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1. INLEDNING 

Reform eller utveckling av den sociala tryggheten är ett återkommande tema i den politiska 

debatten. I samband med regeringsskifte är det vanligt att det lanseras stora planer för hur den 

sociala tryggheten och socialförsäkringen bör genomgå reform och effektiveras. Till exempel 

Matti Vanhanens andra regering hade i sitt regeringsprogram från 2007 visioner om hur 

socialskyddet bör genomgå en reform (Statsrådet 2007, 51). Katainens och därpå följande 

Stubbs regering betonade i sina regeringsprogram ett deltagande socialskydd och lyfte fram 

sysselsättning som viktigaste skyddet mot sociala problem. De lanserade till exempel 

ungdomsgarantin som skulle garantera sysselsättning åt alla unga inom tre månader (Statsrådet 

2014, 5). I dagsläget är statsrådets kanslis projekt Social trygghet 2030 aktivt vilket har som 

mål att kartlägga hur framtidens sociala trygghet ser ut och kartlägger hur grundskyddet bör 

förändras (Statsrådets kansli 2019). 

I statsminister Sipiläs regeringsprogram var försöket med basinkomst ett av de projekt som 

skulle kartlägga hur socialskyddssystemet kunde förnyas, effektiveras och förverkliga att de 

mänskliga rättigheterna tillgodoses ännu bättre (Statsrådets kansli 2015, 20). Konkret innebar 

försöket att under åren 2017–2018 valdes 2000 arbetslösa personer mellan ålder 25–58, som 

sedan fick en villkorslös basinkomst på 560 euro per månad. Syftet var att få information kring 

hur en basinkomst eventuellt kan bidra med minskad fattigdom och minska byråkratin relaterad 

till sociala förmåner. Försöket strävade efter att få information om hur en basinkomst påverkar 

individen: förhindrar det fattigdom och motarbetar det utanförskap?  Utöver det hade försöket 

en tydlig målsättning att få information om hur en basinkomst påverkade sysselsättningen hos 

de som deltog i försöket, samt hurdana kostnader en basinkomstmodell skulle föra med sig.   

Trots att diskussionen kring basinkomst kommer upp med jämna mellanrum är försöket unikt 

ur finländsk men även exceptionellt ur global synvinkel. Basinkomstförsöket har väckt stort 

intresse och mycket diskussion internationellt (BBC 2017; Guardian 2018; Time 2018). En 

basinkomst har sällan tillämpats i praktiken. Tidigare försök har gjorts till exempel i Alaska där 

en fond bildats 1982 som årligen delar ut en del av vinsten från oljeindustrin till invånarna och 

i Kanada har ett småskaligare försök gjorts 1974–1979 (Perkiö 2014, 38). 

Huvudargumentet i diskussionen för basinkomst är att förbättra den ekonomiska situationen för 

de mest ekonomiskt utsatta i samhället och sträva efter att motarbeta fattigdom genom att 
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garantera medborgare en skälig inkomst (Honkanen et al. 2007, 22). Enligt Pateman (2006) kan 

en basinkomst ha en viktig funktion i att skapa ett mer demokratiskt samhälle och göra 

möjligheten att utöva sitt medborgarskap mer jämlikt. En garanterad inkomst främjar individers 

möjlighet att ta mera kontroll över sina liv och i större utsträckning vara en aktiv del av 

samhället. Fattigdomsaspekten och främjande av delaktighet i samhället är två av kärnfrågorna 

inom socialt arbete.  

Som socialarbetare är det viktigt att ta i beaktande och föra information vidare om vilka olika 

socialpolitiska åtgärder har för praktiska konsekvenser på både strukturell och individuell plan. 

Socialpolitiken som förs, syns direkt i socialarbetares vardagliga arbete och styr hur arbetet 

utförs i praktiken. Till exempel Metteri (2012, 40) menar att det är viktigt som socialarbetare 

att kritiskt reflektera över vad politiska åtgärder har för följder samt hur dessa åtgärder uppfattas 

av människorna de är riktade till. I fackförbundet Talentias etiska riktlinjer nämns specifikt hur 

professionella inom sociala området bör sträva efter att främja delaktighet på såväl individuell 

samt strukturell nivå (Talentia 2013). Förutom att det är yrkesetiskt motiverat är det även skrivet 

i socialvårdslagen 7§ att socialarbetare bör ägna sig åt strukturellt socialt arbete genom att skapa 

och föra vidare information som kan användas för att främja välfärd och hälsa 

(Socialvårdslagen 1301/2014).   

Socialarbetare kan beskrivas som gräsrotsbyråkrater i och med att socialarbetare samtidigt är i 

direkt växelverkan med klienten men samtidigt påverkas av de krav som organisationer, 

politiska beslut och lagen ställer (Kallio et al. 2011, 251). Positionen innebär att socialarbetare 

ofta kan ha möjlighet att påverka hur politiken tillämpas i praktiken. Socialarbetare är således i 

en naturlig position att samla in kunskap om olika fenomen relaterade till hälsa och välfärd som 

socialarbetare stöter på i det dagliga arbetet. Det är viktigt att få information om hurdant 

mottagande och vilken effekt stora reformer och försök relaterade till socialt arbete och 

socialpolitik får. Basinkomstförsöket är en radikal och intressant lösning som skulle innebära 

omfattande förändringar om det skulle genomföras i större skala. Det skulle innebära stora 

omfattande förändringar i det finländska socialskyddet och påverka hur det finländska 

socialarbetet skulle se ut. Det skulle innebära ett skifte från behovsprövade förmåner till 

universella villkorslösa förmåner. Jag är i min magisteravhandling intresserad av att undersöka 

hur diskussionen kring försöket sett ut i media och hur basinkomsten har diskuterats och 

debatterats av olika aktörer. Är försöket något som tagits emot med öppna armar av den breda 

massan eller har försöket och idén fått kritiskt mottagande? Vilka argument har använts i 
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diskussionen för och emot basinkomstförsöket och en basinkomst? Eftersom försöket är unikt 

och en basinkomst skulle innebära en stor förändring av hur man ser på social trygghet och 

medborgarskap är det intressant att undersöka hur diskussionen i finländsk media sett ut. 

Det har gjorts flertal finländska undersökningar kring basinkomst och fenomen relaterade till 

basinkomst (Viinikka, 2016; Paatelainen, 2010; Halmetoja et al. 2019; Mäkkylä, 2020; 

Mäkkylä & Simanainen, 2018). I min magisteravhandling strävar jag efter att undersöka hur 

diskussionen kring basinkomstexperimentet ser ut i finländsk media. Genom att undersöka 

vilka diskurser förekommer i basinkomstdiskussionen och vilka bakomliggande ideologiska 

synsätt rivaliserar i diskussionen undersöker jag hurdant mottagande försöket fått. Jag är även 

intresserad av hurdana arguments använts när experimentet diskuterats i offentligheten. Jag 

undersöker vilka aspekter man betonar, vilka diskurser som dominerar diskussionen och vilka 

diskurser får mindre utrymme.  

I magisteravhandlingen undersöker jag också hur brukarperspektivet har tagits i beaktande. 

Eftersom syftet med basinkomstförsöket delvis var att undersöka hur en basinkomst kan 

underlätta individens vardag och minska byråkratin är jag intresserad av att ta 

brukarperspektivet i beaktande. Brukarperspektivet är även speciellt intressant som 

socialarbetare och centralt för socialt arbete. Genom att lyfta fram hur försökspersonernas egna 

upplevelser tagits i beaktande försöker jag lyfta fram brukarperspektivet. Processen att söka 

efter de behovsprövade förmånerna upplevs ofta vara jobbig, förnedrande och komplicerat av 

klienter (Blomgren 2016, 47). Basinkomstförsöket och basinkomstens målsättning är att 

förenkla byråkratin och överlag förbättra levnadsvillkoren bland dem som är bland de mest 

ekonomiskt utsatta i samhället. 

I min magisteravhandling söker jag svar på följande forskningsfrågor: 

• Vilka konkurrerande diskurser förekommer i diskussionen och nyhetsrapporteringen 

kring det finländska basinkomstförsöket under åren 2017–2019? 

• Hurdan bild förmedlas av basinkomstförsökets deltagare i media och diskussionen på 

social media? 

Magisteravhandlingen har följande disposition. I andra kapitlet beskriver jag närmare 

basinkomst som fenomen, dess idéhistoria och grundläggande principer. Jag beskriver även hur 

basinkomst har diskuterats och hur man i Finland har förhållit sig till fenomenet. I tredje kapitlet 

redogör jag för tidigare finländsk och internationell forskning kring basinkomst. Den teoretiska 
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referensramen och magisteravhandlingens analysmetod presenteras närmare i fjärde och femte 

kapitlet. I sjätte kapitlet presenterar jag själva analysen och i därpå följande kapitel avslutar jag 

med en sammanfattning och diskussion. 

2. BASINKOMST SOM FENOMEN 

2.1 Idéhistoria och olika modeller 

Basinkomst som idé är inget nytt fenomen utan har funnits som tanke sedan länge. I slutet på 

1790-talet föreslog den brittisk-amerikanska filosofen Thomas Paine ett system där staten 

betalar en basinkomst till alla medborgare som fyllt 21-år. Paines tanke var att alla medborgare 

skulle få ta del av nationalskattens avkastning (Honkanen & Soininvaara & Ylikahri 2007).  

Flertal ekonomer och sociologer har under 1800-talet och 1900-talet med jämna mellanrum 

återvänt till idén och kommit med olika förslag hur den nationella egendomen bör fördelas 

rättvist bland befolkningen. Begreppen och hur de i praktiken skulle genomföras varierar, olika 

begrepp som använts för att beskriva liknande idéer eller variationer av basinkomst är till 

exempel medborgarlön, medborgarinkomst och samhällsavkastning. Det finns olika tankar och 

idéer om basinkomsten ska vara helt villkorslös eller medför en basinkomst förpliktelser för 

mottagaren. Till exempel Anthony Atkinson förespråkar en aktivitetsbaserad inkomst som 

förutsätter ett socialt deltagande av dem i arbetsför ålder. (Atkinson 2015, 219). 

Den brittiska majoren Clifford Douglas tankar om en social kredit fick brett understöd i 1930-

talets England. Douglas tanke var att alla medborgare har rätt till en bit av den ekonomiska 

tillväxten. Avsikten var att motarbeta den rådande ekonomiska recessionen genom att öka 

köpkraften hos befolkningen. Idén blev dock utkonkurrerad av idéer som förespråkade statens 

roll i att dämpa konjunktursvängningar. Inom de ekonomiska vetenskaperna förlorade idén 

fäste och fick vika sig för Keynes ekonomiska teorier men även inom socialpolitik fick 

basinkomst ge vika för William Beveridges modell om inkomstbaserat socialskydd (Honkanen 

et al. 2007, 18.) 

