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q  Inledning 

Ska vi ha ”privata” eller ”offentliga” lösningar i välfärdspoliti-

ken? Det är sedan ett par decennier en huvudfråga i både den 

politiska och den vetenskapliga debatten om välfärdsstaten. Jag 

ska i detta kapitel diskutera förhållandet mellan privata och of-

fentliga lösningar och främst ta exempel från välfärdsstatens 

tjänsteproducerande del (sjukvård och skola).

Debatten och forskningen rör sig på olika plan. För det för-

sta den retoriska, diskursiva eller teoretiska nivån där man dis-

kuterar vilka antaganden, försanthållanden och tankemodeller 

som används eller bör användas. För det andra diskuteras vilka 

institutionella arrangemang som fungerar effektivast (dvs. bäst) 

och vilka styrprinciper och organisationsmodeller som är att 

föredra. Ett tredje tema är de sociala och fördelningsmässiga ef-

fekter som olika system och arrangemang ger upphov till, för-

stärker eller förändrar.

En stor del av forskningen har handlat om vad som hänt 

inom – och mellan – de två första nivåerna, den diskursiva res-

pektive den institutionellt-organisatoriska. I detta kapitel vill 

jag belysa relationen mellan privata och offentliga lösningar 

och hur den är kopplad till den sociala skiktningen.

I kapitlet ställs tre frågor. För det första vad som sker när det 

finns både ”privata” och ”offentliga” lösningar på samma område, 
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378 som (olika) svar på (samma) problem. Vilka konstellationer är 

analytiskt intressanta? En uppdelning går mellan komplementär 

respektive konkurrerande relation mellan de privata och de of-

fentliga lösningarna. Den andra frågan är hur och med vilken sys-

tematik ”privata” respektive ”offentliga” välfärdssystem kopplas 

till olika sociala grupper och intressen. För det tredje vill jag visa 

den sociala innebörd som konkurrensen mellan olika system får 

när de är förankrade i den sociala och klassmässiga differentie-

ringen i ett samhälle.

q  Marknad och privata lösningar –  

den diskursiva nivån

Idén om konkurrensens välsignelsesbringande effekter, med 

marknadsmodellen som självklar utgångspunkt, har färgat de-

batten om privata och offentliga lösningar på välfärdsstatens 

problem.1 De sista 20–25 åren har ekonomiska resonemang, 

dess antaganden och dess teori, präglat den svenska debatten. 

De flesta svenska politiker och debattörer, inkl. ekonomer, tycks 

axiomatiskt anta: 

–  att privata lösningar generellt är mer effektiva än offentliga

–  att införa privata alternativ till förhärskande offentliga sys-

tem blir kostnadssänkande och därför eftersträvansvärt. 

Tesen är att om privata lösningar och alternativ får kon-

kurrera med de offentliga främjas effektiviteten 

–  att privata alternativs konkurrens med offentliga lösningar 

är bra för kvaliteten inom de offentliga lösningarna och 

systemen. Konkurrensen tvingar de offentliga systemen att 

bli bättre, billigare och mera kundvänliga (inför risken att 

förlora i konkurrensen med de privata). För ett område som 

sjukvård blir USA en viktig modell

–  att privatisering av offentliga institutioner, offentligt ägda 

företag och åtaganden i princip antas vara välsignelsebring-

ande; det gäller allt från kommunalägda bostäder till statliga 
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och ett bostadslåneinstitut som SBAB

–  att avreglering som ger en ökad frihetsgrad för marknadsak-

törer får positiva effekter. Avregleringar som genomförts på 

sådana premisser är kreditavregleringen, den s.k. big bang 

inom finanssektorn i mitten av 1980-talet, av taxibranschen, 

elmarknaden liksom telekomsektorn2 

–  att konkurrens inom den offentliga sektorn, som simu-

lering av marknadsförhållanden, är effektiviserande och 

därför önskvärt. Konkurrens mellan offentliga institutio-

ner antas stegra produktiviteten, ge billigare drift och mer 

kundorienterad inställning. Att anpassa offentliga orga-

nisationer till vinstmaximerande företags logik ses som 

i grunden positivt. Det sker t.ex. genom att skapa själv-

ständiga bokförings- och resultatenheter, ”profit centers”, 

inom sjukvården. Denna organisationsmodell kan sedan 

bli ett första steg mot en formell privatisering. Vi kan se 

vad skett sedan stora delar av statens fastighetsbestånd 

samlades i fastighetsbolaget Vasakronan, som år 2007 är 

på väg att säljas. 

