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Välfärden, medborgaren och marknaden (manuskript) 
David Ekholm 
 
Få begrepp har den senaste tiden varit så flitigt använda i den svenska politiska debatten 
som välfärd. Men vad är välfärd? Ofta används begreppet om vård, skola och omsorg, 
exempelvis när diskussionen förs om utförarnas vinstuttag ska tillåtas eller inte. Just vård, 
skola och omsorg har dessutom, främst av alliansregeringen, betecknats som välfärdens 
kärna. Men vad faller då utanför kärnan? Det gör bland annat social- och/eller 
arbetslöshetsförsäkring, transfereringssystem som är centrala i den svenska föreställningen 
om välfärd. 
Även om social- och arbetslöshetsförsäkringarna alltså är viktiga i resonemang om välfärd 
handlar den här texten inte om dem. Den handlar istället om relationen mellan människan 
som medborgare och människan som vara och om hur välfärd kan förstås genom den 
relationen. Med utgångspunkt i begreppet kommodifiering förklaras hur denna relation har 
förändrats över tid och vilken roll politiken har i att reglera just denna relation. Texten 
utmynnar i frågan om det finns en grön välfärdslinje och en socialpolitik bortom 
arbetslinjen. 

Välfärd och sociala rättigheter 
I det moderna demokratiska samhället har medborgaren tre typer av rättigheter: civila 
rättigheter som yttrandefrihet och äganderätt, politiska rättigheter som rätten att rösta eller 
kandidera till förtroendeuppdrag och sociala rättigheter som rätt att delta i utbildning, rätt till 
boende eller skydd mot social och ekonomisk utsatthet. Efter andra världskriget har staten 
vuxit fram som en viktig aktör för att i varierande grad garantera de sociala rättigheterna 
och medborgarnas relativa oberoende av familjen och marknaden. 
Där staten i mindre grad garanterar välfärd blir medborgaren beroende av att på egen 
hand försäkra sina sociala rättigheter – främst på marknaden genom att sälja sitt arbete. På 
arbetsmarknaden köps och säljs arbete precis som andra varor och den som säljer sitt 
arbete blir ersatt för detta i form av lön. Att arbetet blir en vara kallas för kommodifiering. 
Kommodifiering är alltså processen då någonting blir en vara som sedan kan köpas och 
säljas på en marknad. 
I ett samhälle som präglas av hög kommodifiering blir medborgaren beroende av 
marknadsvärdet på sitt arbete för att garantera sig själv sociala rättigheter. Det skapar en i 
grunden osäker och oskyddad situation för medborgaren. Den vars arbete värderas högt 
på arbetsmarknaden har själv möjligheten att skaffa sig och sina nära skydd mot utsatthet, 
medan den vars arbete värderas lägre eller som inte har förmåga att arbeta saknar denna 
möjlighet. Den med mindre värt arbete riskerar att bli beroende av familjens försörjning 
eller andra former av välgörenhet om inte staten garanterar skydd. Ett problem för ett 
samhälle som betonar möjligheter till individuell frihet och oberoende! 

Den moderna välfärdsstaten 
Som ett svar på detta kunde olika sociala reformer under första halvan av 1900-talet leda 
fram till den moderna välfärdsstaten. Men statens insatser för att frigöra medborgarna 
från deras beroende av marknaden kan skilja sig åt på flera olika sätt. Det kan exempelvis 