Organisationen och nätverket basic income earth network (BIEN) har aktivt förespråkat och 

diskuterat frågor kring basinkomst sedan det grundades 1986. Enligt BIEN bör fem villkor 

fyllas för att man ska kunna tala om en basinkomst. 1) Förmånen bör betalas med ett regelbundet 

intervall till mottagaren, till exempel månatligen och inte som en klumpsumma. 2) Förmånen 
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bör betalas som pengar eller annat betalningsmedel som möjliggör att mottagaren självständigt 

väljer hur hen använder sin basinkomst. En basinkomst kan således inte betalas i form av mat, 

tjänster, kuponger till specifika ändamål eller i annan form som begränsar individens 

valmöjlighet. 3) En Basinkomst bör betalas individuellt och inte per hushåll. 4) Det kanske mest 

centrala och viktiga med basinkomst är att det är en universell förmån som betalas till alla i 

samhället, den får inte vara behovsprövad och får inte heller vara beroende av några villkor. 5) 

Det vill säga, skall inte finnas något krav på aktivitet likt arbete eller annan produktiv 

verksamhet för att vara berättigad till basinkomsten (Basic income earth network 2020). 

Negativ inkomstskatt är en modell som ofta är förknippad och diskuteras i samband med 

basinkomst. Huruvida det ska ses som en form av basinkomst eller inte har diskuterats. Negativ 

inkomstskatt är utvecklat av nationalekonomen Milton Friedman. Det finns vissa praktiska och 

tekniska skillnader mellan basinkomst och negativ inkomstskatt men slutresultatet är i praktiken 

samma: alla garanteras en minimiinkomst. Modellen fungerar så att det finns en nedre gräns för 

när inkomster beskattas. Om de egna inkomsterna är under den bestämda gränsen får man 

ekonomiskt stöd så man når minimisumman. Inkomster som överstiger minimisumman 

beskattas sedan normalt. Förespråkarna av en negativ inkomsskatt menar att modellen skulle 

minska inkomstklyftorna i samhället. Förespråkare menar att modellen skulle förebygga olika 

flitfällor som är förknippade med de existerande sociala förmånerna (Honkanen et al. 2007, 15).  

Kritiker menar dock att en negativ inkomstskatt inte är jämförbart med en basinkomst utan mera 

är en variant av nuvarande system som till exempel tillämpas i Finland. En negativ inkomstskatt 

är ingen universell förmån utan betalas endast till dem vars inkomster inte når inte upp den 

bestämda gränsen. Samtidigt är en negativ inkomstskatts genomslagskraft beroende på hur hög 

den bestämda minimigränsen är, en låg miniminivå gör att färre fyller kriterierna för att få ta 

del av förmånen. Förespråkare av en ren basinkomst menar att en sådan modell är att föredra 

eftersom den är mindre byråkratisk och enklare att förstå (Honkanen et al. 2007, 16).  

Argumenten för basinkomst varierar men det centrala och återkommande argumentet är att en 

basinkomst skulle öka individens frihet. En garanterad villkorslös månatlig inkomst gör att 

individer har bättre möjligheter att leva på egna villkor. Individen är i en bättre position att 

sträva efter sina personliga och individuella mål i livet. Tröskeln att lämna till exempel ett 

otillfredsställande jobb eller lämna ett destruktivt förhållande kan vara hög och man som individ 

begränsas av de ekonomiska realiteterna. De nuvarande samhällssystemen möjliggör endast en 
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teoretisk frihet till självförverkligande och det finns en ständig formell eller informell press att 

delta i verksamhet som ur samhällets synvinkel upplevs som produktivt. En basinkomst 

möjliggör att individen lättare fritt kan välja mellan arbete, fritid, studier, konstnärliga 

strävanden eller andra okonventionella sysselsättningar oberoende om de är ekonomiskt 

lönsamma eller inte (Solow, 2001). Enligt Philippe Van Parijs (2001) är främsta argumenten 

för basinkomst social rättvisa och vad han kallar verklig frihet. Frihet är enligt Van Parijs 

irrelevant om människor inte har de resurser som krävs för att aktivt utöva sin frihet utan 

begränsas av externa ekonomiska omständigheter. Genom basinkomst och genom att fördela 

resurserna i samhället kan man möjliggöra att de som tidigare haft minst resurser i samhället 

får bättre möjligheter att utöva sin frihet, Van Parijs menar att en socialpolitik som ökar den 

totala friheten och sociala rättvisan i samhället är moraliskt motiverat. 

Förutom moraliska argument menar Van Parijs att en basinkomst kan ha positiva följder för 

sysselsättning i och med minskad arbetslöshet. En basinkomst gör det lättare att byta jobb och 

gör övergångsperioder mellan jobb smidigare. Det gör det även mer lockande att gå ner i 

arbetstid, gör tröskeln att omskola sig lägre och gör att riskerna att bli egenföretagare lägre. En 

basinkomst gör att den individuella risktoleransen när det gäller att aktivt förändra sin 

livssituation blir högre. Van Parijs betonar att i en situation med en basinkomst skulle samhället 

vara tvunget att omvärdera vad arbete och heltidsjobb innebär, i teorin skulle förkortning av 

vad som anses vara heltidsarbete kunna innebära att allt fler har möjlighet att bli sysselsatta. 

Han tillägger att om motivet med ökad sysselsättning är att skapa meningsfulla sysselsättningar 

där människor kan förverkliga sig själv och hitta tillfredställelse jämfört med besatthet att hålla 

människor sysselsatta är basinkomst att föredra (Van Parijs 2001, 19).  

Tredje argumentet Van Parijs använder för basinkomst är dess bidrag till den feministiska 

rörelsen. Majoriteten av det oavlönade hushållsarbetet och barnskötsel utförs fortfarande av 

kvinnor (Attila et al 2017) vilket samtidigt innebär att det kan ha direkta följder på deras egen 

karriär och löneutveckling men samtidigt innebär att kvinnor i större utsträckning jobbar 

dubbelt: hemmets hushållsarbete och lönearbete. En basinkomst skulle således gynna speciellt 

kvinnor och deras autonomi. Ökade inkomster skulle innebära möjligheten att minska på 

lönearbetet eller eventuellt anställa hemhjälp. Ökade inkomster skulle även kunna uppmuntra 

män att arbeta mera deltid och ta mera del av hushållsarbetet och barnskötsel.  
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Även om det inte förändrar de bakomliggande mekanismerna varför kvinnor i första hand är 

tvungna att göra merparten av hushållsarbetet kan de fungera som en ekonomisk trygghet emot 

vad Van Parijs kallar förmäns och makars ekonomiska förtryck. Jämfört med män löper kvinnor 

överlag större risk att drabbas av fattigdom, kvinnor är oftare ensamförsörjare, 

närståendevårdare eller löper större risk att drabbas av fattigdom som äldre (Altstott 2001, 76–

77). En basinkomst skulle således förbättra kvinnors ekonomiska situation och öka deras 

självständighet.  

Robeyns (2000) ställer sig dock kritiskt till om kvinnors situation skulle förbättras, eftersom 

alla i samhället får basinkomst skulle inte kvinnors relativa ekonomiska ställning förbättras. 

Hon ser även att det kan bromsa utvecklingen av kvinnors socioekonomiska position och 

position på arbetsmarknaden eftersom det skulle hämta ytterligare ekonomiska incentiv att vara 

borta från arbetsmarknaden. Hon påpekar dock att det eventuellt skulle kunna höja 

hushållsarbetets och barnskötsels status och att kvinnor som är hemma skulle uppleva ökad 

uppskattning (Robeyns, 2000). 

2.2 Basinkomstdiskussionen i Finland 

I Finland har basinkomst diskuterats med jämna mellanrum ända sedan 1970-talet. 

Diskussionen har varit speciellt aktiv vid olika tillfällen under 1980–1990 talet samt under 

2006–2007 och 2011–2012 (Perkiö 2013, 210).  Idén har även diskuterats flitigt från 2017 

framåt i och med det avslutade basinkomstförsöket. Olika modeller för en basinkomst har 

främst diskuterats sporadiskt av enskilda politiker, politiska partier och enskilda forskare 

(Perkiö 2013, 210). Förutom basinkomstförsöket har det inte gjorts några större beslut på 

politiskt håll att konkret ta i bruk någon form av basinkomst. En basinkomst skulle i teorin passa 

bra in i Finland med tanke på den nordiska välfärdsmodellen och välfärdssamhällets tankar 

kring universalism (Perkiö 2013, 210). Universalism är inget entydigt begrepp men det syftar 

på hur olika socialpolitiska förmåner och tjänster fördelas i samhället (Halmetoja, 2015). Sipilä 

och Anttonen (2016, 53) beskriver universalism som en princip där staten garanterar vissa 

rättigheter eller förmåner åt alla medborgare eller personer bosatta i landet. Principen utgår från 

tanken att staten godkänner alla medborgare som människor som har vissa grundläggande 

rättigheter och att alla medborgare har likvärdig rätt till någon förmån (Sipilä & Anttonen 2016, 

60) Centralt inom universalism är att en universell service eller förmån innefattar alla och inte 

enbart är riktade till vissa individer i samhället. Motsatsen till universell socialpolitik är 
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selektivistisk eller residual socialpolitik där förmåner är riktade till vissa grupper eller ett 

system med behovsprövade förmåner (Sipilä & Anttonen 2016, 53). 

Jan Otto Andersson (1993, 273) drar likhetstecken mellan universalism och nationellt som 

motsatsen till marginellt. Ett universellt samhälle strävar efter att nå alla medborgare och inte 

bara de som riskerar marginaliseras eller fallit utanför samhället. Basinkomst som idé är i högsta 

grad universell, det skulle innefatta alla medborgare i samhället.  