I teorins förlängning ligger en mer eller mindre fullt genomförd 

privatisering. ”Privatisering”, dvs. själva överförandet av vissa 

uppgifter från offentlig till privat regi, ses som en generell och 

övergripande lösning på den offentliga sektorns antagna effek-

tivitets- och finansieringsproblem.

q  Institutionell uppdelning  

och social skiktning

Den tes jag vill argumentera för är att konkurrensen mellan pri-

vata och offentliga välfärdssystem får sociala och fördelnings-

mässiga konsekvenser eftersom de två typerna av system som 

regel riktar sig till olika delar av befolkningen. Varför är det 
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 institutionella uppdelningen mellan privata och offentliga sys-

tem uppfattas och erfars?

”Privata lösningar” och ”offentliga system” 

Begreppen ”privat” och ”offentlig” är mångtydiga och laddade, 

både politiskt och vetenskapligt. Ser vi till begreppsparets an-

vändning på socialpolitiska program och områden så skiljer sig 

innebörderna åt, beroende på vilka områden det gäller, om det 

rör utformning och drift, dvs. i vilken regi en verksamhet be-

drivs, om det gäller formen för finansiering, och för hur kontroll 

och styrning av verksamheten kan förlöpa. 

Med ”privata lösningar” avses här välfärdsarrangemang och 

välfärdssystem som varken är statliga eller familjebundna.3 Som 

”privata” räknas för det första strikt marknadsmässiga system 

och institutioner, dvs. system som bedrivs i vinstsyfte och dit 

tillträde regleras på annat sätt än via allmänna rättigheter som 

medborgarskap eller annat generellt karakteristikum, såsom 

ålder. Försäkring i form av avtal mellan en individ och ett bolag 

är en vanlig princip i ”privata system”, liksom individuellt val 

kopplat med individuell betalning. Vidare räknas som ”privat” 

sådana lösningar som vilar på avtal mellan intressegrupper och 

kollektiv. Här kan avtalspensioner och andra arbetsmarknads-

försäkringar tas som exempel. Hos många, men med tiden allt 

färre, amerikanska arbetsgivare är betald sjukvård en del av 

anställningsförmånerna. Alla anställda i USA omfattas inte av 

samma regler och förmåner.

Med ”offentliga” system avses statligt eller kommunalt or-

ganiserade lösningar som regleras, finansieras och/eller produ-

ceras av offentliga instanser. Det är de offentliga organens fak-

tiska styrning och ledning som är avgörande. Om ett sjukhus 

eller en kommunal förvaltning lämnar ut delar av verksamhe-

ten på entreprenad (t.ex. städning, mat och transporter) så blir 
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kan det kan vara en övergångsform för en genomförd priva-

tisering. Entreprenadsystemet påverkar direkt villkoren för de 

anställda. Uppgifterna kan bli annorlunda, anställningstrygghet, 

 arbetssituation och arbetsmiljö påverkas. Det är här som flexi-

biliseringens vinster kan göras, särskilt i de fall en offentlig an-

ställning varit mera reglerad, skyddad och förmånlig. 

I den mån ett ”privat” utförande direkt regleras av stat eller 

kommun betraktas det inte som del av ett privat system. De 

privatpraktiserande läkare som ingår i den svenska försäkrings-

kassans ersättningssystem utgör inte ett privat- eller marknads-

organiserat hälsovårdssystem. De genomför i privat form en i 

huvudsak offentlig sjukvård. Merparten av den amerikanska 

sjukvården är däremot att betrakta som ett privatorganiserat 

system, där tillgången till vård, och särskilt till kvalificerad vård, 

inte styrs av medborgerliga rättigheter, utan av att man har be-

talt för vården via privat- eller arbetsgivarbetalda försäkringar.

q  Konkurrens och komplementaritet 

Offentliga system möjliggör privata lösningar 

Vissa varor och tjänster är komplementära. Konsumtion av 

böcker ökar efterfrågan på bokhyllor, flera bilar ökar konsum-

tionen av däck och bensin. Även i förhållandet mellan privat 

konsumtion och offentliga arrangemang finns det många ex-

empel på komplementaritet. Skattefinansierade vägar gör det 

möjligt att köra bil. Offentliga arrangemang gör att privata 

och marknadsmässiga lösningar kan fungera. Detta motsva-

rar idén om staten och den offentliga sektorn som möjliggö-

rande, som enabling framework, för medborgarna och privat 

verksamhet.

Hela sektorer av offentlig verksamhet, infrastruktur, penning-

väsen, rättsväsen, utbildning etc., har till sitt syfte att under-

lätta, understödja och främja individers och företags aktiviteter. 
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 arbetsmarknadsutbildning och barnomsorg, för att nu ta exem-

pel från social- och arbetsmarknadspolitikens fält.

