
Subventionerad barnomsorg är en bra idé

Grunderna för den svenska familjepolitiken ligger i stort sett fast åtminstone sedan 1970-
talet: de icke behovsprövade barnbidragen, den inkomstgrundade föräldraförsäkringen och
den kraftigt subventionerade barnomsorgen. Det är socialdemokraterna och Folkpartiet
som har st̊att bakom den segrande linjen. Moderater, centerpartister och särskilt krist-
demokrater har varit mer tveksamma, i synnerhet till den subventionerade barnomsor-
gen. Argumentationen har l̊atit ungefär likadant i många årtionden: förespr̊akarna har
talat om jämställdhet mellan kvinnor och män och om att det skall löna sig att arbeta.
Motst̊andarna har talat om frihet för föräldrarna att f̊a använda subventionspengarna till
att f̊a vara hemma med barnen i stället för att l̊ata dem g̊a p̊a dagis. Den frihetstanken är
ursprunget till det kortlivade experiment med ett s̊a kallat v̊ardnadsbidrag som i början
av 1990-talet gick till föräldrar som inte hade sina barn p̊a dagis. V̊ardnadsbidraget
avskaffades p̊a den nytillträdda socialdemokratiska regeringens initiativ 1994. Sedan 2008
har kommunerna rätt att införa v̊ardnadsbidrag, men f̊a kommuner har utnyttjat den
möjligheten.

Att det ligger n̊agot i jämställdhetsargumentet för subventionerad barnomsorg är ganska
uppenbart. Man kan p̊a goda grunder ocks̊a hävda, att den svenska familjepolitiken
sammantaget gynnar barnafödandet; jämfört med i stort sett hela resten av Europa ligger
de nordiska länderna högt när det gäller fertiliteten. Och det är väl ocks̊a ganska självklart
att subventionerad barnomsorg höjer arbetskraftsdeltagandet och därmed den samlade
produktionen i v̊art land. Men är den inte ett skadligt avsteg fr̊an marknadsekonomins
grundprinciper? Jag menar att det i stort sett är tvärtom.

Marknadsekonomin fungerar som bäst när priser, löner och vinster motsvarar verkliga
kostnader och värdet av de insatser som arbetare och företagare utför. Just där finns
grunden för p̊ast̊aendet att marknadsekonomin leder till ett effektivt resursutnyttjande.
Om jag betalar vad det kostar när jag konsumerar och om jag f̊ar betalt vad jag bidrar till
samhällsekonomin, d̊a har jag incitament att göra det som är bäst för samhället som hel-
het. Marknadsekonomin fungerar sämre om priser och kostnader inte sammanfaller. Ett
typiskt exempel är om jag har en fabrik som släpper ut gifter men jag inte behöver betala
för skadeverkningarna. En s̊adan situation kallar nationalekonomer för en ”snedvridning”
eller ”externalitet”. Om den orsakats av en skatt s̊a talar vi om en ”skattekil”. En klok
ekonomisk politik strävar rimligen efter att undanröja snedvridningar. Åtminstone bör
man väl inte genom politiska åtgärder skapa nya snedvridningar.

Med detta i åtanke verkar det ju helt fel att subventionera barnomsorg. Borde inte
föräldrarna betala den verkliga kostnaden? P̊a samma grunder som vi avst̊ar fr̊an att
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subventionera sega r̊attor borde vi väl avst̊a fr̊an att subventionera barnomsorg. Om vi
nu änd̊a envisas med att ge pengar till småbarnsföräldrar borde vi väl ge dem full frihet att
använda pengarna p̊a det sätt de tycker är mest lämpligt? Ligger inte marknadsekonomins
storhet just i att människor kan göra fria val och att systemet därför i största möjliga
mån tillfredsställer människors önskem̊al?

Nej, det resonemanget är helt fel. Om poängen med marknadsekonomi vore att ge
människor maximal valfrihet s̊a skulle champagne och lyxbilar vara gratis. En väl fungerande
marknadsekonomi kännetecknas inte i första hand av obegränsad frihet, utan av att
människor har de rätta incitamenten. Mammor (och det är ju framför allt mammor vi ta-
lar om) som stannar hemma med sina barn gör ju ingenting ont, men de bidrar inte heller
till samhällsekonomin i samma utsträckning som förvärvsarbetande småbarnsmammor.
Om marknadsekonomin skall fungera bra s̊a skall den skillnaden märkas p̊a bankkontot.