I Finland har denna idé dock stått i strid med den finländska tanken att var och en i första hand 

ska försörja sig själv genom arbete. De universella tjänsterna i Finland har i första hand riktat 

sig till de som står utanför arbetskraften och är oförmögna till lönearbete, således står en 

basinkomst i strid med de inbyggda normativa och ideologiska förväntningarna i samhället 

(Perkiö 2013, 211.) Det framkommer tydligt i den finländska grundlagen (1999/731) 19 § där 

skyldigheten att försörja sig, skaffa sig trygghet och ett människovärdigt liv i första hand är på 

individens eget ansvar. Social trygghet är aktuellt först när individen inte förmår att trygga sig 

själv ett människovärdigt liv  

Idén om en basinkomst har heller aldrig slagit igenom på allvar i Finland, det finns fortfarande 

ett fragmenterat intresset att genomföra det i praktiken. Trots att enskilda politiker och forskare 

har lyft fram frågan har det inte väckt intresse bland de större partierna eller fått backning av 

några större intressegrupper (Perkiö 2013, 211). Hittills är det främst gröna partiet och 

vänsterförbundet som aktivt haft tanken om en basinkomst med i sitt partiprogram. Bland de 

övriga partierna har intresset varit svalt och det har endast förekommit enstaka enskilda 

politiker i centern och samlingspartiet som öppet förespråkat en basinkomst (Andersson & 

Kangas 2002, 297.) Basinkomstdiskussionen har karaktäriserats av att det främst varit mindre 

partier och mindre medborgarrörelser som haft frågan på sin agenda, även om intresset 

överskridit tydliga partipolitiska gränser finns det inga större politiska aktörer som fört frågan 

framåt förutom senaste regeringen med basinkomstförsöket. Frågan har delvis fått understöd 

både från den politiska högern men även från den politiska vänstern. Perkiö (2013) menar att 

trots ett svagt stöd över de politiska gränserna är osannolikt att frågan skulle förena politiker 

över partigränserna i någon större skala, det på grund av att de bakomliggande motiven till en 

basinkomst är så olika mellan högerpartierna och vänsterpartierna. 
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3. BASINKOMST – FRÅN INTRESSANT TANKEXPERIMENT TILL 

PRAKTISK TILLÄMPNING 

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning jag bekantat mig med kring basinkomst och 

ämnen relaterade till det. Utöver litteratur som specifikt handlar om det finländska 

basinkomstförsöket har jag har bekantat mig med litteratur och tidigare forskning som i 

allmänhet behandlar basinkomst som modell. Jag har bekantat mig med både finländsk och 

internationell forskning kring basinkomst. Jag har använt mig av Helsingfors universitets 

biblioteks databas för att söka litteratur och forskning kring basinkomst och basinkomstförsök 

som gjords tidigare. Sökord jag använt mig av är bland annat: basic income, universal basic 

income, basic income experiment, perustulo, perustulokokeilu, kansalaispalkka, kansalaistulo, 

basinkomst, medborgarlön, basinkomst experiment och basinkomst försök. Jag använder mig 

även i mindre utsträckning av Google scholars sökmotor med samma sökord. 

3.1 Forskning om det finländska basinkomstförsöket 

Basinkomstförsöket avslutades 2018 vilket innebär att det ännu inte finns mycket forskning 

relaterat direkt till det finländska basinkomstförsöket. Det har efter att försöket tagit slut har det 

publicerats en officiell rapport kring basinkomstförsökets preliminära resultat och dess effekt. 

Social- och hälsovårdsministeriets rapport (Kangas et al. 2019) behandlade specifikt det 

finländska basinkomstförsökets första år 2017–2018. Rapporten redogör för de preliminära 

resultaten för det första året av försöket. I maj 2020 publicerades även den slutliga rapporten 

för hela basinkomstförsöket (Kangas et al. 2020). Rapporterna innehåller en utvärdering över 

basinkomstförsökets resultat. Utvärderingen har framställts på basis av olika officiella register, 

enkäter, intervjuer och media analys för att utvärdera vilka effekter basinkomstförsöket fått. 

Rapporterna fokuserar på de direkta preliminära resultaten ur sysselsättnings och ekonomisk 

synvinkel men lyfter även fram de subjektiva upplevelserna av försöket hos dem som deltog i 

basinkomstförsöket (Kangas et al. 2020, 14).  

Ur ett sysselsättningsperspektiv fann man inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de som 

deltog i experimentet och kontrollgruppen. Sysselsättningen eller den ekonomiska situationen 

förbättrades inte under basinkomstförsöket (Kangas et al. 2020, 170). Under 2018 hade de som 

deltog i basinkomstförsöket 6,63 arbetsdagar mera än de i kontrollgruppen. I rapporten lyfts 
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fram att det är svårt att exakt säga vad skillnaden beror på eftersom regeringen lanserade den 

så kallade aktivitetsmodellen 2018 vilket påverkar sysselsättningen. Aktivitetsmodellen var en 

modell där man under tre månaders intervaller följer med arbetslösas sysselsättning, om kraven 

om aktivitet inte uppfylls minskar den arbetslösas arbetslöshetspenning (Kangas et al. 2020, 

44). Aktivitetsmodellens tidpunkt är problematisk eftersom den sannolikt påverkade 

kontrollgruppens agerande, sysselsättning och inkomster på ett oväntat sätt ur 

basinkomstförsökets synvinkel. Skillnaden i sysselsättningen mellan kontrollgruppen och 

deltagarna i basinkomstförsöket är således ett kombinerat resultat av experimentet och 

aktivitetsmodellen (Kangas et al. 2020, 170). Kritiker av basinkomstförsöket menar att en del 

av kontrollgruppen bör ha varit befriade från aktivitetsmodellen med tanke på 

basinkomstförsökets syfte. Kritiker av basinkomstförsökets genomförande menar att de mera 

har handlat om ett sysselsättningsförsök än ett basinkomstförsök. Sysselsättning har fått alltför 

stor fokus (Kangas et al. 2020, 170). 

Däremot upplevde deltagarna i basinkomstförsöket att deras välmående var betydligt bättre, de 

upplevde mindre stress eller problem med det fysiska och psykiska välmående. Deltagarna i 

försöket upplevde i jämförelse med kontrollgruppen en högre grad av möjlighet att påverka i 

samhället samt hade i allmänhet en positivare uppfattning om sin framtid (Kangas et al. 2019, 

26). Även i den slutliga rapporten tyder resultaten på att det finländska basinkomstförsöket hade 

en positiv effekt på deltagarnas välmående (Kangas et al. 2020, 172). De som besvarade på 

enkäten (N=586) upplevde sig i allmänhet vara nöjdare med livet, upplevde bättre hälsa och 

psykiskt mindre påfrestade jämfört med kontrollgruppen (Kangas et al. 2020, 59). 

Basinkomstförsökets tredje syfte var att undersöka hur en basinkomst eventuellt kunde förenkla 

och förminska byråkratin relaterad till att söka olika sociala förmåner. En av grundtanken med 

en basinkomst är att det ska förenkla hela processen med inkomstöverföringar samt minska 

eller villkoren för att få förmånen. Medborgarna ska inte mindre utsträckning behöva sköta sina 

ärenden hos olika myndigheter utan räkna med att inkomsten kommer regelbundet utan några 

motprestationer. I den offentliga diskussionen är det nuvarande socialförsäkringssystemet 

komplexitet och dess byråkrati dåligt lämpad för att svara de utmaningar man står inför på 

arbetsmarknaden. Nuvarande socialförsäkringssystemet beskrivs ofta som en djungel av bidrag 

och ett ständigt springande mellan olika byråer och serviceställen (Perkiö 2013, 221.) I det 

finländska försöket fungerade basinkomsten närmast som ett tillägg till de nuvarande 

förmånerna. Deltagarna fick kompletterande stöd i form av dagpenning, hyresbidrag och 
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utkomststöd. Således minskade inte byråkratin hos de som deltog i försöket. Intressant var dock 

att trots det upplevde deltagarna mindre stress relaterat till byråkrati trots att det i praktiken inte 

minskade (Kangas et al. 2020, 59). 

Resultaten i den preliminära och slutliga rapporten är intressant ur min magisteravhandlings 

synvinkel. Samtidigt som resultaten är intressanta i sig är jag främst intresserad av hur man 

diskuterar och framför dem. I min magisteravhandling är jag intresserad av hur man i media 

diskuterar basinkomstförsöket och dess resultat. I min undersökning fungerar de preliminära 

och slutliga rapporterna som en tydlig referensram för diskussionen i media, det vill säga hur 

fungerar förhållandet mellan försökets faktiska resultat och hur man diskuterar i media. 

Överensstämmer diskussionen med resultaten eller finns det motstridigheter och konflikter 

mellan resultaten och diskussionen är frågor som jag ställer mig när jag undersöker materialet. 

Katja Mäkkylä (2020; 2018) har i sin forskning närmat sig basinkomst och basinkomstförsöket 

ur ett liknande perspektiv som min egen magisteravhandling. I sin rapport tillsammans med 

Miska Simanainen undersöker Katja Mäkkylä hur basinkomst har diskuterats offentligt före 

och under basinkomstförsöket. I sin rapport kom de fram till att basinkomst som tema förekom 

allt intensivare i den offentliga debatten när man började planera ett basinkomstförsök. 

Basinkomst diskuterades även aktivt medan försöket pågick. Simanainen och Mäkkylä menar 

att olika försök och experiment är ett effektivt sätt att hålla diskussionen levande och hålla vissa 

politiska teman framme på den politiska arenan. De fann även att till skillnad från tidigare 

diskussioner kring basinkomst så aktiverades förutom experter och aktivister även vanliga 

medborgare. Unikt för diskussionen var även att de som deltagit i basinkomstexperimentet 

kunde komma fram med sina upplevelser, totalt har 24 personer som deltog i 

basinkomstförsöket intervjuats i olika sammanhang (Mäkkylä & Simanainen 2018, 22; 

Mäkkylä 2020, 146). Katja Mäkkylä lyfte fram liknande resultat i sitt kapitel i 

basinkomstförsökets slutrapport. Hon tillägger att i den finländska och internationella median 

har fokus varit på sysselsättning och ekonomi, hon menar att man ser hur försökets syfte har 

styrt den offentliga diskussionen och påverkat vad som varit i fokus (Mäkkylä 2020, 148).   

Ur policyperspektiv har Halmetoja, De Wispelaere och Perkiö (2019) i sin artikel undersökt hur 

debatten kring basinkomst och basinkomstförsöket passar in i de större finländska 

socialpolitiska reformerna och trenderna. De fann att samtidigt som basinkomstförsöket är ett 

ambitiöst och innovativt försök står det i strid med andra reformer och lagförslag som gjorts. 
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Samtidigt som basinkomstförsöket har utförts har andra policyförändringar inneburit strängare 

villkor för behovsprövade förmåner, till exempel aktiveringsmodellen som gjort det svårare att 

fylla kraven för att vara berättigad till fullt arbetsmarknadsstöd (2019, 26). I artikeln ställer de 

sig kritiskt till om basinkomstförsöket verkligen är en del av ett större policyskifte mot mera 

universella förmåner eller mera en kuriositet i den finländska socialpolitiken. I sin artikel från 

2018 ställer De Wispelaere, Halmetoja och Pulkka ytterligare kritiska frågeställningar kring 

basinkomstexperimentet. De lyfter fram kritik mot experimentets utformning samt hur det 

genomfördes i praktiken; de ställer sig kritiskt till att bara arbetslösa togs med i försöket, 

försökets begränsade tidsperiod och försökets småskalighet (De Wispelaere & Halmetoja & 

Pulkka 2018, 15). Författarna menar att experimentets unika karaktär urvattnades av dessa 

begränsande faktorer och tyder på ett bristfälligt genuint engagemang från de politiska 

aktörerna. De ställer sig frågande till varför ett basinkomstförsök överhuvudtaget gjordes och 

varför det utfördes nu med tanke på den allmänna socialpolitiska utvecklingen som tenderat att 

utvecklats mot mera behovsprövade förmåner (De Wispelaere & Halmetoja & Pulkka 2018, 

18).  