Bättre (skattefinansierade) vägar gör (den privata) biltrafiken 

tidsmässigt effektiv. Relationen mellan offentligt organiserad 

kollektivtrafik och privat arrangerad trafik är inte bara fråga 

om en harmonisk samexistens. Det finns också en konkurrens-

relation mellan de olika trafiksystemen. I de flesta stadsregioner 

finns både offentligt arrangerad kollektivtrafik och privatbilism. 

Dessa två system är inte bara tekniskt alternativa trafikformer 

som harmoniskt och förnuftigt kompletterar varandra. De är 

planeringsmässigt såväl kompletterande som konkurrerande lös-

ningar. Ska det byggas nya vägar eller järnvägar? Ska det vara 

reserverade filer för kollektivtrafiken eller ej? Hur ska de olika 

trafikformerna beskattas och/eller subventioneras? I ekonomiskt 

och politiskt avseende konkurrerar de om resurser för investe-

ringar. Kostnaderna för trafiken, tidsåtgången och tillgänglig-

heten för kollektivtrafiken är alla möjliga att påverka med po-

litiska beslut, med instrument som skatter, vägbyggen, turtäthet, 

taxor, trafikregler och förkörsrätt i vissa filer. Den dominerande 

erfarenheten är att kampen om resurserna och deras fördelning 

är avgörande. 

Varför leder konkurrensen på trafikområdet så ofta till en 

negativ spiral för kollektivtrafiken? En budgetåtstramning 

för kollektivtrafiken startar en händelsekedja av följande slag. 

Minskade resurser leder till lägre turtäthet, högre taxor etc.; det 

leder i sin tur till att fler använder bil, eller köper en; det leder 

till än lägre inkomster för kollektivtrafiken men också växande 

krav på utbyggnad av vägar. Här tycks konkurrensen leda till 

det ena systemets uttunning och marginalisering, om än inte un-

dergång. Trafiksystem är ett av forskningens klassiska exempel 

mär man vill visa hur konflikten mellan individuell och samhäl-

lelig rationalitet institutionellt iscensätts.4 
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Politiker och planerare söker hantera de ofta motstridiga krav 

som företrädare för de olika trafiksystemen och deras olika in-

tressentgrupper för fram. Olika sociala intressen och kategorier 

är knutna till kollektivtrafik respektive (privat) bilism. En ty-

pisk skiljelinje går mellan de som kan välja mellan de privata 

och kollektiva lösningarna och de som är hänvisade till det of-

fentliga systemet. De två systemens trafikantkategorier har olika 

möjlighet att göra sitt inflytande gällande. De har typiskt olika 

ekonomiska resurser och social position. Kollektivtrafiken har 

en publik som i regel saknar alternativ – ungdomar, äldre, fat-

tiga grupper som inte har tillgång till egen bil; kvinnor är mer 

beroende av kollektivtrafiken än män. 

Bilens användare har en starkare social position än bussens 

och tunnelbanans. Det är ett skäl till beslutsfattares olika ly-

hördhet för kraven från de två systemens företrädare. En annan 

sida av systemens olika sociala profiler är att det system som 

används av resurssvaga grupper, av den fattigare och underord-

nade delen av befolkningen av det skälet dessutom blir ”socialt 

smittat” eller stigmatiserat. 

Som exempel på en sådan ”social nedsmittning” kan benäm-

ningen av tunnelbanan i Stockholm som ”socialsnöre” anföras 

som ett anekdotiskt argument. En notis i Dagens Nyheter från 

januari 2007 handlar om tunnelbanans första linje, den gröna, 

som invigdes den 1 oktober 1950. I notisen sägs att ”I folkmun 

har den fått namn som Gröna faran och Socialsnöret” (DN 8 

januari 2007). Hur förvandlas tunnelbanas ”snöre” till just so-

cialsnöre? Genom att det kopplas till ett fenomen som socialbi-

drag.5 Genom kopplingen till socialbidrag (och därmed fattig-

dom) blir ordet ”socialsnöre” till en social karakteristik av den 

kollektiva lösningen.

Den ”sociala nedsmittningen” av de system och institutioner 

som brukas av eller är till för de fattigare och underordnade 
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offentliga överföringar som i praktiken och som ett väl känt 

faktum främst adresseras till eller utnyttjas av de sämre ställda 

eller fattigare grupperna i ett samhälle – den stigmatiserande 

synen på socialbidragen och ”Sos” som försörjningsform. Det 

gäller även för bedömningen av olika bostadsområden och sko-

lor (som vi kommer att beröra nedan) om deras invånare res-

pektive elever tillhör de fattiga grupperna eller de lägre sociala 

skikten. Detta har påvisats, för hela fältet för smakomdömen 

och kulturella preferenser.6

Kombinationen av institutionell form och respektive systems 

sociala bas och intressegrupper är avgörande för den sociala dy-

namiken mellan privata och offentliga välfärdssystem.

