sektorn måste mon
teras ner och ersättas av en marknad som genom privatiseringar, kon
kurrens och minskade regleringar skapar mångfald och valfrihet.

Idag ser vi hur moderaternas valfrihetsprojekt börjar ta form. Det 
sker många förändringar i de kommunala och statliga verksamheterna 
och regeringens ”systemskifte” är avsett att beröra flera av våra stora 
socialförsäkringssystem och välfärdsprogram. Min avsikt är att försöka 
finna ett sätt att förstå innebörden i det valfrihetsbegrepp som ligger till 
grund för de förändringar som sker idag.

En sociologisk tolkning och analys av det liberala valfrihetsbegreppet 
leder till (minst) två slags frågor:

1. H ur långt kan sociala tjänster, som också är direkta sociala relatio
ner, ”marknadifieras” ? Vad händer när dessa sociala relationer ska fun
gera inom en marknadsekonomisk kontext? Vad innebär det för dessa 
marknadsanpassade lösningar att relationerna faktiskt är sociala relatio
ner?

2. Vilka blir valfrihetsrevolutionens indirekta sociala konsekvenser? 
Leder systemet verkligen till valfrihet, effektivitet och kvalitet? Får det 
ytterligare konsekvenser och i så fall vilka?
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Den lilla världen och den stora världen
Utgångspunkt för min diskussion om välfärdsstaten här är att se sam
hällsutveckling och samhällsförändring som ett förhållande och samspel 
mellan stat, marknad och familj (Se t ex Esping-Andersen 1990 och 
Olofsson 1988). Det systemskifte inom välfärdspolitiken som m oderater
na nu inlett innebär förväntningar och krav på nya roller och nya funk
tioner för såväl stat, marknad och familj. Statens (och politikens) in
flytande ska minska, marknadens roll ska stärkas och familjen ska åter
upprättas som den centrala enheten för omsorg och omvårdnad. Den 
familjepolitik som moderaterna för fram idag vilar alltså samtidigt på 
två till synes oförenliga krav: å ena sidan kravet på "mer fam ilj”, å and
ra sidan kravet på ”mer marknad”.

Dessa båda krav kan m oderaterna förena genom att dela upp sam
hället i den lilla världen och den stora världen och kravet på att båda 
dessa världar måste stärkas i de funktioner de bäst behärskar. M odera
ternas framtidsgrupp under ledning av Hans Zetterberg tecknar följande 
bild av de två världarna (Idéer för vår framtid 1990): I den lilla världen 
är familjen den viktigaste enheten. Bland vänner, bekanta och arbets
kamrater kan individen uppleva kärlek, vänskap och samhörighet och 
här finns engagemanget och ansvaret. Här ligger välfärdens ”första 
frontlinje” . Bara när den lilla världen drabbas av ”emotionell kortslut
ning”, eller för dem som inte har någon liten värld, behövs en ”andra 
frontlinje” för välfärden: en generell tillgång till välfärd på den stora 
världens villkor. Det är en fördel ju mer av denna välfärd som kan ar
rangeras med hjälp av marknaden istället för av byråkratin.

Problemet vad gäller välfärden är att familjen förlorat åtskilliga av de 
traditionella uppgifterna till den stora världen, och då till välfärdsbyråk- 
ratin. Det är inte bara så att de offentliga byråkratierna har planhus
hållningens vanliga svagheter; ineffektivitet och köer. Det egentliga pro
blemet ligger djupare, menar framtidsgruppen. Utvecklingen av efter
krigstidens välfärdsbyråkratier har lett till att ansvaret för, och besluten 
i, många av de vardagsnära frågorna har tagits ifrån dem som besluten 
närmast berör. Slutsatsen blir att det viktigaste i den lilla världen, famil
jen måste stärkas. Det viktigaste i den stora världen, marknaden, måste 
också stärkas.

Valfriheten rymmer således två aspekter eller dimensioner: dels ska 
familjen stärkas gentemot den stora världen (genom ett vårdnadsbi- 
drag), dels ska familjen få mer resurser och makt inom  den stora värl
den (genom en barnomsorgscheck).
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” Valfrihetsrevolutionen ’ ’
I den borgerliga regeringsförklaringen angavs att en av de fyra stora 
uppgifter som kommer att dominera regeringens arbete är att inleda en 
”valfrihetsrevolution inom välfärdspolitiken”. Staten ska ha det yttersta 
ansvaret för en grundläggande trygghet vid arbetslöshet, sjukdom, ål
derdom och handikapp, och dessa insatser ska även i framtiden till 
största delen finansieras gemensamt. Däremot finns det ingen anledning 
att själva produktionen alltid ska ske i offentlig regi:

”A tt skilja på offentlig kontroll och finansiering å den ena sidan och en fri produktion 
med enskilda, kooperativa och offentliga producenter å den andra blir därför den grund
läggande principen för förnyelsen av de olika välfärdssystemen.” (Prot. 1991/92:6)

Redan i regeringsförklaringen aviserar också den borgerliga regeringen 
de medel varigenom man avser uppnå valfrihet inom familjepolitiken: 
privata daghem, barnomsorgspeng, skattelättnader och vårdnadsbidrag. 
Dessa ambitioner följs också upp i den ”valfrihetsproposition” om val
frihet inom barnomsorg som senare antogs av riksdagen.

Privata daghem eller offentliga, vårdnadsbidrag eller föräldraförsäk
ring -  dessa olika familjepolitiska policyinstrument väljs av de politiska 
partierna utifrån en ideologisk bedömning av om de vill använda sig av 
ett visst instrument eller inte (Hinnfors 1992). Frågan blir då: vilka är 
de ideologiska bedömningar och värderingar som legat till grund för, 
och ligger till grund för, moderata samlingspartiets familjepolitik? I par
tiets ideologiska historia kan man finna både konstanta värderingar, t ex 
motståndet mot statligt ingripande och mot den offentliga sektorn, men 
också förändrade ideologiska ståndpunkter, till exempel synen på famil
jens roll. Från att ha framhållit partiets konservativa särdrag, eller en 
syntes mellan konservativa och liberala traditioner, har moderaterna 
alltmer glidit över mot traditionella liberala värderingar.

”Man måste också konstatera att förändringarna är så kraftiga att det är fullt rimligt att 
tala om att partiets ideologi är en annan under Adelsohns tid än den var under Lindmans 
era .” (Hylén 1991:262)

Att moderata samlingspartiet allt mer och i allt högre hastighet rört sig 
från de traditionella konservativa värderingarna mot de liberala får be
tydelse också för deras syn på frihet och valfrihet.