3.2 Basinkomstmodeller 

Det har forskats en hel del kring basinkomst samt hur de olika modellerna för basinkomst kunde 

se ut, även om termerna har varierat. Ofta används begrepp som medborgarlön, basinkomst och 

grundinkomst för att beskriva samma sak eller olika variationer för hur basinkomst kunde se ut 

(Honkanen et al. 2007, 15). 

I Finland har Osmo Soininvaara varit bland de mest profilerade förespråkarna för en 

basinkomstmodell. Genom sin verksamhet i Gröna Bildningsförbundet och Gröna förbundet 

har han utarbetat olika modeller för hur basinkomst kunde se ut. Soininvaara menar att i Finland 

skulle en basinkomst inte anmärkningsvärt förbättra de fattigas ekonomiska situation, han 

menar att en realistisk basinkomst inte kunde vara mycket högre än det nuvarande 

utkomststödet. Det viktigaste argumentet till en basinkomst i Finland är enligt Soininvaara dess 

möjlighet att förebygga strukturell arbetslöshet. En basinkomst gör tröskeln att ta emot kortare 

anställningar och deltidsjobb lägre. En basinkomst skulle även göra socialskyddet mer rationellt 

och effektivare. Det nuvarande behovsprövade socialskyddet kategoriserar människor beroende 

på status på arbetsmarknaden och rörligheten mellan dessa kategorier är stelt, en basinkomst 

skulle göra det lättare att röra sig mellan till exempel arbetslös, studerande och arbetande 
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alltefter hur den egna livssituationen varierar. (Honkanen et al. 2007, 90–94.) Osmo 

Soininvaara har i sitt blogginlägg vihreiden perustulomalli negatiivisena tuloverona 28.11.2018 

argumenterat för en modell med negativ inkomstskatt. Soininvaaras modell i sin enkelhet är att 

alla ska ha en inkomst på 560 euro i månaden, de som ligger under den inkomsten får stöd eller 

”negativ skatt” så att de når upp till 560 euro. För varje euro som sedan intjänas utöver 560 euro 

betalas sedan en inkomstskatt på 41% (Soininvaara, 2018).  

Andra finländare som varit länge varit aktiva inom diskussionen kring basinkomst är Olli 

Kangas och Jan Otto Andersson. Kangas och Andersson har forskat kring hur de olika 

modellerna för hur basinkomsten kunde formas samt hur diskussionen i Finland i allmänhet sett 

ut. De har bland annat undersökt finländarnas attityder gentemot basinkomst samt finländarnas 

attityd till de olika modellerna för hur en basinkomst kunde utformas (Andersson & Kangas 

2002). Deras artikel som undersökte finländares attityder visade att i regel är finländare positivt 

inställda till en modell där grundtrygghet kombineras med arbete eller annat aktivt deltagande 

i samhället, en sådan modell förespråkade nästan 80% av de som deltog i undersökningen. Även 

basinkomst understöds av 63% och en medborgarlön understöddes av 59% av de tillfrågade 

(Andersson & Kangas 2002, 297). Intressant i Kangas och Anderssons undersökning är att i 

Finland är majoriteten av befolkningen positivt inställda till basinkomst oberoende av ålder, 

kön, hemort, utbildning, status på arbetsmarknaden eller inkomst. Det vill säga majoriteten 

stöder oberoende av socioekonomisk bakgrund eller politisk bakgrund (Andersson & Kangas 

2002, 304).  

Professor Heikki Hiilamo har varit aktiv inom diskussionen kring basinkomst. Han har dock 

ställt sig mera kritiskt till en villkorslös medborgarlön, Hiilamo menar att diskussionen kring 

basinkomst ibland handlar mera om ideologi än pragmatiska lösningar för att förbättra 

socialskyddet. Hiilamo menar att en basinkomst är motiverad om den förbättrar och ger 

verktygen till att förbättra livskvalitén hos de allra fattigaste och mest marginaliserade 

medborgarna (Hiilamo 2017). Hiilamo har i flera tillfällen förespråkat en modell där deltagande 

och samhällelig aktivitet betonas (Hiilamo 2016; Hiilamo et al 2017). Skillnaden mellan de 

nuvarande modellerna för att få arbetslöshetsstöd skulle vara att deltagande som begrepp skulle 

vidgas från de nuvarande, det skulle också kunna innebära volontärarbete, studier eller 

omsorgsarbete. Dock kan man fråga sig om det fortfarande kan beskrivas som en form av 

basinkomst eller medborgarlön om det finns vissa kriterier till vem som är berättigad.  
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Tidigare forskning kring basinkomst har fokuserat på basinkomst som en teoretisk modell; 

Basinkomst har varit en mera abstrakt idé som inte har tillämpats i Finland och diskussionen 

har ofta förts kring hur en basinkomst kunde se ut och hur det kunde finansieras. Intresset för 

forskning kring en basinkomst har före basinkomstexperimentet varit relativt svalt. Finns inte 

många doktorsavhandlingar kring ämnet. Tidigare forskning som handlat om 

basinkomstdiskussionen har fokuserat på den politiska diskussionen. Till exempel följande Pro 

gradu avhandlingar har fokuserat på basinkomstdiskussionen. 

Elina Viinikkas (2016) pro-gradu avhandling undersöker hur debattinlägg i Helsingin Sanomat 

under åren 2000–2014 skriver kring basinkomst. I sin avhandling kom hon fram till fyra 

övergripande teman i basinkomstdiskussionen: sysselsättning, reformer av ekonomi och 

arbetsmarknad, rättvisa och solidaritet samt frihet och autonomi. Diskussionen har i allmänhet 

betoningen på antingen främjande av sysselsättning och aktivering samt hur socialskyddet bör 

förnyas i en förändrad arbetsmarknad (2016, 67). 

Sari Paatelainen (2010) har i sin pro gradu-avhandling fokuserat på den politiska 

basinkomstdiskussionen 1980–2008. Hon har undersökt hur diskussionen kring basinkomst sett 

ut i riksdagshandlingar och partiprogram. Hon kom fram till att argumenten för en basinkomst 

kan indelas i nio olika kategorier. Resultaten överensstämmer med Viinikkas (2016) resultat att 

diskussionen kan indelas i liknande teman: sysselsättningspolitik och hur arbetsmarknaden har 

förändrats samt hur en rättvis och effektiv socialpolitik bör se ut.  I diskussionen kom även fram 

regionalpolitik och miljöpolitik (Paatelainen 2010, 91).  

3.3 Internationell forskning 

Internationellt har den belgiska filosofen och ekonomen Philippe Van Parijs varit aktiv att ta 

ställning för basinkomst. Han är en av grundarna av det internationella nätverket BIEN (Basic 

income earth network) och har skrivit ett flertal böcker och artiklar kring ämnet. Han 

argumenterar för att basinkomst skulle motverka ekonomisk ojämlikhet och främja individuell 

frihet (Van Parijs 2001; Van Parijs 2017). Parijs menar att en basinkomst måste följa vissa 

kriterier för att kunna betecknas som en basinkomst: Förmånen ska i första hand betalas som 

pengar så att mottagarens själv kan använda pengarna till det ändamål den vill och att det betalas 

regelbundet och individuellt att alla får förmånen personligen. Det bör även betalas av en 

myndighet som kommunen eller staten och således vara en del av den legitima offentliga 
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verksamheten. Tredje kriteriet är mer komplicerat, en basinkomst bör enligt Parijs betalas till 

alla medborgare eller invånare av samhället. Det ska även betalas ovillkorligen till mottagarna 

oberoende av deras livssituation eller status på arbetsmarknaden (Van Parijs 2017, 4–13). 

Davala et al. (2015) har undersökt hur resultaten av ett basinkomstexperiment sett ut i indisk 

kontext.  Experimentet genomfördes 2011–2012 i Madhya Pradesh i Indien och omfattade 6000 

personer. Resultaten från försöket tydde på att en basinkomst kan hämta med sig tydliga 

positiva effekter i form av bättre hälsa och minskad stress (Davala et al 2015).  

Den brittiska professorn Guy Standing har förespråkat och forskat aktivt inom basinkomst. 

Standing menar att en basinkomst skulle öka individens möjlighet att göra rationella val som 

på längre sikt ökar livskvaliteten. Standing argumenterar att nuvarande system som förespråkar 

lönearbete och sysselsättning över allt annat uppmuntrar människor att göra kortsiktiga 

lösningar och ibland direkt desperata eller kontraproduktiva beslut (Standing 2012, 36).  

I min magisteravhandling strävar jag efter att undersöka diskussionen kring basinkomst på både 

ett makro- samt mikroperspektiv, förutom den mediala diskussionen är jag är intresserad av 

hurdana spontana reaktioner basinkomst och basinkomstförsöket väckt bland människor i 

allmänhet. Tidigare forskning har inte i samma utsträckning tagit i beaktande hur mottagarna 

av en eventuell basinkomst har förhållit sig till idén. Jag upplever även att tiden är ideal för att 

ytterligare forska kring basinkomst eftersom begreppet nu i och med försöket gått från en för 

många abstrakt teoretisk modell till något som verkar vara genomförbart i verkligheten. Som 

socialarbetare är det motiverat forska kring hurdant mottagande reformer och försök relaterade 

till socialt arbete och socialpolitik får. Det är även viktigt att vara proaktiv som socialarbetare 

och kritiskt reflektera över vad olika reformer hämtar med sig för förändringar i det dagliga 

arbetet. 

4. KRITISK TEORI OCH DISKURSANALYS 

4.1 Kritisk teori 

Kritisk diskursanalys som förhållningssätt har främst sina rötter i de marxistiska och 

nymarxistiska samhällsteorier som präglade bland annat den så kallade Frankfurtskolan och de 

tänkare som var verksamma inom den. Även om det inte finns någon direkt en länk mellan 



  19 

 

 

kända diskursanalytiker och Frankfurtskolan har de mycket gemensamt i form av 

grundläggande terminologi samt en gemensam teoretisk bakgrund i marxistiska teorier.  