Offentliga system som kompensatoriska 

Historiskt sett har offentliga välfärdssystem vuxit fram för att 

hantera problem och situationer som inte kunnat klaras av 

(arbets)marknaden eller det sociala nätverket (familjen, släk-

ten).7 Socialt kom dessa system att moraliskt och socialt defi-

nieras av den position som dess förmånstagare hade i samhäl-

let. Denna karakteristik fångar stora delar av det amerikanska 

systemet för ”welfare” och mer generellt de delar och system 

inom socialpolitiken som definieras som ”residuella”, t.ex. be-

hovsprövade hjälpformer som socialhjälp med dess ursprung i 

fattigdomshanteringen. 

När Richard Titmuss i en av sina välkända socialpolitiska 

typologier talade om den ”residuala modellen” så avsåg han 

socialpolitiska system som inriktade sig på fattigdomens rest-

kategori. Mer konkret noterade han att stöd till de fattiga gavs 

utifrån individuell behovsprövning och inte som en generell 

rättighet. Jag ska här använda en lite vidare innebörd av kate-

gorin residuell. Det gäller inte bara sådana bidrags- eller stöd-

former som uttryckligen och definitionsmässigt har till syfte att 
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politiska området blir statliga/offentliga system och insatser 

residuella när de de facto främst omfattar de fattiga, lågin-

komsttagare etc. 

Det offentliga sjukvårdssystemet i USA är residuellt i förhål-

lande till den privatorganiserade sjukvården, i både institutio-

nell och social mening. Det omfattar i princip de fattiga (som 

får sjukvård som en del av socialhjälpen), krigsveteranerna (via 

VA, Veterans Authority) och pensionärerna (vars försäkringssys-

tem torde vara det bästa av dessa tre). Den del av befolkningen 

som inte via sitt arbete och sin arbetsgivare är med i de privata 

försäkringssystemen faller på det offentligas lott för viss basal 

vård vid t.ex. olyckor.

Offentliga system blir alltså residuella och potentiellt stig-

matiserande därför att deras tjänster når, eller riktas till, en 

negativt avgränsad grupp av klienter (t.ex. de fattiga). Detta 

gäller särskilt när det privata systemet fungerar via markna-

den. Då blir det offentliga systemet socialt och institutionellt 

underordnat en marknadsorganisering; det tilldelas rollen att 

tillfredsställa den icke köpkraftiga eller den socialt marginella 

publikens behov. 

Offentlig tjänsteproduktion för de välbärgade?

Det finns exempel där offentlig tjänsteproduktion blivit ni-

scher för de välbärgade. Delar av kulturpolitikens institutioner 

har ansetts ha denna karaktär (operan, symfoniorkestrar, kon-

serthus). I något enstaka ett fall, trafiksystemet BART i San 

Fransisco-området, kan utbyggnaden av spårbunden trafik8 

kanske ses som ett sådant stöd. Goodin & LeGrand driver i sin 

stridsskrift Not Only the Poor tesen att även mera omfattande 

delar av välfärdsstatens tjänsteproduktion har en omvänd social 

profil, dvs. att den bättre ställda halvan av befolkningen får ut 

mera av den offentliga sektorn än den sämre ställda.9
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På andra områden har staten och det offentliga varit först 

med expansionen av välfärdssystem., t.ex. det offentliga 

 undervisningssystemet (folkskolorna). I Sverige gäller det också 

universiteten och sjukhusen. Äldrepolitikens viktigaste institu-

tion är pensionerna. Här har för Sveriges del folk- och tilläggs-

pensionerna länge varit och förblivit det förhärskande systemet, 

även om dess relativa betydelse avtar i takt med expansionen av 

tjänstepensioner och fondsparande.

Om det offentliga systemet är dominerande, behöver en liten 

privat sektor inte rubba det samlade systemets funktionssätt. Då 

kan den marginella privata lösningsformen vara komplementär 

på begränsade områden. På grund av sin länge mycket ringa 

omfattning hade t.ex. privatskolorna i Sverige tidigare denna 

karaktär. Lundsberg och andra privatskolor har visserligen fung-

erat som speciella överklassreservat, eller för särskilda grupper 

av utlandssvenskar och diplomater. Andra inslag i de svenska 

privatskolorna har haft en ideologisk eller pedagogisk bakgrund 

(t.ex. Waldorf-skolorna). I Sverige har privatskolorna ännu inte 

residualiserat det offentliga skolsystemet även om utvecklingen 

har accelererat både genom en snabb expansion av privata s.k. 

friskolor och genom en utvidgad valmöjlighet inom den kom-

munala skolan. 