En ideal marknadsekonomi där alla priser sammanfaller med kostnader är en utopi. Varje
samhälle måste av olika skäl finansiera en del av sin verksamhet gemensamt. Det kan
gälla vägar och järnvägar, sjukv̊ard, skolor och socialbidrag. Omfattningen av den verk-
samheten kan vi diskutera, men att den skall finnas är nästan alla överens om. Den
gemensamma finansieringen kräver skatter. Skatter lägger vi i praktiken p̊a inkomst och
p̊a konsumtion. Det betyder att vi f̊ar för lite betalt för v̊ara insatser och betalar för my-
cket för varor och tjänster i förh̊allande till en ideal marknadsekonomi. Det är oundvikligt
och n̊agot vi måste leva med därför att alternativet är mycket sämre.

S̊a här l̊angt frestas man att invända: OK, vi måste leva med skattekilar. Skall vi d̊a
verkligen ha en till? Poängen är emellertid att barnomsorgssubventioner visserligen ökar
skattekilen för n̊agra men minskar den kraftigt för andra. Ponera att vi har en ekonomi där
barnomsorg inte subventioneras och att skattesatsen (inklusive momsen) är 50 procent.
För enkelhetens skull kan vi tänka oss att det finns ett barn och en förälder i hush̊allet
och att följaktligen varje timmes arbete kräver en timmes ordnad barnomsorg. L̊at oss
säga att timlönen är 100 kronor och att den verkliga kostnaden för dagis är 20 kronor
i timmen (kanske för att en dagisfröken kan ta hand om fem barn åt g̊angen). Det
samhällsekonomiska bidraget (netto) av en timmes arbete av en småbarnförälder är d̊a
80 kronor. Hur mycket f̊ar mamman beh̊alla av de 80 kronorna? Svaret är 100-50-20
kronor = 30 kronor. Skattekilen ligger allts̊a p̊a 50/80 eller 62,5 procent. För dem som
inte har småbarn är kilen däremot 50 procent. Det finns goda skäl att anta, att en s̊adan
här ojämlik fördelning av skattesystemets snedvridningar inte kännetecknar det bästa
möjliga skattesystemet, nämligen det som minimerar skatternas totala skadeverkningar.
Skattekilar måste vi tyvärr ha, men det finns ingen anledning att de inte skall vara lika för
alla. Skälet är precis detsamma som det vi har för beskatta sega r̊attor och sega krokodiler
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med samma skattesats.

I v̊art lilla exempel kan man jämna ut skattekilarna genom att införa en 50-procentig
barnomsorgssubvention. I s̊a fall måste man ju antagligen höja skatten n̊agot för att
statens budget skall g̊a ihop. B̊ade skatterna och statsutgifterna g̊ar allts̊a upp. Men mark-
nadsekonomin fungerar bättre p̊a att tillfredsställa människors önskemål för att skatternas
totala snedvridningseffekter minskar. (Att BNP g̊ar upp är inte relevant i sammanhanget.
I motsats till vad som ofta hävdas s̊a lider nationalekonomer inte av BNP-fetischism).

Men är dagis bra för barnen? Fram till nyligen fanns det väldigt lite forskning p̊a den
saken. Men Havnes and Mogstad (2011) har nu tydligt visat att norska barn vunnit p̊a
att g̊a p̊a dagis vad gäller deras sociala och ekonomiska förh̊allanden senare i livet. I
synnerhet har det gynnat de mer utsatta barnens framtidsutsikter och allts̊a bidragit till
jämlikheten i det norska samhället.

Sammantaget kan vi allts̊a glädja oss åt att det är socialdemokraterna och Folkpartiet som
f̊att bestämma i den svenska familjepolitiken. Finns det andra omr̊aden där de partierna
tillsammans kan bidra till en förnuftig ekonomisk politik?
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