Bland de mest framstående teoretikerna inom Frankfurtskolan var Max Horkheimer, Theodor 

Adorno och Jürgen Habermas (Bronner 2011, 11). Horkheimer och Adorno (1949) skrev 

tillsammans klassikern Upplysningens dialektik där de redogjorde för masskultur och den 

auktoritära statsmakten (Bronner 2011, 16). Teoretikerna inom Frankfurtskolan såväl som 

diskursaanalytiker är intresserade av hur 2000-talets kapitalistiska utveckling och fenomen 

relaterade till kapitalismen kunde förklaras genom marxistiska teorier. Frankfurtskolan och 

utvecklarna av den kritiska diskursanalytiska traditionen ställer sig båda kritiskt till de 

bakomliggande ideologiska motiven och maktstrukturerna i det kapitalistiska systemet. De 

ifrågasatte det deterministiska synsättet som präglade Marx teorier och istället fokuserade på 

hur det nuvarande kapitalistiska systemet samt de förtryckande mekanismerna inom det 

kapitalistiska systemet kan förändras. (Breeze 2011, 496). Horkheimer menar att centralt för 

den kritiska teorin är att förstå de förtryckande mekanismerna i samhället och inte bara bli av 

med dem. Horkheimer betonade förståelsen av de bakomliggande mekanismer och den 

historiska kontext som ger upphov till ojämlikhet och förtryck. Kritisk teori har enligt 

Horkheimer som uppgift att frigöra människor från dessa förtryckande mekanismer och tvinga 

fram förändring och förbättra människors livskvalitet. (Horkheimer, 1972 se Devetak 2005, 

138). Frankfurtskolan och dess kritiska teori ansåg att den etablerade diskursen och de rådande 

filosofiska teorierna fungerade som hinder på vägen till att nå ett frigjort samhälle. Kritiska 

teoretiker ifrågasatte tanken om absoluta sanningar och anspråk på vad som är verkligt. De 

ställde sig kritiskt till positivism och anspråk på sanningar som följde naturvetenskapliga 

kriterier. De ställde sig även kritiskt till det fenomenologiska förhållningssättet som betonar 

individens subjektiva upplevelser av existens (Bronner 2011, 4). Kritisk teori såg hur värden 

som estetik, mening och syfte fick alltmer ge vika till värden som effektivitet, standardisering 

och ekonomisk nytta. I det moderna samhället blev individen alltmer ett objekt som följer en 

instrumentell funktion; bara ett kugghjul i ett större maskineri (ibid.). 

Dessa teorier lämpar sig väl med tanke på tematiken i min magisteravhandling. Kritisk teori 

och diskursanalys med sitt kritiskt analyserande perspektiv och teoretiska ramverk strävar efter 

att ifrågasätta vedertagna föreställningar om världen. Den teoretiska referensramen ger de 

analytiska verktyg som är användbara i min magisteravhandling när jag strävar efter kritiskt 
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analysera text och lyfta fram motstridigheter, konkurrerande diskurser och bakomliggande 

ideologiska synsätt i materialet.  

Inom kritisk teori finns en starkt normativ tendens, centralt är att forskarens roll inte enbart är 

att observera och tolka utan även ha ett normativt perspektiv och komma med 

förbättringsförslag. Idén om kritisk teori kommer från deras tankar om att de som forskare har 

mandat att kritiskt utvärdera vad som händer i samhället, vad som är fel i samhället samt komma 

med tolkningar om hur samhället bör se ut (ibid.). Kritisk teori drevs av oron för hur det 

moderna livet ser ut och av viljan av att förändra det (ibid.). Intresset för hur kunskap och 

specifikt samhällskunskap kan ha en befriande funktion stod i centrum av den kritiska teorin 

och Frankfurtskolan. De rådande sociala förhållandena i samhället är inga absoluta sanningar 

utan präglas av en icke-symmetriska maktstrukturer som betjänar de intressen som finns hos de 

makthavande i samhället. Dessa ojämlika symmetrier är inte bestående utan kan genom 

kunskap genomgå radikala förändringar. Kritisk teori strävar efter att problematisera de 

institutionaliserade dominansförhållandena i samhället och belysa sociala fenomen ur ett 

politiskt perspektiv (Alvesson & Sköldberg 2008, 289). Den finländska socialpolitiken och det 

sociala arbetet har starkt präglats av en syn där individen i första hand är skyldig att försörja sig 

själv, något som är specifikt skrivet i lagen (Lagen om utkomststöd 1997/1412). Utgångsläget 

har ofta varit att de som inte är delaktiga på arbetsmarknaden har mötts med skepsis och 

bevisbördan att man är berättigad till olika sociala förmåner ligger oftast hos individen själv. 

Dogmen att arbete lönar sig alltid har varit återkommande i den finländska diskursen när det 

diskuteras vem som är berättigad till sociala förmåner eller inte (Saari et al. 2016, 212). Förutom 

att basinkomsten försöker besvara frågan hur socialskyddet kan förändras och bättre hantera de 

utmaningar som en modern arbetsmarknad står inför har det även en emancipatorisk funktion 

och strävar efter mera frihet åt människor.  

Kritisk teori och dess normativa tendens att ifrågasätta etablerade sanningar och komma med 

alternativa lösningar till hur samhället bör se ut ligger nära socialt arbete. Förändringsarbete är 

centralt inom socialt arbete, socialt arbete har som mål att förbättra livskvalitén hos människor 

och har vissa grundläggande ideal som ligger nära den kritiska teorin. Socialt arbete strävar 

efter social rättvisa och förändring som främjar livskvalitet på både individuell samt strukturell 

nivå. Denna sträva ligger nära det emancipatoriska synsättet inom kritisk teori. Emancipatoriska 

synsättet strävar efter att frigöra individen från förtryckande samhälleliga mekanismer. Genom 

att analysera materialet i magisteravhandlingen med ett kritiskt perspektiv söker jag svar på hur 
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basinkomstförsöket och diskussionen kring försöket tagit dessa aspekter i beaktande. I min 

magisteravhandling där basinkomstförsökets syfte delvis är att få kunskap om hur det förbättrar 

livskvaliteten hos brukarna ger kritisk teori som teoretisk referensram verktyg för att kritiskt 

granska och reflektera över vad policy och diskurs har för följder för individen. Briskman, Pease 

och Allan (2009) anser att de rådande ideologierna och marknadsekonomin har misslyckats att 

tackla utmaningar som ekonomisk ojämlikhet och bör därför ifrågasättas. En socialarbetare med 

kritiskt förhållningssätt bör vara medveten om hurdana följder policy driven av ekonomiska 

intressen kan ha för de mest utsatta i samhället. Socialarbetarens uppgift är att ifrågasätta 

orättvisa och utmana de rådande maktstrukturerna som möjliggör dessa orättvisor. Inom socialt 

arbete kan göras en grov indelning mellan två olika idériktningar:  de inom socialt arbete som 

betonar behandling och botemedel till individuella problem medan det finns de som betonar 

strukturella ojämlikheter och strävas efter att förändra samhället. Det vill säga bör individen 

anpassa sig efter samhället eller samhället anpassa sig efter individen (Mendes 2009, 17). 

Indelningen är delvis tillspetsad men de flesta socialarbetare och forskare placerar sig vanligtvis 

någonstans mellan de två synsätten.   

4.2 Diskurs som begrepp 

I vardaglig mening syftar diskurs på när tal och skrift bildas. Diskurs som begrepp kan användas 

i många olika sammanhang som då kan få väldigt olika innebörd. I vardagen kan det till exempel 

talas om ekonomisk diskurs eller medicinsk diskurs beroende på vilket sammanhang det är 

frågan om. Marianne Winther Jørgenssen och Louise Phillips (2000, 7) beskriver diskurs som 

ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.  

Iver B. Neumann (2003, 17) summerar diskurs som ett schema för skapandet av en samling 

utsagor och praktiker som genom att bli etablerade bildar vad som upplevs som det normala. 

Diskurser konstruerar verkligheten och bildar en viss ordning inom olika sociala relationer. 

Eero Suoninens (2002, 17) definition av diskurs är lik Neumanns definition, Suoninen beskriver 

diskurs och diskursanalys som analys av den sociala process där språket bildar den sociala 

verkligheten. Diskurs kan enligt Suoninen beskrivas som den helhet som bildar verklighet och 

mening.  

Sätten att närma sig begreppet diskurs varierar men har som utgångspunkt att språket används 

för att förmedla en viss världsbild. Språket existerar inte i ett vakuum och kan aldrig vara 
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neutralt. Språkat vi använder formar och återspeglar vår identitet, våra sociala relationer och 

omvärlden vi lever i. Genom språket ges människor tillträde till verkligheten. Diskurserna vi 

använder oss av kan antingen utmana eller försvara den rådande världsbilden.  

Inom utvecklandet av teori kring diskurs och diskursanalys har Michel Foucault varit en central 

person. Foucault utvecklade genom sina undersökningar en rad teorier och begrepp relaterade 

till kommunikation. De flesta diskursanalytiska perspektiv har någon relation till Foucault, 

antingen härleder sina perspektiv ur hans teorier eller sedan ställer sig kritiskt till dem. Inom 

sin så kallade arkeologiska fas var Foucault intresserad av att undersöka regler för hur utsagor 

blir accepterade och betydelsefulla. Hans teorier utgick ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv där kunskap inte objektivt återger verkligheten utan sanningen är en diskursiv 

konstruktion och består av olika kunskapsregimer som fastställer vad som är sant och vad som 

är falskt. Foucault ansåg att diskurserna ger ramar för vad som ger mening i den sociala världen. 

(Foucault 1975/1995, 194). 

I Foucaults teorier är förhållandet mellan diskurs, kunskap och makt centralt. Makt är inte något 

bestämd som tillhör vissa agenter utan konstrueras genom sociala praktiker. Makt skapar den 

sociala världen genom att konstruera förhållanden och relationer mellan olika objekt i 

samhället. Dessa relationer förutsätter kunskap, kunskap och makt är således oskiljbara menar 

Foucault och förutsätter alltid varandra. (Winther Jørgenssen & Phillips 2000, 19). Diskurser 

har en central roll i skapandet av makt, kunskap och sanning. Foucault menar att diskurser 

skapar vad vi upplever som sanning och vad vi upplever är kunskap, det vill säga vad som är 

makt. Kunskap om maktrelationerna i samhället kan inte konstrueras utan diskurserna. Foucault 

menar att det är omöjligt att nå objektiv sanning eftersom vi aldrig kan ställa oss utanför 

diskurserna och bli objektiva. Det innebär att det är ofruktbart att fastställa vad som är sant eller 

falskt utan istället se vilka effekter olika diskurser har. Vilka sanningar eller osanningar 

diskurserna ger upphov till. 