I Sverige finns privatpraktiserande läkare, offentliga sjukhus, 

privatägda eller kooperativa läkarhus. De allra flesta vårdfor-

mer är offentligt finansierade. Det finns en liten del av sjukvår-

den som är styrd av ett privat systems principer, där arbetsgi-

varens, eller den egna, betalningen leder till snabb behandling. 

Främst har det varit fråga om vissa plastikkirurgiska ingrepp 

och vissa ögonoperationer. Det finns en liten men växande pri-

vatmedicinsk sektor som fungerar utan offentliga tillskott. Det 

är ofta fråga om kliniker som riktar in sig på korta och enkla 

behandlingar, med flera återbesök, likaledes föga tidskrävande. 
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vi möter i olika människobehandlande organisationer, när en 

 organisation strävar efter att få de patienter och klienter som 

ger det bästa utfallet, behandlingsmässigt eller ekonomiskt.10 

Sjukvårdsförsäkringen i USA – de goda privata och de snåla 

offentliga systemen

I slutet av 1990-talet intervjuade jag ett antal läkare i Los 

Angeles. Jag ville jämföra hur amerikanska och svenska läkare 

såg på sina länders sjukvård och sjukförsäkring. En av de in-

tervjuade kaliforniska läkarna beskrev på ett målande sätt det 

problematiska med att få olika mycket betalt för att ge två olika 

patienter samma behandling. Hans egen inkomst var direkt be-

roende av hur mycket betalt hans mottagning fick från patien-

terna. En av patienterna fick sin vård betald av det offentliga 

försäkringssystemet för de fattiga. Den andre patienten fick sin 

behandling betald av en mer generös sjukförsäkring, av den typ 

som omfattar den fast anställda medelklassen i USA. Läkaren 

sade: ”Hur ska jag kunna låta bli att behandla dem olika om jag 

vet att jag får olika mycket betalt för mitt arbete? Det skulle jag 

inte klara av.” På frågan hur han då gjorde svarade han: ”Jag 

har instruerat min sköterska att sortera bort alla uppgifter om 

vilken försäkring som gäller för de olika patienterna och hur 

mycket vi tjänar på varje konsultation. Då påverkas jag inte i 

min behandling och mitt bemötande av olika patienter av hur 

mycket de betalar.”

Vård och behandling i ett skiktat sjukvårdsystem som är upp-

delat i ett (underordnat) offentligt och ett (dominerande) privat 

finansierat system får logiskt till följd en socialt starkt skiktad 

vård. Det dyra amerikanska sjukvårdssystemet som bär på denna 

kombinerade institutionella och sociala skiktning är mycket väl-

fungerande för en majoritet av befolkningen men undermåligt 

för en ganska stor minoritet (Jfr Dahlgren 1994.)
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  privata och offentliga system

Privata och offentliga lösningar kan när de samtidigt finns på 

ett givet fält komplettera varandra. Men de kan också förstärka 

och undergräva varandra genom att de står i ett dominans/ un-

derordningsförhållande, där det ena förstärks och det andra för-

svagas och marginaliseras, en destruktiv samexistens.

När det offentliga systemet dominerar kan privata lösningar 

vara komplementära. Men privata lösningar, även om de är små 

eller betydelselösa, blir sällan eller aldrig av residuell karaktär. 

Små privata lösningar blir normalt de priviligierades reservat, 

dvs. positivt marginella. Det är fallet med privatskolor i Sverige, 

och med privata universitet i t.ex. USA. Privata lösningar ryms 

inom det normala funktionssättet på marknaden eller inom fa-

miljen. Som ”normala” och naturliga lösningar får de ingen 

skamstämpel. De som utnyttjar dem blir inte stigmatiserade eller 

nedvärderade. 

När de privata, t.ex. marknadsbaserade, lösningarna är domi-

nerande blir de offentliga systemen däremot i regel av residuell 

och selektiv karaktär. Deras sociala profil blir negativ. Om al-

ternativet till offentliga lösningar är marknadslösningar, så ger 

de senare definitionsmässigt störst spelrum för dem med stark 

marknadsposition, t.ex. i kraft av inkomst, egendom eller social 

position.11 

I den mån som de offentliga lösningarna är av bristavhjälp-

nings- eller städgummekaraktär har dessa ett handikapp i re-

lation till de marknads-, kooperativa, eller familjemässiga lös-

ningarna. Vi får ett över- och underordningsförhållande där de 

offentliga lösningarna normalt sett spelar andra fiolen.

Hur blir samexistensen destruktiv?