Moderaternas socialpolitiska ideologi
Om man ser tillbaka på den social- och familjepolitik som moderaterna 
fört de senaste decennierna kan man sammanfattningsvis säga att ett ge
nomgående krav har varit frihet från staten och från offentliga lösningar 
(Hylén 1991, Hinnfors 1992). Familjens och individens eget ansvar för
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sin ekonomiska och sociala situation har hela tiden betonats. Sam
hälleliga insatser ska begränsas till ett grundskydd åt de sämst ställda 
och till åtgärder som underlättar för människan att hjälpa sig själv. Bar
nen och barnomsorgen har varit, och är fortfarande, ett område där fa
miljen ska ta ansvar, inte politiker och tjänstemän i den offentliga sek
torn. En viktig förändring i moderaternas ideologiska historia är dock 
förskjutningen mot mer liberala värderingar. Partiets människo-, sam- 
hälls-, ekonomi- och moralsyn har kommit att allt starkare betona in
dividen och marknaden på kollektivets bekostnad (Hylén 1991).

Det moderata kravet på frihet för individen och det ständiga på
pekandet om vikten av valfrihet har inte enbart sin grund i ett frihets- 
patos. Under 1980-talet återkommer också ofta föreställningen att fri
heten också gynnar den sociala tryggheten (Hylén 1991). Påverkade av 
en rad nya ekonomiska teorier och den internationella ”nyhögern” blir 
de eftertraktade målen mer marknadsekonomi, färre regleringar, lägre 
skatter, minskad offentlig sektor etc. M arknadsekonomin är det bästa 
systemet för ekonomisk tillväxt och trygghet. Dessa teorier samman
faller också med de nya idéerna inom socialpolitiken: tryggheten kan 
ökas om marknadsekonomiska lösningar får tillämpas även inom det so
cialpolitiska området.

”Valfriheten blir alltså inte bara ett frihetskrav, inte bara ett mål i sig själv. För m odera
terna blir det dessutom ett trygghetskrav.” (Hylén 1991:247)

”Visioner om valfrihet”
1 Malmö liksom inom många andra kommuner i landet tar sig nu för
ändringarna inom barnomsorgen konkreta uttryck. Ett förslag om en ny 
barnomsorgsorganisation vandrar fram och tillbaka och väntar på slut
giltig utformning. Enligt det borgerliga förslaget ska en barnomsorg- 
scheck införas som tillsammans med kommunala resultatenheter och 
former för kommunal auktorisation av familjedaghem utgör det verktyg 
som enligt det drivande partiet m oderaterna ska skapa valfrihet, ökad 
kvalitet och effektivitet i Malmös barnomsorg. Tanken är att föräldrar
na med en check i sin hand kan välja mellan kommunala och privata 
daghem. För att skapa platser har åldersgräns införts (arton månader) 
samt att föräldralediga och arbetslösa mister sin plats under en viss tid.

Per Andersson, politisk sekreterare åt det m oderata socialkommunal
rådet Lena Jarnbring var den som arbetade fram förslaget om barnom- 
sorgscheck i Malmö. I hans vision om en framtida valfrihet kan man 
spåra flera av de liberala ideologiska grundantagandena om samspelet 
mellan marknad, stat och familj. Här följer ett utdrag ur en intervju 
som gjordes för att försöka förstå vad det är som besjälar formgivarna
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bakom systemskiftet. Hur formulerar de själva valfrihetsprojektet?
Per Andersson beskriver förslaget till barnomsorgspeng som ett rätt

vist system. D etta eftersom alla föräldrar med barn över arton månader 
får samma belopp, en ”grundplåt” som de kan köpa barnomsorg för 
var de vill. Därmed, menar han, får alla föräldrar också lika möjlig
heter att välja var de vill att deras barn ska vistats på dagarna. Men det 
är inte i första hand rättviseskäl som motiverar den nya organisationen. 
För Per Andersson är det övergripande målet att skapa möjligheter till 
valfrihet:

”Med det här systemet vinner man framför allt att föräldrarna gör det aktiva valet. Dels 
kan de välja vilken form av barnomsorg de vill ha, dels kan de löpande ompröva sitt val.”

Den möjligheten finns visserligen redan idag. Men detta innebär ändå 
inte valfrihet, menar Per Andersson. Vad som saknas är konkurrens, 
det är enbart genom fri konkurrens som verklig valfrihet kan skapas. 
Vad är det då som säger att konkurrens med automatik leder till kvali
tet och effektivitet?

”All erfarenhet visar att konkurrensen stimulerar. ( . . . )  Jag tillhör inte dom som förordar 
privatiseringar för privatiseringarnas egen skull, men jag tror att man kan stimulera va
randra, vilket gör att kvaliteten på verksamheten ökar totalt sett. Jag tror vi får se en an
norlunda verksamhet växa fram utöver den som finns idag. Vi har fått en likriktning, en 
strömlinjeformad barnomsorg . . .  nu kommer man att få se en trend där det blir tillåtet 
att profilera sig.”

Med marknadens hjälp kommer problemet med de stora barngrupperna 
”att reglera sig själv” om ett par år. Antalet barn på varje avdelning 
kommer då att minska -  ”av sig själv” :

”Som politiker måste man ha en vision, min vision är att jag tror inte att vi kommer att 
ha 18-19 barn på avdelningarna i framtiden. Jag tror att m arknaden kommer att kräva 
mindre barngrupper, företagen får anpassa sig efter det. ( . . . )  Ju fler privata alternativ 
som finns, ju fler möjligheter att välja bort. Det finns inte ett privat dagis som har 18 
barn på en avdelning!”

Första gången jag frågar om Per Andersson kan se någon som helst risk 
för segregation och ojämlikhet svarar han ett bestämt nej.

” En av grundpelarna är ju checkvärdet, och det ger alla en chans att få plats, även barn 
med särskilda behov.”

Någon risk för att barn med särskilda behov, t ex barn med vissa handi
kapp eller barn som placeras med social förtur kommer att hamna utan
för de privata daghemmen tror han alltså inte finns. Men kommer sy
stemet att tillåta att de privata daghemmen tar ut extra föräldraavgifter?

”Ja, föräldraavgifterna lägger vi oss inte i. För de kommunala enheterna måste vi fast
ställa taxorna, men inte för de privata. ( . . . )  Det vore fel att gå in och enhetliggöra alla 
barnomsorgsavgifter. Det vore alldeles fel.”

Kritikerna menar att möjligheten att ta ut extra avgifter kommer att le- 
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da till att bara de som har råd kan köpa sig en annan, och kanske ock
så bättre, barnomsorg. Men det ser inte Per Andersson som någon risk:

” 1 lagtexten står det att föräldraavgiften får inte vara oskäligt hög. Allt är relativt ( . . . )
Jag kan tänka mig att ett dagis som t ex har djur har sådana m erkostnader att de också 
kan ta ut högre avgifter.”

I och med att den centrala kön försvinner kommer det dock inte att fin
nas någon möjlighet att köa sig fram till en plats på ”djurdagiset”. E n
da chansen blir att betala den extra avgift i månaden per barn som det
ta daghem anser sig tvunget att ta ut. Betyder inte det att de föräldrar 
som inte har ekonomiska möjligheter står helt utan möjlighet att fak
tiskt utnyttja sin valfrihet och välja ”djurdagiset” ?