Norman Fairclough som utformat den kritiska diskursanalysen beskriver att diskurser syftar på 

skriven och talad kommunikation men även överlag hur mening skapas. Fairclough påpekar att 

utöver de talade språket innefattar diskurs även andra former av kommunikation till exempel 

visuell kommunikation eller icke-verbal kommunikation. Fairclough menar att kommunikation 

och språket bör förstås som en handling. Språket varierar beroende på den sociala och historiska 
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kontexten och är i växelverkan med sin omgivning. Samtidigt som språket formas av det 

samhället formar det även samhället (Fairclough 1997, 75).  

4.3 Kritisk diskursanalys 

Diskursanalys ses vanligtvis som en paketlösning i den bemärkelsen att diskursanalys inte kan 

utföras med vilka teoretiska referensramar som helst. Analysmetoden innefattar en 

metodologisk och teoretisk helhet. För att diskursanalys skall vara möjlig är man som forskare 

tvungen att acceptera vissa grundläggande premisser; språkets roll i den sociala konstruktionen 

av världen, teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer och specifika tekniker för hur 

språkanalys utförs (Winther Jørgenssen & Phillips 2000, 10). Även om vissa grundläggande 

premisser är givna när man gör en diskursanalys är det inte någon fastslagen analysmetod i den 

meningen att forskaren inte skulle anpassa den efter sin egen forskning. Det är möjligt att 

kombinera olika diskursanalytiska perspektiv men även möjligt att använda sig av andra 

perspektiv än diskursanalytiska. Tvärtom kan användandet av flera olika perspektiv eftersom 

det kan ge en bredare förståelse av det som undersöks. Det betyder inte att man kan kombinera 

vad som helst för perspektiv utan det bör ändå bilda en sammanhängande teoretisk och 

metodologisk ram (Winther Jørgenssen & Phillips 2000, 10). 

De flesta diskursanalytiska angreppssätt innehåller vissa centrala gemensamma premisser: De 

strävar efter att bedriva kritisk forskning. Fairclough menar att kritisk forskning av text strävar 

efter att uppmärksamma sociala fenomen och hur sociala fenomen hänger ihop med vårt sätt att 

kommunicera. Diskursanalys med kritiskt perspektiv försöker speciellt fokusera på förhållandet 

mellan kommunikation och makt. Målsättningen är att undersöka maktrelationerna i samhället 

och lyfta fram sociala orättvisor samt hur samhället kan förändras (Winther Jørgenssen & 

Phillips 2000, 8).  

Även om det finns ett flertal diskursanalytiska angreppssätt utgår de flesta perspektiv ur 

socialkonstruktionistiska filosofiska antaganden. Enligt Vivien Burr (2003, 3) kan man se fyra 

karaktärsdrag som är gemensamma för socialkonstruktionistiska perspektiv. Första är att man 

ställer sig kritiskt till positivism och tanken om självklar kunskap. Vår uppfattning av världen 

kan inte betraktas som objektiv sanning utan vår uppfattning av världen påverkas av vår egen 

kunskap och vårt subjektiva sätt att kategorisera världen. Detta förhållningssätt är centralt inom 

diskursanalytiska perspektiv och hur man förhåller sig till sambandet mellan språk och 
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verklighet. Burr menar även att människan alltid påverkas av de historiska och kulturella 

kontexterna som präglar vår uppfattning av världen. Vår världsbild är knuten till sin kulturella 

och specifika plats och förändras i och med att samhället och tiderna förändras. Vår uppfattning 

av världen är inte statisk utan i ett ständigt samspel med omvärlden. Språket och språket som 

en social handling har en väsentlig roll i hur världsbilden konstrueras och förändras. Hur vi 

uppfattar världen skapas och upprätthålls genom sociala handlingar och kunskap om världen 

förmedlas genom socialt samspel. Genom sociala handlingar kämpar olika diskurser om att 

bygga upp sanningar om världen och diskurserna utmanar varandra om vad som är sant eller 

falskt. Dessa diskurser formar sedan vad vi i samhället upplever som naturligt och normalt. De 

diskurser som formar världsbilden har således direkta konsekvenser för hur vi agerar i samhället 

och våra handlingar i sociala sammanhang. Socialkonstruktionism och diskursanalytiska 

perspektiv kan sammanfattas som perspektiv där sanningen och verkligheten är relativ och 

kontextbunden. Världsbilden ändras beroende på tid och plats och är inget statiskt utan 

förändras av bland annat språket som social handling. (Burr 2003, 8.) 

Tyngdpunkten inom kritisk diskursanalys är att diskurs är en form av social praktik. Diskursen 

förändrar, producerar och återger en viss världsbild. Världsbilden innefattar kunskap, 

identiteter, sociala relationer och maktrelationer. Den diskursiva praktiken (hur texter 

produceras och konsumeras) bidrar enligt kritisk diskursanalys till att skapa och reproducera 

ojämlika maktförhållanden. I min magisteravhandling fokuserar jag på språk och diskurs som 

social praktik. Jag är speciellt intresserad vilka anspråk på sanning som görs i materialet och 

vilka ideologiska synsätt får företräde när basinkomstförsöket och basinkomst diskuteras. 

Genom att analysera den sociala praktiken strävar jag att synliggöra de diskurser och narrativ 

som föreställs som normala och önskade samt de aspekter som framställs som problematiska.  

Olika kritisk-diskursanalytiskt tillvägagångssätt har enligt Winther Jørgenssen och Phillips 

(2000) fem gemensamma drag som förenar dem och gör att man kan se det som en särskild 

riktning. Diskursiva praktiker, det vill säga hur man skapar texter, förmedlar texter, mottar 

texter och konsumerar texter ses som en social praktik som bidrar till att bilda den sociala 

världen. Sociala och kulturella händelser och förändringar sker delvis genom diskursiva 

praktiker i vardagen, sociala och kulturella händelser har således förutom en samhällelig 

dimension en lingvistisk-diskursiv dimension. Kritisk diskursanalys strävar efter att lägga den 

lingvistisk-diskursiva dimensionen i fokus när sociala och kulturella fenomen granskas. Kritisk 
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diskursanalys strävar även efter att konkret göra systematiska och empiriska analyser av hur 

språkbruket och texter används i social interaktion.  

Kritiska diskursanalytiska perspektiv ser på diskurs som en form av social praktik som 

samtidigt bildar den sociala världen men samtidigt bildas av andra sociala praktiker. Diskurs är 

i ett dialektiskt förhållande till det övriga samhället och dess sociala strukturer. Olika 

institutioner i samhället påverkar de diskursiva praktikerna, diskurser påverkar delvis 

verkligheten men diskurser existerar inte i ett vakuum utan påverkas av redan existerande 

institutioner, samhällssystem, relationer, identiteter och mekanismer i samhället. Detta 

dialektiska synsätt mellan diskurs och det övriga samhället är en av de aspekter som skiljer 

kritisk diskursanalys från övriga poststrukturalistiska diskursanalytiska perspektiv som främst 

ser diskurs som konstituerande. 

De ideologiska följderna av diskurs som social praktik har en central roll inom kritisk 

diskursanalys. Fairclough (1997) beskriver ideologi som de påståenden som indirekt kommer 

fram i texter och vanligtvis framställs som självklarheter.  Synen inom kritiska 

diskursanalytiska perspektiv präglas av att diskurser ofta betjänar ideologier vilka möjliggör 

och bidrar till att upprätthålla olikvärdiga maktförhållanden i samhället. De kan uttryckas 

genom ojämlikhet mellan olika sociala grupper. I det avseendet har kritisk diskursanalys hållit 

fasta på den marxistiska traditionens synsätt där man ställer sig kritiskt till maktstrukturerna i 

samhället och ifrågasätter de diskursiva praktiker vilka främjar vissa sociala grupper men 

samtidigt missgynnar andra.  

De som kännetecknas framförallt Faircloughs kritiska diskursanalys är att han motsätter sig 

tanken att människor är passiva subjekt som enbart kan underkasta sig inför de rådande 

maktstrukturerna. Fairclough menar att motstånd är möjligt och människor kan välja hur de 

handlar och tar emot de ideologier de utsätts för. Hegemonin i samhället är aldrig statisk och 

given utan kan alltid utmanas, likväl som diskursiva praktiker kan befästa hegemonin kan 

diskurser bidra till omvandling av de etablerade diskursordningar och rådande 

maktförhållanden. I ett samhälle som är mångfacetterad och där människor har motstridiga 

intressen syftar hegemoni på ett rådande samförstånd i samhället där människors egentliga 

intressen ger vika för de betydelsebildningar som hör ihop med de makthavandes ideologi. 

Hegemoni kan förklaras som de tankesätt och sätt att agera som är de dominerande i samhället. 

Det baserar sig inte på våld eller tvång utan på värderingar, vanor och praktiker som upplevs 
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som självklara i samhället. Diskurser och betydelsebildningar är viktiga för att kunna skapa ett 

hegemoniskt tillstånd, genom dessa görs maktförhållandena till naturliga tillstånd som inte 

ifrågasätts. Som nämndes tidigare är det dock inte ett statiskt tillstånd, olika diskurser och dess 

förespråkare driver en ständig konflikt om vems eller vilken diskurs som lyckas skapa en 

hegemonisk position. Ifrågasättande av hegemonin är grunden till all social förändring och det 

sker genom diskursiva praktiker, diskursiva förändringar äger rum när hegemonin ifrågasätts 

och man talar om betydelsebildningarna på ett nytt sätt (Gramsci 1977 se Fornaciari & Harni 

2017; Gramsci 1967 se Winther Jørgenssen & Phillips). 

Norman Fairclough (1997) menar att det är viktigt att ifrågasätta hur till exempel diskurser i 

media påverkas av och påverkar maktstrukturerna i samhället. Hur förhåller sig dessa diskurser 

till frågor som till exempel klass, kön och etnicitet. Enligt Fairclough är det viktigt att 

uppmärksamma och problematisera hurdana identiteter, representationer och maktförhållanden 

diskurserna förmedlar. Genom att se på dessa aspekter kan forskaren kritiskt granska vilka 

ideologier som förmedlas. Forskaren bör fråga sig vem är bakom diskursen och budskapet? Vad 

kan det finnas för bakomliggande motiv? Vad har motiven för följder? Forskaren bör tillämpa 

en metodologisk grundprincip att vid varje text eller diskurs fråga sig om den är ideologisk och 

i så fall till vilken grad. Fairclough tillägger att den stora frågan är om diskursen ifråga bidrar 

till att upprätthålla de rådande maktstrukturerna eller inte, han menar det är forskarens 

skyldighet att i analysen lyfta fram felaktiga ideologiska antaganden och aktivt ta ställning till 

varför antagandet är felaktigt (Fairclough 1997, 26). 