Hur går det till när utvecklingen av privata system undergräver 

de offentligas förutsättningar? Mekanismen är ekonomisk, först 
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linje står kring skatterna, som är de offentliga systemens försörj-

ningskälla. En annan central mekanism är den legitimitets- och 

efterhand funktionsmässiga marginalisering som präglar de of-

fentliga systemen, särskilt när dessa ska härbärgera de fattiga 

och marginaliserade grupperna.

Det omvända gäller i de fall när privata system och institutio-

ner har historiskt sett marginaliserats eller gått under när offent-

liga och skattesubventionerade system vuxit fram. Den under-

gången har då främst att göra med de konkurrensfördelar som 

subventioneringen av offentliga system skapar. Den offentliga 

sjukvården i Europa är det stora exemplet. 

I kampen för överlevnad argumenterar privat organiserade 

skolor, sjukhem, sjukhus, etc. som regel inte för en gynnad eko-

nomisk behandling. För deras del räcker en likvärdig behandling 

med de existerande offentliga systemen, när det gäller bidrag till 

driften (skolpengar, rätt till ersättning från sjukkassan etc.). De 

utvecklar olika sätt att stärka sin konkurrenskraft – effektivare 

utnyttjande av personal, ändring av löne- och kompetensstruk-

tur hos personalen, selektion av föräldrar och elever i privata 

skolor, ”creaming” av patienter inom privat sjukvård etc.

Residualisering av offentliga system

Den destruktiva samexistensen kommer konkret till uttryck i 

en marginaliserings- eller residualiseringsprocess. Detta skeende 

påskyndas när de privata systemen antingen är finansiellt gyn-

nade, t.ex. genom skatteregler, eller när konkurrenssituationen 

är gynnsam för dem, t.ex. att de kan undgå problematiska kli-

enter och elever. Handlingsfriheten i privata system kan ligga på 

två skilda plan, som kan förekomma var för sig eller samtidigt. 

För det första om institutionen – t.ex. daghem eller skolor – kan 

välja ut eller bort barn, grupper av föräldrar. För det andra om 

föräldrar kan välja att sätta sina barn i en viss skola; det kan 
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gerade lärare; här ligger också en möjlighet att välja bort vissa 

grupper av kamrater till barnen – och deras föräldrar. I en stad 

som Los Angeles är bortväljandet centralt – vem vill inte slippa 

bråk och brottslighet, vem vill inte ha en stimulerande skolmiljö 

för sina barn? Den sociala skiktningen motsvaras då på ett insti-

tutionellt plan av en uppdelning i offentliga och privata skolor.

I storstadsområden finns det funktionella alternativ när det 

gäller tillval/frånval. Man kan konstatera två slags strategier i 

fråga skolval: dels fungerar kommuner med höga huspriser som 

en ekonomisk/geografisk mekanism för flykten från de besvär-

liga klasskamraterna; i andra fall kan friskolan med sina både 

kulturella och ekonomiska segregationsmekanismer lösa bort-

väljandets problem. Mer generellt kan den sociala bostadsse-

gregationen ses som ett alternativ till den privat/offentliga in-

stitutionella uppdelningen, för att vidmakthålla skiktspecifika 

uppfostringsmiljöer.12

Häri ligger för oss en viktig social konsekvens av förhållandet 

mellan offentliga och privata lösningar. Under vissa betingelser 

kan existensen och utvecklingen av ”privata” system medföra 

att de ”offentliga” systemen kommer in i en ond cirkel. 

Från början framstår det privata systemet för viktiga grupper 

som bättre, gynnsammare och effektivare än det offentliga. Det 

leder till att det offentliga systemet får ta hand om restgrup-

perna, de med störst problem och kostnader. Det medför efter 

hand att det offentliga systemets finansiella och legitimitetsmäs-

siga grundvalar naggas i kanten. Denna kombination av pro-

blem, förutsättningar och kostnader lägger press på systemet. 

Än fler söker komma över i det bättre fungerande ”privata” al-

ternativet. Frånvalsprocessen blir självförstärkande. 

När de privata systemen är finansiellt gynnade, t.ex. genom 

skatteregler, eller när konkurrenssituationen av andra skäl är 

gynnsam för det privata systemet förändras situationen till en 
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tionsförmåga undergrävs.