”Nej, jag tror inte effekterna blir så stora. Djurdagiset kan inte ta ut så mycket mer efter
som m arknaden säger ifrån.”

Men djurdagiset kan ju bara köpas för pengar, inga andra möjligheter 
finns att skaffa sig en plats där. Innebär inte det att vissa utestängs från 
denna valmöjlighet?

”Jo, det blir en konsekvens . . .”

Men, tillägger Per Andersson:

” Ditt exempel handlar om inkomstskillnader och familjeekonomi, även andra saker spelar 
in. Den familj som inte kan välja det här djurdagiset råkar förmodligen ut för massor av 
liknande anti-val i vardagen.”

Det aktiva valet är alltså det ständigt återkommande och avgörande 
skälet för barnomsorgsprojektet i Malmö. Den viktigaste utgångspunk
ten för Per Andersson är att få en barnsomsorg som tillgodoser för
äldrarnas krav.

” Huvudskälet till varför man som m oderat eller folkpartist eller borgerlig politiker satt 
igång detta är att man menar att detta systemet har en valfrihetsaspekt .. . plus att kunna 
spara pengar administrativt sett. ( . . . )  Den kommunala barnomsorgen i Malmö fungerar 
väldigt bra. I en undersökning för några år sedan sa sig ungefär 87 procent vara mycket 
nöjda med sin barnomsorg. Det är ett dilemma -  och detta är en högst personlig värde
ring -  att som politiker ge sig in på ett område där alla är nöjda och där många är så oro
liga för att det ska bli en försäm ring.”

Ett par kommentarer till intervjun kan vara på sin plats. Intressant är 
att man i Malmö sjösätter en ny organisation trots att det stora flertalet 
föräldrar förklarat sig nöjda med den barnomsorg de har idag. Det är 
ett ”dilemma”, som Per Andersson uttrycker det. Förklaringen till var
för man ändrar i en organisation som fungerar bra är, som jag ser det, 
främst föranlett av en strävan att uppfylla ett annat mål, nämligen pri
vatisering. Privatisering är ett mål i sig för m oderata samlingspartiet. 
Enligt Per Andersson kan valfrihet inte uppnås utan konkurrens, och 
konkurrens kan inte uppnås utan en marknad med både privata och of
fentliga daghem.
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I intervjun ger Per Andersson också ett exempel på den liberala före
ställningen om marknadens ”osynliga hand” som sammanför alla en
skilda beslut och enskilda handlingar till ett resultat som gynnar den to
tala verksamheten: marknaden kommer själv att reglera barngruppernas 
storlek, marknaden kommer själv att pressa ner föräldraavgifterna, 
m arknaden kommer själv att skapa mångfald . . .

Diskussionen om risken för segregation och ojämlikhet är också in
tressant. Första gången Per Andersson får frågan om det föreslagna nya 
systemet inte offrar jämlikheten för valfriheten svarar han med ett be
stämt nej. I slutändan konstaterar han dock att konsekvensen blir san
nolikt den att de som inte har råd att betala extra avgifter kommer att 
utestängas från de dagis som driver en extra kostsam verksamhet. Men, 
tillägger han, det är förmodligen samma föräldrar som inte kan utnyttja 
valfriheten inom barnomsorgsmarknaden som ”tvingas göra en massa 
andra anti-val i vardagen”. A tt skapa valfrihet för denna grupp av för
äldrar tycks åvila andra sociala eller ekonomiska institutioner. Det ålig
ger inte barnomsorgen att utjämna inkomstskillnader och andra former 
av nödvändigt kapital.

Hinder och möjligheter för valfrihet
I det följande kommer jag att granska den politiska diskurs som ligger 
till grund för det moderata valfrihetsprojektet. Jag menar att man med 
hjälp av sociologiska begrepp och teorier kan få en mer begriplig bild 
av de möjligheter och begränsningar som ett på marknadsstyrning base
rat valfrihetsprojekt innehåller.

Låt oss först konstatera vad det är som upplevs vara problemet med 
dagens barnomsorg. Vad är det som föranleder behovet av en valfri- 
hetsrevolution? Problemet i det nuvarande offentliga systemet kan sam
manfattas så här:

1. Det är orättvist, alla får vara med och betala men bara de lyckligt 
lottade får någon service. Systemet är orättvist dels därför att endast de 
som har kommunal barnomsorg subventioneras av stat och kommun. 
Men även inom systemet, bland de som utnyttjar den kommunala om
sorgen, finns orättvisor. Således hade 71 procent av SACO/S R-med- 
lemmarnas barn plats i kommunal barnomsorg mot 46 procent av LO- 
medlemmarnas barn 1984/85, enligt en ofta citerad rapport från LO.

2. Flertalet föräldrar är maktlösa, de har små möjligheter att påverka 
när de ska få barnomsorg, var och hur. Till detta kommer maktlöshet i 
form av en icke reellt existerande möjlighet att välja pedagogisk in
riktning samt rädslan att framföra kritik till barnomsorgspersonalen.

3. systemet är dyrt och ineffektivt
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4. systemet är för byråkratiskt. I stället för en direkt relation mellan 
föräldrar och förskolepersonal får såväl föräldrar som personal kommu
nicera med en svårbegriplig administration.

Kritiken mot de offentliga tjänstemonopolen har funnits under lång 
tid, och kommer från både höger och vänster. De ovan citerade proble
men, formulerade av en liberal debattredaktör, kan sägas utgöra den 
borgerliga diagnosen av dagens offentliga barnomsorg (Andréason 
1990:17). Låt oss så gå tillbaka till lösningen, och till den lilla och den 
stora världen. Hans Zetterberg skriver:

” En välfärdsmarknad är smidigare än en välfärdsbyråkrati. Men ingendera kan ersätta 
den lilla världens kärlek och omsorg. Välfärdsmarknaden har dock ett försteg genom att 
den tillåter den lilla världen att vara med och bestämma vilken barnomsorg, vård, eller ar
rangemang för ålderns dar man ska få. Besluten sker vid köksborden, inte i statsmaktens 
kontor. Välfärdsmarknaden samspelar bättre med den lilla världen än vad välfärdsbyråkra- 
tin kan göra.” (Zetterberg 1990:514, min kursivering)

D etta citat får tjäna som utgångspunkt för min diskussion om det libe
rala valfrihetsbegreppet här. Vad Hans Zetterberg egentligen säger är 
(1) att marknaden är bättre än den offentliga sektorn eftersom den till
åter familjen att vara med och bestämma, och (2) att marknaden sam
spelar bättre med familjen än politiken. Hans Zetterberg fortsätter:

”Vi har länge argumenterat för valfrihet. Valfrihet innebär att det finns många som kon
kurrerar om att ge medborgarna välfärd. Vi måste öppna m arknader för välfärd, även för 
den offentligt finansierade välfärden. ( . . . )  I ett sådant system blir medborgaren -  fattig 
som rik -  viktig för den som driver barnomsorg, skola, vård och hemtjänst. Köerna för
svinner, hämmande regler tas bort, resurserna utnyttjas, allt blir effektivare.” (Zetterberg 
1990:513)

En välfärdsmarknad skulle alltså vidare innebära (3) jämlikhet, fattig 
som rik får samma möjlighet till påverkan. Dessutom innebär konkur
rens mellan offentliga producenter sinsemellan och mellan offentliga och 
privata producenter (4) ökad effektivitet och kvalitet.