Detta normativa synsätt som karaktäriserar kritisk diskursanalys innebär att kritisk 

diskursanalys inte är och inte heller strävar efter att bedriva neutral samhällsvetenskaplig 

forskning. Utgångsläget och det kritiska perspektivet innebär att forskaren bör lyfta fram 

orättvisor, ta ställning och aktivt komma med förslag för hur social förändring kan drivas. Enligt 

Winther Jørgenssen och Phillips (2000) innebär ett kritiskt diskursanalytiskt närmandesätt att 

man kastar ljus över vad diskursiva praktiker har för roll i upprätthållandet och skapande av ett 

samhälle där existerande sociala relationer, identiteter och representationer bidrar till ojämlika 

maktförhållanden. Framförallt hur kommunikationsprocesserna kan förändras till att gynna 

utsatta samhällsgrupper men även hur samhället som helhet kan och bör förändras (Winther 

Jørgenssen & Phillips 2000, 69). 
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5. METOD OCH MATERIALINSAMLING 

5.1 Forskning med kritiskt perspektiv 

I detta kapitel och härpå följande kapitel beskriver jag magisteravhandlingens forskningsdesign 

och hur jag genomför min magisteravhandling. Jag inleder med att beskriva vilken sorts studie 

jag utför. Efter det beskriver jag närmare materialinsamlsingsprocessen, materialet, 

analysprocessen för att sedan avsluta med hur jag förhållit mig till forskningsetiska aspekter i 

min magisteravhandling.  

Magisteravhandlingen är till sin natur en kvalitativ avhandling och jag är intresserad av 

språkbruket och kommunikationen som förts. Alvesson och Deetz (2000, 39) beskriver 

kvalitativ forskning som tolkande forskning. Målet med tolkande forskning är att beskriva och 

lyfta fram hur verkligheten skapas och uppfattas, målet är att beskriva komplexa sociala 

fenomen och dess natur vilket kan gå förlorat om fenomenet kvantifieras. Alan Bryman (1988, 

61) betonar att de mest centrala inom kvalitativ forskning är strävan efter att undersöka bland 

annat händelser, handlingar, normer och värderingar utgående från de människor som studeras. 

Kvalitativ forskning och diskursanalys är en användbar forskningsmetod när man som forskare 

strävar efter att problematisera ytliga tolkningar av kommunikation. Forskaren strävar efter att 

lyfta fram språkets mångdimensionella karaktär och lyfta fram olika tolkningar (Suoninen 

1999, 33). Diskursanalys skiljer sig dock från övrig textanalys, när man utför en diskursanalys 

är man specifikt intresserad av de kulturella, samhälleliga aspekterna och hur verkligheten 

konstrueras (Jokinen & Juhila 1999, 54).  

Jag utgår från ett kritiskt perspektiv i min magisteravhandling, genom att tillämpa ett kritiskt 

perspektiv i min textanalys strävar jag efter att kritiskt reflektera och ifrågasätta den kunskap 

och de anspråk på sanning som förekommer i materialet. Som nämndes tidigare är kritisk 

diskursanalys en paketlösning: analysmetoden är oskiljbar från dess teoretiska referensram.  I 

diskursanalys menar Juhila och Jokinen (1999, 86) att kritiskt perspektiv innebär att forskaren 

vanligtvis har en förutfattad mening om att det förekommer orättvisa och missförhållanden i 

fenomenet som undersöks. Det är således inte neutral forskning utan har en bakomliggande 

agenda och en tydlig strävan efter att åstadkomma förändring. I min undersökning utgår jag 

från att en basinkomst i flera aspekter skulle förbättra livssituationen hos de mest utsatta i 

samhället. Således strävar jag efter att kritiskt undersöka om basinkomstförsöket var ett genuint 
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försök att undersöka hur basinkomst kan främja delaktighet och motarbeta ojämlikhet eller var 

dess primära syfte att undersöka de ekonomiska aspekterna. Den frågan strävar jag efter att 

besvara genom kritisk diskursanalys av basinkomstdiskussionen i nyhets- och social media. 

Syftet med magisteravhandling är att undersöka hur olika diskurser konkurrerar och vilka 

bakomliggande ideologiska synsätt rivaliserar när det kommer till socialpolitiska- och 

välfärdsfrågor. Jag är intresserad av vilka diskurser som kommer att vara dominerande i 

diskussionen. Har välmående och hälsoperspektiv prioriterats eller har de ekonomiska 

perspektivet blivit dominerande? Basinkomstförsöket hade flera tydliga syften: Kartlägga om 

basinkomst minskar fattigdom och marginalisering, minska byråkrati förknippat med 

beskattning och sociala förmåner och se om försöket främjar sysselsättning. Jag söker svar på 

hur man diskuterat dessa aspekter och till vilken grad har de olika aspekterna lyfts fram.    

5.2 Mediatexter som material 

I följande kapitel beskriver jag materialet och materialinsamlingsprocessen. Som material 

använder jag mig av både nyhetsartiklar samt nätdiskussioner direkt relaterade till 

nyhetsartiklarna. Nyhetsartiklarna behandlar basinkomstförsöket och är från åren 2017–2019. 

Nätdiskussionerna består av diskussioner som förts på Facebook i samband med artiklarna som 

utgör materialet. För att skapa en så bred bild av diskussionen som möjligt har jag använt mig 

av nyhetsartiklar från Helsingin Sanomat, Yle och Iltalehti. Användandet av fler än en 

materialkälla är även tänkt att ge en mer omfattande bild av diskussionen kring 

basinkomstförsöket och de diskurser som förekommit. Användandet att flera materialkällor kan 

bidra med ökad validitet inom kvalitativ forskning och likartade undersökningsresultat i olika 

materialkällor kan öka trovärdigheten på forskningsresultaten (Silverman 2006, 291).   

Massmedia har en betydande roll i formandet av samhälleliga diskurser och har makt att 

påverka i vilken riktigt diskussionen förs. Jag har använt mig av nyhetsartiklar från Helsingin 

Sanomat, Yle och Iltalehti eftersom de är bland de finländska nyhetskällorna med de största 

läsarkretsarna. Yle, Iltalehti och Helsingin Sanomat är även de finländska nyhetskällor vilka 

har flest följare och aktivaste diskussionerna på Facebook. 

Nyhetskällorna representerar även olika mediekoncerner: Helsingin Sanomat ägs av Sanoma, 

Iltalehti ägs av Alma media och sedan YLE som är en del av den statsägda rundradion. 

Användandet av tre olika nyhetskällor från olika mediekoncerner är tänkt att ge en övertäckande 
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bild av hur basinkomstdiskussionen sett ut. Nyhetskällorna är även olika i den bemärkelsen att 

Iltalehti och Helsingin Sanomat är kommersiella aktörer med YLE är statsägt och finansierat 

med skattemedel. Artiklarna skulle följa vissa kriterier för att kunna inkluderas i 

magisteravhandlingens material. Artiklarna skulle handla om basinkomstförsöket och vara 

publicerade online.  Artiklarna bör ha varit publicerade mellan 2017–2019, det vill säga under 

basinkomstförsöket och efter att de avslutats. Det främsta argumentet till det är att artiklarna 

inte skall vara spekulativa kring hur basinkomstförsöket kommer att se ut utan vara skrivna då 

det funnits information att ha till förfogande om basinkomstförsöket. Det ska ha varit möjligt 

att kommentera artiklarna på Facebooks kommentarfält. Artiklarna skall ha väckt ett tillräckligt 

stort intresse att de skapat diskussion i kommentarfältet. Hur man som forskare kan avgöra vilka 

artiklar väckt tillräckligt stort intresse kan vara svårt att avgöra. I min magisteravhandling 

tittade jag främst på hur många kommentarer artiklarna hade. En del av artiklarna jag hittade 

hade inte väckt någon diskussion. Det kunde handla om ett fåtal kommentarer och kommentarer 

som främst bestod av enstaka ord. 

5.3 Materialinsamslingsprocessen 

Jag inledde materialinsamlingsprocessen genom att söka efter relevanta nyhetsartiklar för den 

rätta tidsperioden på Google för att få en överblick över vad det publicerats för artiklar kring 

ämnet. Som sökord använde jag mig av perustulo och perustulokokeilu men även svenska 

sökorden basinkomst och basinkomstförsök. Vid den första sökningen hade jag ännu inte 

fastslagit vilka nyhetskällor jag kommer att använda mig av. Det visade sig dock att svenska 

sökorden inte gav användbara resultat. De flesta artiklarna var från Iltalehti, Iltasanomat, Yle 

eller Helsingin Sanomat. I andra fasen av materialinsamlingen sökte jag efter artiklar med 

samma finska sökord på Iltalehti, Yles och Helsingin Sanomats hemsidor. Jag utelämnade 

Iltasanomat eftersom det är del av samma mediekoncern (Sanoma) som Helsingin Sanomat. 

Efter att ha hittat artiklarna som fyller kriterierna för magisteravhandlingens syfte påbörjade jag 

materialinsamlingens tredje fas. I tredje fasen granskade jag om de insamlade nyhetsartiklarna 

också var publicerade på nyhetskällornas Facebook sidor. Det systematiska sökandet efter 

artiklar på Facebook var utmanande och långsamt. Sökfunktionen på Facebook hittade olika 

resultat beroende på söktillfälle: vid ett söktillfälle hittade sökfunktionen artiklarna på 

Facebook men i senare tillfälle kunde det förekomma att artiklarna inte hittades av 

sökfunktionen. Tekniska problem där sökfunktionen inte hittade resultat överhuvudtaget var 
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återkommande. Sökfunktionen hade även svårt att hitta resultat filtrerade efter tidsperiod. 

Eftersom det visade sig att Facebooks sökfunktion inte är lämpad för systematisk sökning och 

jag endast delvis hittade artiklarna på Facebook kombinerade jag sökandet efter artiklarna på 

Facebook med Googles sökmotor. Som sökord använde jag mig av perustulo och 

perustulokokeilu kombinerat med nyhetskällornas namn och sökordet Facebook och filtrerat 

efter rätt tidsperiod. En sökning kunde till exempel se ut som följande perustulokokeilu AND 

Iltalehti AND Facebook.  

När jag sedan hittat artiklarna på Facebook och undersökt hurdan diskussion artiklarna 

eventuellt hade väckt gjorde jag den slutliga avgränsningen av vilka artiklar som kom att 

användas i materialet. Artiklar som fyllde de utsatta kriterierna sparades som PDF-filer på 

datorn och kommentarerna till nyhetsartiklarna exporterades från Facebooks kommentarfält till 

Excel vilket underlättade systematisk sökning i materialet. Användandet av Excel och dess 

sökfunktion underlättade processen att hitta och kunna analysera de diskurser som förekommer 

i materialet. 