Exemplet privata och offentliga skolor i Danmark

Andelen danska barn som går i skolor utanför det offentliga 

skolsystemet har ökat över en längre tid. Det framställs i Sverige 

som ett positivt exempel på valfrihet och variation. I en del om-

råden i Köpenhamn kan vi skönja en residualiseringsprocess för 

det offentliga skolsystemet, där dess möjligheter att fungera efter 

hand undergrävs. Idag tycks Stockholms skolsystem raskt vara 

på väg i den riktningen

Det är främst de skolanpassade mellanskiktsbarnen som går 

över till de privata skolorna. Härigenom förskjuts balansen i klas-

serna på ett sådant sätt att skolorna fungerar sämre. Det gör att 

andelen barn med problem eller ovilja inför skolan relativt ökar 

i vissa skolor. Flera medelklassföräldrar börjar känna sig oroade 

av skolsituationen – de kan flytta till en annan kommun och de 

kan välja privata skolor. Den negativa spiralen är i gång. Dessa 

processer kommer sannolikt att accentueras vid en expansion av 

det privata skolsystemet, genom att möjligheten till institutionell 

avskiljning ökar. Skillnaden mellan skolor i olika områden med 

olika social bakgrund finns väl belagd inom det offentliga skol-

väsendet i Sverige (jfr Arnman & Jönsson 1983, 1986). 

Kombinationen av social segregation och institutionell upp-

delning gör uppdelningen i privata och offentliga skolor proble-

matisk. Vi bör förvänta oss att ju större de sociala och inkomst-

mässiga skillnaderna blir inom ett samhälle, ju mer kommer 

institutionella skiljelinjer ifråga om skola och vård att präg-

las och bestämmas av de sociala skillnaderna – och de soci-

ala avstånden mellan grupperna att öka. Finns det en ”point 

of no return” i balansen mellan privat och offentligt skolsys-

tem, efter vilken man kan säga att det offentliga systemet reellt 

residualiseras?13 
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kamp mellan sociala grupper

Det är lättare att förstå hur andras förmåner kan tjäna som 

drivkraft för en grupp att skaffa sig liknande lösningar än att 

begripa hur den enas förmåner kan fungera som ett hinder för 

andra att nå samma lösning. Den amerikanska sjukförsäkring-

ens öde utgör ett bra åskådningsexempel. De flesta amerikanska 

löntagare har hyggliga sjukförsäkringar som en del av sina an-

ställningsförmåner. Om nya grupper nu ska inkluderas i sjukför-

säkringen genom ett offentligt skattefinansierat system så ställs 

frågan för många amerikaner om de ska betala två gånger för 

sjukförsäkringen – först för sin egen (genom avgifter och som 

löneförmån) och sedan för de andras (genom skatter). 

De privata och korporativa systemen tenderar att skapa starka 

intressegrupper på den institutionella sidan, inte bara genom de 

respektive intressegrupperna utan också genom försäkringsbo-

lag, kassor och fonder. Pensionsfonder och försäkringsbolag får 

starka egenintressen i sin fortsatta existens. I många fall arbetar 

de aktivt för att undgå ett heltäckande offentligt system. De har 

gällt i striden om sjukförsäkringen i USA under 1990-talet. Den 

brittiska pensionsindustrins roll för att avvärja ett obligatoriskt 

tilläggspensionssystem är väl känt. De svenska försäkringsbo-

lagen drev kraftfulla kampanjer mot förslaget till ATP-system 

inför folkomröstningen 1957. 

Förhållandet mellan privata och offentliga socialpolitiska sys-

tem tar formen av en social och politisk konflikt om resultatet 

blir en fiskal/finansiell konkurrens mellan systemen. Om skill-

naden mellan de privata och offentliga också har en social och 

klassmässig dimension, så flätas systemskillnader och klasskill-

nader samman. 

Konstellationen av starka institutionella påtryckningsgrupper 

bland t.ex. försäkringsbolag, och viktiga gruppmässiga och fack-

liga intressen bland arbetsmarknadens starkare grupper kan bli 
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de offentliga systemen, t.ex. på grund av vikande skatteunderlag, 

halkar efter ifråga om nivå och service. I en sådan konfliktsitua-

tion blir det också tydligt hur de olika typer av system vi har 

arbetat med har olika rättslig och politisk status, och förlitar sig 

på olika politisk-ekonomiska mekanismer i sitt funktionssätt. 

q  Den moraliska differentieringen  

mellan offentliga och privata system

Jag har i detta kapitel argumenterat för att vi i många fall finner 

en destruktiv samexistens mellan privata och offentliga välfärds-

system. Ambitionen har varit att lägga en sociologisk dimension 

till de gängse ekonomiska och statsvetenskapliga diskussionerna 

om förhållandet mellan privata och offentliga lösningar. Både 

de ekonomiska och statsvetenskapliga ansatserna har haft stor 

betydelse med fokus på effektivitet och kostnader respektive 

rättvisa, likformighet och medborgarperspektiv. Vid sidan av de 

organisatoriska och effektivitetsorienterade analyserna och plä-

deringarna för den ena eller den andra lösningen har jag velat 

lyfta fram den koppling som privata och offentliga system har 

till den sociala skiktningen och den moraliska hierarkin i ett 

samhälle. Jag har lyft fram hur uppdelningen mellan privat och 

offentligt ges en kraftfull moralisk laddning.