De första slutsatserna uttalar något om relationen mellan familj och 
marknad, de andra slutsatserna uttrycker konsekvenser av valfrihets- 
politiken. Jag kommer nu att granska dessa slutsatser, som jag menar 
är ensidiga. Det finns, som jag ser det, minst två problem som inte 
ställs i den liberala teorin:

1. Jag menar att varje försök att utvidga föräldrars valfrihet och m öj
ligheter att påverka inom barnomsorgen måste utgå från det egenartade 
för just barnomsorgen. Ett sådant särdrag för barnomsorgen som sam
hällelig institution är karaktären på de relationer som uppstår i mötet 
mellan familj och stat/marknad. Dessa relationer måste förstås som so
ciala relationer, och inte som strikt ekonomiska relationer, vilket de li
berala mikroekonomiska teorierna utgår ifrån. Inom barnomsorgen är 
man som förälder (och personal) indragen i en väv av sociala relationer,
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relationer som påverkar också andra aspekter av livet. En marknads- 
styrd barnomsorg är både beroende av och påverkas av det faktum att 
”konsumenter” och ”producenter” etablerar dessa relationer.

2. Jag menar också att den grundprincip för makt och inflytande över 
den egna situationen som det liberala valfrihetsprojektet bygger på, 
nämligen att ”rösta med fotterna” , eller styrning via exit, också är för
bunden med sina speciella svårigheter och kan få oförutsedda och in
direkta sociala konsekvenser. Relationen marknad-stat-familj är be
tydelsefull för vilka konsekvenser en social tjänst eller social institution 
får för människan och samhället i stort. En fullt ut offentlig barnom- 
sorgsorganisation eller en barnomsorgsmarknad får med all sannolikhet 
vissa, och skilda, indirekta sociala effekter.

Barnomsorgens egenart
Frågan är först om och hur man kan tillämpa ett marknadssystem på 
barnomsorgen. Vilka är barnomsorgens särdrag, och hur påverkar dessa 
särdrag eller egenheter möjligheten till en väl fungerande barnomsorgs
marknad? Det barnomsorgssystem som förordas av de borgerliga parti
erna liknar det vi idag tillämpar inom tandvården. Denna regleras of
fentligt av socialstyrelsen, finansieras offentligt genom tandvårdsför
säkringen men produceras såväl offentligt som privat. Tandvården 
brukar därför lyftas fram som ett exempel på ett område där priva
tisering av en offentlig tjänst inte inneburit det hot mot välfärden och 
de sociala rättigheterna som kritikerna befarar.1 Men betyder detta att 
principen omedelbart är överflyttbar till barnomsorgens område? Är 
tandvård och barnomsorg jämförbara sociala tjänster? Vilka drag sär
skiljer eventuellt barnomsorgen från andra sociala tjänster?

Det är relativt lätt att få tillgång till tandvård. Såväl folktandvård som 
privata tandläkares mottagningar står öppna för mig, och numera är kö
erna inte långa till någon av dem. Till tandläkaren går jag förhopp
ningsvis inte mer än en gång per år för kontroll av mina tänder, tro
ligtvis dock oftare. Jag är beroende av tandläkarens kunskap och yrkes
skicklighet men någon djupare relation utvecklar vi inte. Efter fullgjord 
behandling kan jag lämna tandläkaren utan att han eller hon fortsätter 
att påverka mitt dagliga liv. Jag betalar mina procent av räkningen, res
ten står tandvårdsförsäkringen för. Anser jag att kostnaderna blir för 
höga kan jag inget göra: taxorna är desamma för såväl de privata tand
läkarna som folktandvården. Anser jag att kvaliteten på arbetet eller 
relationen är dålig kan jag visa mitt missnöje genom att byta tand
läkare. Det är inte heller så svårt. Vår relation är av sådan art att tand
läkaren för mig är ganska utbytbar. Och för att hitta en ny krävs varken
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någon större kunskap eller arbetsinsats. Det är bara att lyfta telefon
luren och boka tid hos någon annan.

Med vår dotters barnomsorg förhåller det sig annorlunda. Vi lämnar 
och hämtar Sofia på dagis varje dag. Hon tillbringar en stor del av sitt 
liv på daghemmet. Sju timmar om dagen, fem dagar i veckan i fyra-fem 
år. På dagis dras vi in i ett nätverk av relationer. Dels relationen mellan 
oss föräldrar och personalen. Dels relationen mellan Sofia och varje 
personal för sig, relationerna mellan Sofia och de andra barnen, mellan 
oss och de andra föräldarna, mellan föräldragruppen och personal
gruppen . . .  Varje relation är betydelsefull och påverkar oss långt utan
för daghemmets väggar. A tt byta dagis, byta personal, byta kompisar är 
inte lika lätt som att byta tandläkare. De band som binder oss till dagi
set är av betydligt mer komplicerad art. Tanken bakom en barnom- 
sorgsmarknad är att vi som föräldrar genom att fritt välja bland utbudet 
ska ha makt att styra över verksamheten med vår efterfrågan. Då bör vi 
emellertid också snabbt kunna lämna ett dagis och snabbt kunna få en 
ny form av barnomsorg som passar oss bättre. D etta kräver dels att jag 
har möjlighet att lämna den barnomsorg jag är missnöjd med. Jag mås
te alltså ha kunskap, mod eller vilja att konfrontera personal och mitt 
barn med problemet. Jag måste också ha kunskap om det utbud som 
finns att välja bland. När jag väl har bestämt mig för att byta dagis, dvs 
”uttrycka mina preferenser på m arknaden”, måste det finnas en m ark
nad där mina behov snabbt kan fångas upp. Vi måste snabbt kunna få 
en ny plats till vårt barn på ett annat daghem, samtidigt som andra för
äldrar lämnar eller går över till detta nya dagis eller vårt gamla eller ett 
annat . . .  I all denna turbulens ska vårt dagis liksom alla andra behålla 
både kvalitet och effektivitet.