handla om hur hög försäkringen mot inkomstbortfall vid sjukdom eller ålderdom ska 
vara, eller om ifall alla medborgare eller bara de mest behövande ska omfattas av olika 
välfärdsstatliga förmåner som gratis skola eller subventionerad sjukvård. I den här texten 
kan det illustreras med hjälp av två olika välfärdssystem. Vi kan tala om en liberal 
välfärdstyp – exempelvis USA och Storbritannien – som präglas av låga och 
behovsprövade ersättningar till de medborgare som är de mest behövande där det finns 
en smal inställning till vilka områden som bör underkastas en välfärdspolitik. Det innebär 
stort marknadsberoende för medborgaren: hög grad av kommodifiering.  
I Sverige, liksom i de övriga skandinaviska länderna, har istället en socialdemokratisk 
välfärdstyp varit dominerande. Här har ersättningsnivåer vid inkomstbortfall till följd av 
arbetslöshet, sjukdom och ålderdom generellt varit höga, vilket utgjort ett skydd mot 
marknadsberoende. Välfärdsstatens olika förmåner och insatser har varit universella: de 
har omfattat breda grupper av medborgare. De har också haft omfördelande och 
utjämnande ambitioner i meningen att de fördelar inkomster över en medborgares 
livscykel och mellan olika grupper av medborgare. Det har skapat relativ jämlikhet och 
därmed möjligheter för stora grupper av medborgare att delta i samhällslivet på de villkor 
som de själva har valt. De områden som betraktats som del av välfärdspolitiken har varit 
utbredda – det har handlat om exempelvis förebyggande folkhälsopolitik, omfattande 
föräldraförsäkring eller bostadspolitik med subventionerat boende för många medborgare. 
Tillsammans utgör detta några nedslag i vad som tillsammans med en rad arbetsrättsliga 
reformer har kunna bidra till att garantera att de rättigheter som följer på det sociala 
medborgarskapet inte blir beroende av medborgarens värde som vara på 
arbetsmarknaden. En sådan rörelse kallas dekommodifiering (minskad kommodifiering) 
och är kännetecknande för den socialdemokratiska välfärdsstaten. 
Den omfattande och utbredda välfärdsstaten har kritiserats hårt. De höga nivåerna av 
ersättningar för inkomstbortfall har beskrivits som kostsamma och orättvisa genom det 
relativt höga skatteuttag som krävs samt som passiviserande i det att de inte antas 
motivera till jobb. Den kritiken har gett upphov till en ny inriktning för välfärdspolitiken i 
så gott som hela västvärlden och därmed också i Sverige. Välfärdsstatens ambitioner har 
stegvis minskat i omfattning och utbredning, vilket inneburit att de reella nivåerna i social- 
och arbetslöshetsförsäkring sänkts. Dessutom har villkoren för att vara berättigad till 
försäkring skärpts vilket lett till ökade inslag av behovsprövade bidrag i form av 
försörjningsstöd. Det går att förstå detta som en utveckling mot en mer liberal 
välfärdstyp. Utvecklingen för med sig ett ökat beroende av att arbetet värderas högt på 
arbetsmarknaden för att tillgodose de sociala rättigheterna, så kallad rekommodifiering. 

En ny typ av välfärd 
Rekommodifiering är dock inte frukten av oförutsedda konsekvenser eller ens något som 
behöver formuleras som ett problem i dagens politiska läge. I dagens välfärdspolitik 
förstås ofta själva kommodifieringen som en förutsättning för skapandet av välfärd – att 
det är just som vara det sociala medborgarskapet kan bli verkligt. Det kan komma till 
uttryck genom att pensionen placeras i aktier på marknaden eller genom allt större 
marknadsinslag och privatiseringar inom produktionen av välfärdstjänster. Det kan också 
komma till uttryck genom de olika pengsystem som förekommer inom dessa tjänster, där 
medborgare, exempelvis skolelever, antar ett visst ekonomiskt värde som olika utförare får 
konkurrera om. Fastän de direkt privata inslagen av privat konsumtion av tjänster inom 



vård, skola och omsorg fortfarande är begränsad kan vi se en ökad kommodifiering också 
genom skatteavdrag för läxhjälp eller indirekt konsumtion genom privata försäkringar för 
vård – medborgaren blir en konsument av välfärd. Arbete som värderas högt på marknaden 
ger också de tillgång till förmånliga privata försäkringar mot sjukdom, arbetslöshet och 
ålderdom. Dessa försäkringar kan konsumeras precis som andra varor och 
konsumtionsmöjligheten är knuten till hur medborgaren värderas på arbetsmarknaden. I 
kombination med sänkta nivåer i arbetslöshets- och socialförsäkring innebär detta en 
långsam förändring av medborgarnas möjligheter till sociala skydd. 
Men de kanske allra mest tydliga exemplen på dagens rekommodifiering sker till följd av 
en permanent hög arbetslöshet och den alltmer flexibla arbetsmarknaden där trygga 
anställningar blir allt mer ovanliga och där kraven på att kunna röra sig mellan olika 
branscher en central. Dessa förutsättningar minskar möjligheten till regelbunden inkomst 
och kvalificering till försäkring. Det skapar också situationer där många medborgare aldrig 
blir en del av arbetsmarknaden och därmed inte heller kommer att omfattas av 
arbetslöshetsskydd eller delar av socialförsäkringarna, vilket tydliggör medborgarens 
ökade utsatthet för marknaden. Dagens socialpolitiska insatser syftar i allt mindre 
utsträckning till att skydda medborgarna från marknadens negativa konsekvenser, och allt 
mer till att öka incitament och krav på medborgaren att anpassa sig till marknaden – i 
synnerhet till arbetsmarknaden och dess efterfrågan på arbetskraft. Så kan välfärd 
garanteras. 
Politiska insatser för att underlätta för medborgarna att stå till arbetsmarknadens 
förfogande är inte nya, men de är kännetecknande för den politiska inriktning som 
minskat sitt fokus på omfattande sociala försäkringar och istället fokuserat på att skapa 
arbetsincitament och på att förbereda medborgarna för ett föränderligt arbetsliv. 
Utvecklingen har gått från en modell där staten omfördelade resurser för att kunna 
garantera omfattande sociala rättigheter till en modell där medborgarna utifrån sitt värde 
på marknaden i högre grad tillgodoser sig själva med anpassade sociala rättigheter: från 
dekommodifiering till rekommodifiering.  