De offentliga systemen är långt från att vara privilegierade 

eller ens jämbördiga i konkurrensen med de privata alternati-

ven. De bär på flera bördor. De betraktas som mindre effek-

tiva i ekonomers och politikers föreställningsvärld. Denna tan-

keform färgar politik och organisatorisk förvändring och är en 

effekt av den ekonomiska tankemodellens diskursiva hegemoni 

i dagens samhälle.14 Privata system ges en aura av ”naturlig-

het” och ”självklarhet”. De offentliga systemen präglas av att de 

finns till för och har skapats för att tillgodose fattiga och mar-

ginella gruppers behov. Den moraliska hierarki som finns i ett 
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de i samhällets maktordning ”etablerade” och de som är under-

ordnade eller i samhällets marginal, överförs via en obönhörlig 

social logik till de institutioner som förknippas med respektive 

kategori, om vi ska följa Norbert Elias argument i hans teori om 

etablerade och outsiders (Elias & Scotson [1994] 1999.)

Om förhållandet mellan privata och offentliga system ändras 

i en politisk process som innebär att existerande offentliga sys-

tem underordnas de privata, kommer de offentliga systemen att 

därigenom socialt residualiseras. Än fler offentliga system kom-

mer därigenom att präglas av sin association med de fattigare 

delarna av befolkningen. Härigenom kommer den rådande mo-

raliska differentieringen i samhället mellan de välbeställda (och 

etablerade) och de fattigare (outsiders) att forma uppfattningen 

av skillnaden i värde mellan de offentliga och de privata syste-

men. De privata systemen blir därmed ”bättre” än de offentliga 

– bättre i moralisk och social mening. Det är en social logik som 

går utöver den godartade och till synes neutrala tesen om att de 

privata systemen är bättre för att de är mer ”effektiva”.
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Noter

1  För en kritisk kommentar till denna idés intellektuella och institutionella 
karriär i Sverige, se Hugemark 1994.
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396 2  Utvärderingarna av dessa avregleringar visar att erfarenheterna är mycket 
blandade.

3  Kooperativa eller civilsamhällesorienterade lösningar, inklusive den frivilliga 
och informella sektorn ingår inte i de ”privata” eller ”offentliga” systemen. 
De faller utanför vad som här avses med ”privata marknadslösningar”. 

4  Se Hirschman 1970; jfr även Galbraiths argument i The affluent society 
från 1958.

5  Socialsnöre kallas det ”eftersom det endast är socialfallen som tar Snöret, 
alla andra åker egen bil” – ett citat från en bloggkommentar som vill för-
klara innebörden i uttrycket ”snöret” för tunnelbanan. Som socialsnöre 
benämns även spårvägen i Göteborg.

6  Jfr Bourdieus teori om det symboliska väldet i distinktionernas värld i 
Bourdieu 1979; för bostadsområden se bl.a. Pierre Bourdieu La misere du 
monde ([1993] 1999).

7  Underförstått de spontant givna och naturliga försörjningsformerna. Detta 
är Titmuss grundantagande (Titmuss et al. 1974).

8  Jfr passagen ovan om tunnelbanor och spårvägar som ett kollektivt-folkligt 
transportmedel.

9  Det argumentet har nyligen framförts för att motivera Blair-regeringens 
förslag att införa avgifter för universitetsstudier i Storbritannien eftersom 
högre studier ändå antas gynna de välbeställda familjernas barn.

10  Jfr t.ex. Randall 1998 och West 2006.

11  Om alternativet är familje- eller släktbaserade lösningar så har dessa van-
ligen av en mera ”normal”, för att inte säga ”naturlig” karaktär. 

12  Jag vill härmed inte antyda sådana tillväljande/bortväljande-strategier 
skulle vara det helt avgörande för val av bostadskommun eller institu-
tionell form för skolan. I samband med en studie av bostadsmarknaden i 
Sverige i slutet av 1980-talet berättade åtskilliga fastighetsmäklare att sko-
lornas rykte var ett avgörande argument när barnfamiljer valde områden. 

”Ryktet” gällde inte pedagogiken utan betygsnivå och social homogenitet, 
dvs. hur pass socialt och i första hand språkligt enhetligt elevunderlaget var. 
Det fria skolvalet innebär idag ofta en önskan att välja bort skolor med stor 
andel invandrarbarn.

13  Thomas Schelling visade att det fanns ”tipping points” för att begripa de 
välbärgades uttåg ur blandade bostadsområden (Schelling 1969).

14  Trots den kritik och de väl utarbetade argument som förs fram av inte 
minst Lennart Lundquist i en strid ström av artiklar och böcker. Jfr även 
Hirschman 1991.