Det svåra valet . . .
Tandvård och barnomsorg tycks inte överensstämma på många punkter 
vad gäller deras karaktär som sociala tjänster eller vad gäller karaktären 
på de relationer som etableras. Antagandet att ”det är en fördel ju me
ra av den stora världens omsorg som kan arrangeras med hjälp av 
marknaden” (Idéer för vår framtid, 1990:75) tycks inte ta hänsyn till att 
resultatet i fråga om kvalitet, trygghet och effektivitet är avhängigt vil
ken typ av tjänst det är fråga om. D etta faktum påverkar givetvis också 
min vilja, förmåga och möjlighet att ”välja bort” den ena för en annan. 
Det är svårt att handla helt rationellt när så mycket känslor finns med. 
Mitt val och mina handlingar är tvärtom sammansatta, de drivs av olika 
motiv, medvetna och omedvetna, förnuftsmässiga och känslostyrda. 
Moral, känslor och sociala bindningar spelar en stor och viktig roll i vå
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ra handlingar menar t ex Etzioni (1988) i sin modell över valet, hand
lingen och drivkrafterna bakom dessa. Enligt den liberala bilden av 
människan och valet handlar vi dock rationellt och förnuftsmässigt. 
Bakom en del av den förändring som barnomsorgen idag genomgår lig
ger också antagandet att föräldrar kan fatta rationella beslut om vilken 
barnomsorg de behöver och vill ha (Sundell & Bennet 1992). D etta är 
dock ett antagande som få undersökt empiriskt.2

Det oåterkalleliga valet . . .
Det är emellertid inte bara karaktären på de relationer som etableras 
inom barnomsorgen som är att betrakta som utmärkande drag. Också 
själva valets eller handlingens konsekvenser har egenartade drag. Casten 
von O tter urskiljer ett antal villkor för att efterfrågan på en viss ”vara” 
faktiskt ska spegla människornas preferenser på det sätt som antas i den 
liberala ekonomiska teorin. Bland annat krävs att det måste finnas en 
viss frekvens av köp- och försäljningstillfällen. D etta är en förutsättning 
för trial-and-error-principen. Vidare bör skadorna av eventuella fel
aktiga beslut vara möjliga att reparera eller vara obetydliga. Utbildning 
och sjukvård handlar dock ofta om så allvarliga ting för den enskilde att 
konsekvenserna av felval ofta är irreversibla. Konsumenten måste också 
ha en rimlig chans att få goda kunskaper om vad det är han köper och 
hur det han köper förhåller sig till hans behov. Om producenten har nä
ra nog kunskapsmonopol -  eller om kunden har svårt att bedöma giltig
heten av olika producenters påståenden -  blir marknadsbesluten ofta ir
rationella.

” Många av de tjänster välfärdsstaten tillhandahåller för närvarande tillfredsställer inte 
dessa krav. På logiska grunder kan man då säga att m arknadsmekanismerna inte skulle 
klara av att tillhandahålla dem på ett ur konsumenternas synpunkt rationellt sä tt.” (von 
O tter 1988:649)

Ytterligare ett allvarligt problem med marknadslösningar inom fältet för 
mänsklig reproduktion är alltså också att många beslut eller val är irre
versibla (Therborn 1987). Det tycks alltså som om gränsen mellan ”det 
sociala” och ”det ekonomiska” måste sättas någonstans. Någonstans 
övergår karaktären på relationerna människor emellan och karaktären 
på handlingen och valet från att vara ekonomiskt rationell till att bli be
tydligt mer komplicerat social.

Valfrihet som mål och medel
Låt oss nu gå vidare och granska antagandet om att marknadslösningar 
inom välfärdspolitiken leder till valfrihet, effektivitet och kvalitet, dvs 
barnomsorgsmarknadens konsekvenser. Med marknadslösningar menas
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alltså i detta sammanhang (1) att dörrarna öppnas för privat och enskilt 
drivna daghem som sinsemellan och tillsammans med de offentligt driv
na daghemmen konkurrerar om kunderna eller föräldrarna, (2) att för
äldrarna med hjälp av en barnomsorgscheck fritt kan köpa de tjänster 
de önskar på en barnomsorgsmarknad och (3) utvecklingen att omvand
la de kommunala (dvs offentliga) producenterna till företagsliknande 
” resultatenheter” och de politiska (dvs offentliga) organen till mark- 
nadsstyrda ”beställarnämnder” .

Begreppet privatisering är alltså inte entydigt. I moderaternas nuva
rande utformning är det i första hand produktionsiedet, inte finansie
ring och reglering av barnomsorgen, som överlämnas till marknaden. 
Men huvudpoängen i det moderata valfrihetsprojektet är trots allt att 
det statliga och kommunala politiska inflytandet över barnomsorgen så 
långt som möjligt ska minskas -  föräldrarna vet själva bäst vilken bar
nomsorg de behöver och önskar, personalen vet själva bäst hur verk
samheten på daghemmen ska utformas och marknadens ”osynliga 
hand” kommer bättre att leda till såväl effektivitet som kvalitet.

Exit och voice
Valfrihet ses alltså dels som ett mål men också som ett medel. Valfri
heten är ett redskap för individen dels för att kunna få vad hon vill ha, 
men också ett medel för att kunna påverka och styra verksamheten. 
Genom att välja bort det ena för det andra, ”rösta med fotterna”, får 
hon dels det hon helst vill ha, dels ett maktmedel i sina händer (eller 
fötter). Frågan blir då vilka hinder och möjligheter som finns i prakti
ken för att valfriheten ska kunna fungera på detta sätt inom barnomsor
gens område. I det liberala valfrihetsproj ektet betraktas detta sätt att 
utöva styrning som det bästa och dessutom som oproblematiskt. Att 
marknadsstyrning, lika väl som politisk styrning, är förknippad med 
sina speciella svårigheter och får sina speciella konsekvenser för väl
jandets och handlingens möjligheter ska jag diskutera här.

Skillnaden mellan ett offentligt system och ett marknadssystem kan 
uttryckas som en skillnad mellan medborgarnas möjligheter att utöva 
ekonomisk och politisk styrning, eller, för att anknyta till Albert Hirsch- 
mans begrepp, som en skillnad mellan exit och voice.3 Hirschman kon
staterar att

” Uppdelningen i två kontrasterande men därför inte varandra uteslutande kategorier, sor
ti och protest, skulle vara påfallande enkel om den inte speglade en mer fundamental åt
skillnad -  den mellan ekonomi och politik.” (Hirschman 1972:27)

Det svenska välfärdssystemet bygger till stor del på (eller har hittills 
byggt på) politiska styrningsmekanismer. Statsvetaren Bo Rothstein be
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tecknar det svenska välfärdsbygget som präglat av ”den sociala ingen
jörskonstens reformpolitiska ideologi” där statens och politikens hand- 
lingsområde är gränslöst (Rothstein 1988a). Medborgarens roll i denna 
reformpolitiska idévärld är enligt honom dubbel: hon förväntas delta i 
diskussionen av de olika samhällsproblemen men däremot passivt och 
med förtroende finna sig i de åtgärder som verkligen vidtas av olika 
myndigheter för att genomföra reformen. Rothstein menar att det soci
aldemokratiska systemet med offentliga monopol, ramlagstiftning och 
expertvälde gör att den enskildes möjligheter att hävda sin rätt är liten 
(se t ex Rothstein 1988b, 1989, 1992).