En grön välfärdslinje 
Vad betyder då detta för möjligheten till en grön välfärdslinje? Miljöpartiet de gröna 
menar i partiprogrammet att samhället måste ”stå som garant för en trygg välfärd, där alla 
erbjuds nya chanser att växa och utvecklas genom livet” liksom att ”den gröna rörelsen 
står för ett frihetligt perspektiv på politiken”. Det är en utgångspunkt för att skissera en 
välfärdslinje: att trygg välfärd är en förutsättning för frihet och möjligheter att utvecklas. 
Välfärdslinjen bör utgå ifrån en förståelse av välfärd som en relation mellan 
medborgarskap och marknadsberoende (människan som medborgare och som vara). 
Slutligen utgår en grön välfärdslinje också ifrån att ett föränderligt arbetsliv måste 
innebära en föränderlig välfärd.  
Välfärdslinjen måste prioritera dekommodifierande principer till skillnad från arbetslinjens 
re-kommodifierande. En frihetlig politik måste hantera den ofrihet och brist på trygg 
välfärd som uppstår genom beroendet av marknadens värdering av lönearbetet. Välfärd är 
garantin för frihet och självständighet. Men framtidens välfärd kan inte vara en återgång 
till den de-kommodifierande socialdemokratiska välfärdsstaten från förra seklet. 
Framtidens välfärd måste förhålla sig till en förändrad arbetsmarknad med högre 
arbetslöshet och ökade flexibla anställningsformer. Nya sociala reformer måste frikopplas 



från idén om regelbunden arbetsinkomst. Allt större grupper av medborgare hamnar i 
mer utsatta arbetsförhållanden vilket gör att det traditionella skyddet mot inkomstbortfall 
delvis måste få en annan innebörd. I framtidens dekommodifierande välfärdsstat måste 
det sociala skyddet vara kopplat till medborgarskapet och i mindre utsträckning vara 
beroende av prestationer på arbetsmarknaden eller arbetets värde. Det skulle omfatta de 
som ännu inte har kvalificerat sig (och för vissa: aldrig någonsin kommer att kvalificera 
sig) för dagens offentliga försäkringar. 
Socialpolitikens konkreta utformning är inte ärendet för denna text. Men det är knappast 
några omöjliga reformer det behöver vara fråga om. Utgångsläget är förhållandevis gott – 
samhället är rikare än någonsin och produktiviteten är hög också med en grön 
omställning i vardande. Den gröna rörelsen med en holistisk syn på social hållbarhet som 
en del av ekonomisk och ekologisk hållbarhet har synnerligen goda förutsättningar att 
vara progressiva också på detta område. Vi har att utveckla en grön ”välfärdslinje” som 
garanterar medborgaren frihet, självständighet och möjlighet att ”söka lycka, kunskap och 
förverkligande av den egna potentialen” som det så stilfullt heter i partiprogrammet. 
 
David Ekholm, doktorand vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings 
universitet och ledamot (MP) i kommunfullmäktige i Linköping. 
 
Begreppsförklaring 
Socialpolitik. Nationalencyklopedin beskriver begreppet som ”direkta eller indirekta 
statliga åtgärder för att tillförsäkra enskilda individer drägliga levnadsförhållanden, 
’välfärd’, eller med andra ord för att lösa eller förebygga sociala problem.” 
Kommodifiering. Den process varigenom något (exempelvis arbete eller tjänster) blir till 
en vara som kan handlas med på en marknad. På svenska kallas detta ibland ”varufiering”. 
Dekommodifiering innebär relativt minskad grad av kommodifiering, och 
rekommodifiering innebär en åter ökad grad av kommodifiering. 
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