Hur svårt det är att påverka dessa stora, otympliga och byråkratiska 
institutioner visar också bl a att maktutredningen (SOU 1990:44, s239). 
Inom de sex olika områden där man ställt frågor om medborgarnas på- 
verkansmöjligheter (arbetsmarknads-, konsument-, bostads-, barnom 
sorg-, skol- och sjukvårdspolitiken) så upplever medborgarna sig ha 
minst möjligheter att påverka inom de två områden där de offentliga 
servicemonopolen dominerar mest, nämligen skola och sjukvård. Sva
ren kan ses som ett mått på möjligheten att utöva inflytande via exit, 
att ” rösta med fotterna”, dvs medborgarnas bedömningar av möjlig
heterna att byta till något annat alternativ.

Bo Rothstein tillhör dem som kritiserar de offentliga monopolen och 
förespråkar istället inslag av privat produktion inom barnomsorgen. För 
att uppnå bättre styrning är det nödvändigt att skilja på politiskt ansvar 
och produktion, menar han (Rothstein 1989). A tt huvudmannaskapet 
skulle vara sekundärt är en både vanlig och riskabel föreställning, me
nar däremot Casten von O tter (von O tter 1989). Från USA och Kanada 
t ex vet vi att de privata producenterna blir mäktiga lobbyister som för
söker tvinga fram de regler och resurser de vill ha på bekostnad av t ex 
rättvisa eller kvalitet, menar han.

Casten von O tter menar att det är otillräckligt för en offentlig organi
sation att förlita sig på protesten eller voice som den väsentliga för- 
ändringsfaktorn. Patientinflytandet inom sjukvården måste därför enligt 
hans modell organiseras enligt exit-principen. von O tter konstruerar 
dock en ny form av exit som han kallar lateralt återinträde, och menar 
med det ”ett partiellt utträde följt av ett återinträde någon annanstans 
inom den offentliga sektorns gränser” , dvs möjligheter att välja läkare, 
avdelning, sjukhus eller vårdcentral som samtliga dock fortfarande till
hör det offentliga systemet (von O tter & Saltman 1990). På så sätt kan 
man behålla den politiska styrning över verksamheten som enligt von 
O tter (och till skillnaden från det liberala exit-projektet) är önskvärd.

”Skall välfärdspolitiken kunna bevaras måste goda element i marknadsekonomin kunna 
inordnas i ett demokratiskt styrt politiskt system. Privatisering ser vi som en utmaning 
mot alltför viktiga värden i välfärdsstaten för att vara annat än en utväg av marginell be
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tydelse. Därem ot har m arknadskrafterna en dynamik som i rätt inramning kan tillföra of
fentliga organisationer mycket som är värdefullt.” (von O tter & Saltman 1990:13)

Denna modell för offentlig konkurrens innehåller alltså ett normativt 
drag: det existerande offentliga sjukvårdssystemets moraliska karaktär 
måste bevaras. Konkurrensen ska gälla offentliga marknadsandelar, inte 
privata vinster. Genom en flexibel budgetering där varje kommunal (el
ler landstingskommunal) enhet får ekonomiska resurser på grundval av 
dess popularitet bland de väljande patienterna/föräldrarna etc, blir det 
viktigt för varje enhet att profilera sig och erbjuda bra tjänster.

För kritikerna till det liberala valfrihetsprojektet är det alltså inte 
själva valfriheten som sådan utan frånvaron av politisk styrning som är 
problemet. Det finns vissa kollektiva eller samhälleliga mål (det kan 
t ex vara att minimera risken för segregering) som inte marknaden själv 
kan lösa. Därför är en fortsatt politisk styrning nödvändig och önsk
värd.

Makt på marknaden eller makt över marknaden?
Att ”uttrycka sina åsikter” genom att byta dagis eller genom att försöka 
förändra organisationen inifrån utgör alltså som jag tidigare sagt två 
skilda strategier för medborgarna att försöka påverka sin livssituation. 
Jag kommer nu att använda mig av Hirschmans båda begrepp exit (dvs 
att lämna en verksamhet för en annan) och voice (dvs att protestera, 
agera, demonstrera . . . )  för att diskutera den valfrihetsstrategi som hu
vudsakligen bygger på exit-alternativet.

Hirschman diskuterar de två handlingsalternativen exit och voice ur 
flera aspekter. En viktig aspekt är vilket alternativ som är mest effektivt 
som återställande mekanism , dvs som signal till företaget eller organisa
tionen att ett antal kunder eller medlemmar är missnöjda med kvalite
ten eller priset på varan eller tjänsten. Jag har tidigare sagt att ett 
grundläggande motiv för ett liberalt valfrihetsprojekt som huvudsakligen 
baseras på exit-alternativet, är att föräldrarna genom att utnyttja sin 
valfrihet också antas komma att styra barnomsorgsmarknaden, och re
sultatet förväntas med automatik bli hög kvalitet och effektivitet. I den
na mening förväntas alltså en barnomsorgscheck (dvs exit) vara effektiv 
som ”återställande mekanism”.

Följer man Hirschmans resonemang visar det sig emellertid att det 
finns flera skäl att ifrågasätta om resultatet verkligen blir det önskade, 
dvs om exit verkligen leder till att företaget (i detta fall daghemmet) får 
de signaler det behöver för att höja sin kvalitet och därmed behålla sina 
kunder eller locka till sig nya.
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Bättre fly . . . ?
Under vilka omständigheter kommer medborgarna att använda sig av 
exit respektive voice? Hirschman diskuterar dels voice som en restpost 
vid exit: alternativet voice är det enda sätt på vilket missnöjda kunder 
eller medlemmar kan reagera då alternativet exit inte är möjligt. Men 
voice finns också som ett självständigt alternativ till exit:

” Om kunderna är tillräckligt övertygande om att protest kommer att bli effektiv kan de 
mycket väl uppskjuta sorti. Sålunda kan sorti betraktas som avhängigt kundernas vilja 
och förmåga att använda alternativ protest.” (Hirschman 1972:45)

När kan man då tänka sig att kundernas eller brukarnas vilja och för
måga att protestera är större än viljan att lämna eller byta ut varan eller 
tjänste? Beslutet att stanna kvar trots försämringar grundar sig alltid på 
(1) en tro på att egna eller andras handlingar faktiskt kan förändra fö
retaget eller organisationen till det bättre, dvs en upplevelse av möjlig
het till påverkan och förändring, och (2) att det av någon anledning är 
värt att arbeta för en förändring inom det egna företaget/organisationen 
A istället för att övergå till det säkrare alternativet B, dvs någon form 
av värdering till förmån för A.

För att föräldrarna skulle kunna uppmuntras att använda påverkan- 
salternativet voice inom barnomsorgen skulle det alltså krävas att de 
dels upplever sig ha, och faktiskt har, någon reell möjlighet att påverka, 
dels att det inom systemet finns kanaler för att föra vidare och ta till 
vara deras synpunkter. Men varför skulle föräldrarna uppmuntras att 
protestera istället för att helt enkelt byta daghem? Jag sa tidigare att 
protesten varit och är det dominerande styrningsmedlet inom de väl
färdsstatliga organisationerna. Det beror till stor del på de värderingar 
som legat till grund för socialdemokratins organisering av den offentliga 
tjänsteproduktionen. Politisk artikulering, eller voice, överensstämmer 
med den universialitet som är väsentlig för ett socialdemokratiskt rätt- 
vistebegrepp i välfärdsstatliga fördelningsprogram (von O tter & Saltman 
1990).

”De uppm untrar individen att se sina egna behov och önskemål i ett bredare kollektivt 
perspektiv och att, om han är missnöjd, inte bara se till sina egna intressen utan snarare 
driva fram förändringar som gynnar alla dem som är missgynnade på samma sä tt.” (von 
O tter & Saltman 1990:53)

På samma sätt har exit betraktats som en otillfredsställande styrnings- 
strategi för välfärdsstatens förespråkare eftersom det strider mot dennas 
grundläggande målsättning. Exit har bl a av socialdemokratin betraktats 
som ett utträde till dyra alternativ i den privata sektorn, och därmed 
utom räckhåll för dem som inte har råd med dessa dyrare privata alter
nativ.

Hirschman diskuterar också den situation där båda alternativen exit
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och voice finns tillgängliga. Också denna situation medför speciella svå
righeter, menar han, och använder ett för mitt syfte belysande exempel: 
Han antar att de offentliga skolorna i något avseende och av vilket skäl 
som helst försämras. Ett ökande antal föräldrar som har möjlighet och 
är medvetna om betydelsen av kvalitet i utbildningen kommer då att 
skicka sina barn till privata skolor. Denna exit kan leda till vissa impul
ser för att förbättra de offentliga skolorna och därmed hålla eleverna 
kvar. Men denna impuls till förbättringar är mindre betydelsefull för de 
offentliga skolorna än den förlust de gör genom att tappa de föräldrar 
som skulle vara de mest motiverade och beslutsamma då det gällde att 
bekämpa försämringen, om de inte hade ett alternativ i privatskolorna.

” De kunder som bryr sig mest om kvaliteten hos produkten och som därför är de som 
skulle vara mest aktiva, pålitliga och kreativa när det gällde att protestera är också av 
samma skäl de första som gör sorti om en försämring inträder. En intressant del i denna 
iakttagelse är att den kan avgränsa en hel grupp ekonomiska strukturer där ett monopol 
skulle vara att föredra framför konkurrens inom ramen för en bristfällig ekonom i.” 
(Hirschman 1972:53)

Detta tankeexperiment kan nu flyttas över till antagandet att valfrihet 
och konkurrens inom barnomsorgen leder till ökad kvalitet och effekti
vitet. En exit från det privata daghemmet A till det privata daghemmet 
B skulle, enligt detta resonemang, betyda att A förlorar de mest initia
tivrika och handlingskraftiga föräldrarna. För att locka tillbaka dessa el
ler hålla kvar de återstående skulle visserligen daghem A försöka för
bättra sin verksamhet, men än mer avgörande för dess återhämtnings- 
förmåga hade varit att de istället fått behålla de kvalitetsmedvetna 
föräldrarna som inifrån kunde pressat på för att skapa förbättringar.

Därmed är vi tillbaka vid diskussionen om exit-alternativets förtjäns
ter som ”återhämtande mekanism”. Är Hirschmans begreppsliga reso
nemang giltigt här, så skulle det betyda att handlingsalternativet exit in
te är så självklart och oproblematiskt som den liberala diskursen antar.
I själva verket kan utträdet innebära att daghemmen bara förlorar de 
föräldrar som annars skulle varit de pådrivande krafterna för en för
ändring. Effekterna skulle då bli dels att kvaliteten eller effektiviteten 
på det enskilda daghemmet inte automatiskt blir högre. En annan ef
fekt skulle kunna bli att kvaliteten på verksamheten totalt sett inte ökar 
utan kanske tvärtom minskar.

Det finns dock en mekanism som kan neutralisera tendensen hos de 
mest kvalitetsmedvetna att vara de första som drar sig tillbaka, och det 
är lojalitet, det tredje begrepp Hirschman bygger sitt resonemang kring.
I vilken situation kan man tänka sig att kunden beslutar att lojalt stan
na kvar trots sitt missnöje?

” Den enda rationella grunden till ett sådant beteende är en situation där organisationens 
utbud eller kvalitet angår en även efter sorti. Med andra ord är fullständig sorti omöjlig. I
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viss mening förblir man konsument av varan trots beslutet att inte köpa den längre och 
medlem av organisationen trots en formell sorti.” (Hirschman 1972:97-98)

Här blir distinktionen mellan privata och offentliga (eller kollektiva) 
nyttigheter relevant. Det som särskiljer offentliga nyttigheter från pri
vata är inte bara att de kan konsumeras av alla utan också att det inte 
finns någon möjlighet att avstå från att konsumera dem. Sorti från en 
offentlig nyttighet är till sin natur olik de andra former av sorti som ti
digare diskuterats. När det gäller exit från en privat nyttighet, t ex att 
byta kaffesort eller bilförsäljare, avslutas förhållandet mellan kunden 
och företaget. Detta kan visserligen leda till att företaget inser att nå
gonting är fel, men från kundens sida är denna effekt helt oavsiktlig -  
”de kunde inte vara mer likgiltiga” (Hirschman 1972:101). När det gäl
ler offentliga nyttigheter å andra sidan, kan man inte hålla sig likgiltig 
eftersom det är omöjligt att helt och hållet komma förbi dem. Man blir 
konsument av utbudet trots sin exit, eller åtminstone av dess externa ef
fekter ”från vilka det inte finns någon räddning” (Hirschman 1972:101).

”A tt dra sig tillbaka betyder nu att avgå under protest och i allmänhet att anklaga och be
kämpa organisationen utifrån istället för att arbeta för en förändring inifrån. Med andra 
ord står valet nu inte så mycket mellan sorti och protest som mellan protest inifrån och 
protest utifrån (efter sorti). Beslutet sorti är då avhängigt en helt ny fråga. När är man 
mest effektiv (förutom att vara mer tillfreds med sig själv) då det gäller politiska misstag, 
genom att bekämpa dem utifrån än genom att fortsätta försöken att ändra denna politik 
inifrån?” (Hirschman 1972:102, min kurs.)

Diskussion
Problemet med inflytande och makt inom de stora offentliga organisa
tionerna handlar om tröghet i strukturerna. Frågan om hur man genom
för förändringar i stora organisationer är givetvis komplicerad. Den mo
derata lösningen handlar om inflytande genom valfrihet. Att skapa för
utsättningar för och stimulera exit-strategin anses som ett bra och 
oproblematiskt sätt att vinna valfrihet, kvalitet och effektivitet inom 
barnomsorgen. Frågan är dock fortfarande om en marknadsstyrning är 
ett effektivt sätt att skapa makt åt tjänstekonsumenterna, med tanke på 
barnomsorgens egenart och valets karaktär.

Jag menar att det som utm ärker barnomsorg, till skillnad från både 
radioapparater och möjligen även tandläkare, är att föräldrarnas möjlig
heter att använda sig av såväl exit som voice är förknippade med speci
ella svårigheter. Problemen med voice är uppenbara, och klassiska; det 
är vanligtvis långtmellan föräldrar och politiker eller administratörer.

Även handlingsalternativet exit har emellertid sina svårigheter. Inne
bär barnomsorgscheck och privatiseringar att föräldrar verkligen ges re
surser och makt att påverka sina barns barnomsorg genom exit på en
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marknad? I det moderata förslaget ingår också privatisering av barnom- 
sorgsverksamheten som ett mål i sig. De privata daghemmen ska själva 
få fastställa taxorna. Också detta är ett mål, eller värde, i sig. En m ark
nad måste vara fri för att fungera som en marknad. Konsekvenserna av 
detta blir att, när den centrala kommunala kön försvinner, finns det 
ingen annan möjlighet än att köpa sig in på de daghem man föredrar. 
Genom att öka valfriheten för en grupp av föräldrar kan följden således 
bli att valfriheten faktiskt minskar för en annan grupp.

Valfrihet som medel för att uppnå effektivitet och kvalitet måste ock
så ifrågasättas. Om Hirschmans resonemang är relevant inom barnom 
sorgens område, skulle exit som huvudsakligt maktinstrument kunna 
betyda att daghemmen förlorar de starkaste krafterna för förändring 
och förbättring. Genom att ”fly undan”problemen istället för att stanna 
kvar och arbeta inifrån för en förbättring, kan risken finnas att kvalite
ten på verksamheten totalt sett sjunker.

En utgångspunkt för mig har varit att det är skillnad på marknad och 
marknad. Och då menar jag inte att den stora skillnaden mellan en ka
pitalvarumarknad och en barnomsorgsmarknad är att kapitalvaror är 
hårda och barn är mjuka utan att det finns skillnader också av andra 
skäl. Ett sådant som jag har diskuterat är relationernas och själva valets 
karaktär. På en varumarknad är relationerna ekonomiska; tillfälliga, ut
bytbara. Inom barnomsorgen är relationerna av en annan art. De berör 
också andra sidor av mitt sociala liv, de bärs upp av förväntningar, krav 
och en (omsorgs)rationalitet som skiljer sig från de förväntningar och 
den rationalitet som återfinns på varumarknaden. A tt dessa sociala rela
tioner är utmärkande för barnomsorgen får också konsekvenser för va
let, själva handlingen. Att man som förälder känner sig vara i under
läge gentemot den professionella barnomsorgen är en vanlig upplevelse, 
och det är bland annat denna maktlöshet exit-strategin ska vara ett svar 
på. Men jag menar att det faktum att barnomsorgen bygger på sociala 
relationer får konsekvenser för handlingens hinder och möjligheter, 
vare sig det gäller att utöva voice eller exit. E tt förslag om ökat för
äldrainflytande eller valfrihet måste därför utgå från just dessa svårig
heter.

En annan utgångspunkt för mig har varit att det är skillnad på varor 
och ”varor”. Att välja mellan Expressen och Aftonbladet kan upplevas 
som frustrerande, men det är sällan ett val som påverkar stora delar av 
mitt vardagsliv. A tt göra ett val bland sociala tjänster är annorlunda. 
Som von Otter och Therborn påpekat är ett problem att besluten eller 
valen ofta är irreversibla, dvs de går inte att ångra, deras konsekvenser 
går inte att överblicka, de går inte att göra ogjorda. Titmuss t ex identi
fierar de valfrihetsproblem som hänger samman med sjukvårdens speci
fika särdrag som osäkerhet och oförutsägbarhet (Titmuss 1990). Dessa
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egenskaper komplicerar valet och valets effekter.
En tredje utgångspunkt har varit att det är skillnad på ekonomi och 

politik. Detta kan uttryckas som att det finns vissa saker som ekonomin 
eller marknaden inte gör, och vissa saker som ekonomin eller m ark
naden inte kan göra. Casten von Otters modell för offentlig konkurrens 
kan sägas bygga på denna insikt. Marknadsstyrning innehåller element 
som kan vara fruktbara och utvecklande för ökad valfrihet inom den so
ciala tjänsteproduktionen. Men, menar han, det politiska systemet mås
te behålla sin styrning, som utgår från normativa och kollektiva mål och 
inte individuella och ekonomiska mål.

N O T E R
* Denna artikel är en bearbetning av en uppsats framlagd på 60-poängskursen vid Socio

logiska institutionen i Lund hösten 1992.
1 Se också t ex Hermansson & Svensson 1989.
2 Se Sundell & Bennet (1992) och deras undersökning om föräldrars val av barnomsorg. 

De drar utifrån sin undersökning den slutsatsen att föräldrar till viss del handlar ratio
nellt (väljer barnomsorgsform utifrån uppfostringssynpunkt) men också enligt tradition 
(väljer samma barnomsorg som de själva eller andra närstående haft).

3 Exit och voice har i den svenska utgåvan av Hirschmans Exit, Voice and Loyalty över
satts med sorti och protest. Översättaren noterar svårigheten att på svenska fånga in be
greppens betydelse. Exit kan på svenska motsvaras av överge, lämna, utträda eller göra 
sorti. Voice är svårare att fånga. Tänkbara alternativ är: säga ifrån, påverka, ge uttryck 
för, protestera emot . . . Jag har valt att behålla de engelska ’exit’ och ’voice’.
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SU M M A R Y  

Pia Forsberg
Freedom o f Choice and Welfare. A  Discussion and Analysis o f  the Neo-Liberal Concept o f  
Freedom o f  Choice.
Sweden is today witnessing large changes within its welfare sector which has been driven 
through by the present government. In this paper the ideological basis for the present pol
itics is regarded as constituting two apparent contradictory demands. On the one hand 
there is the demand for “ more family” and on the other, the demand for “ more m arket“ . 
This paradox by the government can be solved by the use of the vague concept “ freedom 
of choice” . This paper is an attempt to formulate and understand the concept, that is, to 
analyse its meaning and social consequences.

The government’s key strategy is to make the “welfare-consumer” vote with his/her feet 
and to leave one service for another, so in this way they can express preferences on a 
market. By doing so they will not only become more satisfied themselves, but they can al
so exercise influence over the whole institution. Subsequently the “ invisible hand” will 
automatically create efficency and quality.

This paper argues that to properly understand the possibilities of and obstacles to a 
more substantial freedom of choice within social welfare, it is necessary to proceed from 
the characterstic distinguishing qualities of different services. This is illustrated by a com
parison between the dental service and child care. It is less complicated to replace one 
dentist for another, than to break down the interwoven ties between a child, a parent and 
an institution because the choice in the second case is more socially embedded and re
stricted.

It is the governments intention to reduce political influence over welfare production and 
increase the power of markets and economic steering, i.e . to encouarage influence and 
steering by “exit” instead of “voice” (Hirschman 1972) which they believe will increase 
the individuals freedom of choice. This is a much more complicated m atter than is gener
ally agreed by the government, and implies social consequences which it has not taken in
to account.
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