Det slutliga materialet består av 12 nyhetsartiklar, fyra artiklar från respektive nyhetskälla 

(Helsingin Sanomat, Iltalehti och Yle). Artiklarnas längd varierar mellan 1–9 sidor och det 

totala sidantalet är 41 sidor (inklusive bilder). Materialet från nätdiskussionen omfattar 659 

kommentarer och är cirka 58 sidor text. Det totala materialet i min magisteravhandling är 

således 99 sidor. I tabellen nedan finns en översikt över materialet som använts och hur det ser 

ut. 

Tabell 1. Översikt över materialet 

Artikel Nyhetskälla Publicerad Kommentarer 

på Facebook 

Suurin merkitys on psykologinen” – Näin 560 

euron kuukausittainen perustulo mullisti Mari 

Saarenpään elämän 

 

Helsingin 

Sanomat 

7.11.2018 

 

97 

Perustulokokeilu vahvistaa aiempia havaintoja: 

Edes taloudelliset kannustimet eivät saa kaikkia 

pitkäaikaistyöttömiä kiinnostumaan palkkatöistä 

 

Helsingin 

Sanomat 

8.2.2019 

 

61 

Perustulokokeilun karu saldo: Ei lisännyt 

työllisyyttä yhtään - ”Yllättävän tyrmäävä tulos” 

 

Iltalehti 8.2.2019 

 

115 
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Perustulon saajista tuli miltei kansainvälisiä 

mediajulkkiksia, nyt hallitus tekee aktiivimallilla 

täysin vastakkaista politiikkaa – Onko perustulolla 

enää tulevaisuutta? 

 

Helsingin 

Sanomat 

18.1.2018 

 

18 

Perustulokokeilu ei lisännyt työllisyyttä mutta 

lisäsi hyvinvointia – Mari Saarenpään elämän se 

muutti 

 

Helsingin 

Sanomat 

7.2.2019 

 

14 

Matti pitää itseään Hannu Hanhena - pääsi 

perustulokokeilun piiriin 

 

Iltalehti 10.01.2017 

 

9 

Perustulokokeilussa mukana oleva Matti löysi töitä 

- tulot nousevat jopa yli 1500 e/kk: "Muuttaa 

elämän totaalisesti" 

 

Iltalehti 28.09.2017 

 

24 

Professori lyttää perustulokokeilun: "Tuhlataan 

paljon tärkeää aikaa" 

 

Iltalehti 16.01.2017 

 

20 

Perustuloa kokeilleet yllättyivät vapaudesta ja 

turvallisuuden tunteesta – ero entiseen on 

henkisesti suuri 

 

Yle 2.12.2018 

 

20 

Perustulokokeilu ihastuttaa ja ihmetyttää 

maailmalla – "Suomesta saa ilmaista rahaa" 

 

Yle 5.1.2017 

 

69 

Jokaiselle 560 €/kk – mitä seuraisi? Suomen 

ihmiskokeessa hyvinvointi parani, mutta työllisyys 

ei nopeasti muuksi muuttunut 

 

Yle 8.2.2019 

 

186 

Koko maailma seuraa Suomen perustulokokeilua – 

mutta kokeilu on jäämässä torsoksi, sanoo 

tutkimusta johtava professori 

 

Yle 14.1.2018 

 

26 

  

Min huvsakliga tanke är att den diskursiva praktiken skiljer sig mellan nätdiskussion och 

nyhetsartiklar. Nyhetsartiklar är mera formella texter som styrs av den kontext de producerats och 

de formella krav som hör ihop med journalistisk verksamhet. Nätdiskussionerna däremot är mera 

spontana texter som uppstår mera självmant och beskriver i min avhandling åsikterna och 

upplevelserna på ’gräsrotsnivå’. I min magisteravhandling är jag också intresserad av vad 

mottagarna av en basinkomst (verkliga mottagare och men även teoretiska mottagare). 

Nätdiskussionerna representerar en del av den allmänna opinionen och den allmänna attityden 

gentemot en basinkomst. I en kritisk diskursanalys är det intressant att undersöka maktaspekterna: 

vilka diskurser kommer fram i den etablerade median och överensstämmer de eller inte med de 

diskurser som kommer fram bland basinkomstens teoretiska mottagare. 
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Fördelen med att använda sig av färdigt textmaterial som data är texters mångfald, texter kan 

undersökas från flera olika synvinklar. Texter kan både analyseras som kvantitativa och som 

kvalitativa. Även inom kvalitativ forsknings finns det flera olika närmandesätt. Som forskare 

kan man undersöka vad som direkt sägs i texter men även göra djupare analyser kring hur 

någonting sägs (Winther Jørgenssen & Phillips 2000, 119). Text som material är även tacksamt 

eftersom texter har stor relevans och effekt när man studerar samhälleliga fenomen, texter som 

politiska program och manifest kan ha stor samhälleliga genomslagskraft. Texter förekommer 

även naturligt hela tiden utan att en forskare behöver ta del i processen, varje dag skapas ny text 

som effektivt kan användas till forskning (Silverman 2013, 157). 

Utmaningen i en textanalys är att det är svårt i förhand att veta hur mycket material som är 

optimalt. Silverman (2013, 54) betonar att hålla materialet i sådan storlek att man effektivt kan 

arbeta med det, de kan vara motiverat att sträva efter ett passligt litet material som möjliggör 

en djupare analys av materialet (man kan säga mycket om lite).   

5.4 Kritisk diskursanalys som analysmetod 

I min magisteravhandling använder jag mig av kritisk diskursanalys som analysmetod. När det 

gäller diskursanalys som forskningsmetod är det inte helt entydigt var man ska dra gränsen 

mellan metod och teori. Hos många diskursanalytiker har det varit ett medvetet mål att undvika 

tydliga gränser mellan teori och metod (Neumann 2003, 13). Diskursanalys är först och främst 

intresserat av hur mening byggs upp och varför saker framstår som de gör.  

Diskursanalysen har som syfte att undersöka förhållandet mellan diskurs och verklighet (Hardy 

& Phillips 2002, 3). Diskursanalysen är först och främst intresserad av språket och hur språket 

används. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv är språkets främsta uppgift att skapa mening. 

Handlingar har vanligtvis en bakomliggande mening och diskursanalysen är intresserad av vad 

som finns för mening bakom språk som social handling (Neumann 2003, 37). 

Det är vanligt att dela diskursanalysen in i två olika tillvägagångssätt som på olika sätt betonar 

de olika dimensionerna i en diskursanalys: Första dimensionen med ett mer konstruktivistiskt 

angreppssätt fokuserar på texten och dess betydelse i sin kontext samt hur den sociala 

verkligheten blir konstruerad. Det andra förhållningssättet med kritisk teori som teoretiskt 

perspektiv fokuserar på hur olika maktdimensioner kommer fram i diskursen (Phillips & Hardy 

2002, 19).  
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Norman Fairclough menar att diskurser och diskursiva analysmetoder tillspetsat kan delas in i 

kritiskt och icke-kritiskt förhållningssätt. Kritiskt förhållningssätt inte bara beskriver de 

diskursiva praktikerna utan även visar hur diskurser påverkas av maktrelationer och ideologier. 

Diskurs är enligt Fairclough en viktig del av social praktik. Diskurser producerar och förändrar 

kunskap, identiteter, sociala relationer och maktrelationer (Fairclough 1992, 13). 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys beskrivs som en tredimensionell modell. Modellen 

för Faircloughs diskursanalys fungerar som en analytisk ram för hur språk, kommunikation och 

samhälle kan undersökas. De tre dimensionerna är textens egenskaper, diskursiva praktiken och 

sociala praktiken.  

Den diskursiva praktiken av diskursanalysen fokuserar på hur texten är producerad och hur den 

konsumeras. Analysen av den diskursiva praktiken fokuserar på hur olika diskurser och genrer 

som kommer fram i texten produceras och konsumeras. Fairclough fokuserar enligt Winther 

Jørgenssen och Phillips på vilka olika diskurser texterna bygger på (interdiskursivitet) och hur 

texterna intertextuellt bygger på andra texter. Intertextualitet beskriver förhållandet mellan 

olika kommunikativa händelser, en text uppstår och existerar aldrig fristående utan bygger alltid 

på tidigare händelser. Texter som bygger på varandra bygger en intertextuell kedja där texterna 

innehåller element från andra texter (Winter Jørgenssen & Phillips 2000). 

Efter att texten och den diskursiva praktiken analyserats återstår den tredje dimensionen, den 

sociala praktiken. I analysen av den sociala praktiken undersöker man om den i texten eller 

materialet existerande diskursiva praktiken omkullkastar och omstrukturerar den etablerade 

diskursordningen eller reproduceras den i texten. Man är även intresserad av hurdana följder 

och konsekvenser den har på en mera samhällelig och social nivå. Utmanar texten den rådande 

ideologin och hegemonin eller hjälper till att etablera den? Förstärker diskursen i texten de 

rådande maktstrukturerna eller utmanar texten de rådande maktstrukturerna (Winter Jørgenssen 

& Phillips 2000, 90).  

5.5 Analysprocessen 

I följande kapitel beskriver jag mera ingående hur jag gått tillväga när jag analyserat materialet. 

Enligt Winther och Phillips kan processen delas in i fem steg: problemformulering, val av 

material, transkription, analys och resultat (Winter Jørgenssen & Phillips 2000). I första steget, 

problemformuleringen ställer man sig frågan hur den diskursiva praktiken och sociala praktiken 
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hänger ihop genom att formulera ett problem man söker svar på. Analysens huvudsyfte är lyfta 

fram det dialektiska förhållandet mellan diskursiva praktiker och sociala och kulturella 

fenomen. I min magisteravhandling är syftet att analysera vilka olika diskurser och vilka 

ideologiska synsätt kommer fram i basinkomstdiskussionen och i nyhetsrapporteringen kring 

basinkomstförsöket. Andra steget, val av material har beskrivits i tidigare kapitlet. Tredje steget, 

transkription är inte relevant i min magisteravhandling eftersom jag använder mig av färdigt 

textmaterial och inte behöver transkribera intervjuer. 

Fjärde steget, det vill säga själva analysen påbörjas efter att materialet har sammanställts och 

bildar det så kallade korpus som kommer att användas i avhandlingen. Första steget i analysen 

var att jag läste igenom materialet för att bilda en överblick över hur de ser ut. Tanken är att vid 

de första läsningarna få grepp om materialet och de första spontana reaktionerna. Efter det för 

att få en klarare bild av materialet gäller de att åter noggrant läsa igenom materialet och hitta 

olika teman och diskurser som är intressanta för avhandlingens syfte. Läsningen av materialet 

var en aktiv process, jag läste artiklarna först och sedan kommentarerna på social media och 

analyserade dem skilt för sig. Efter det analyserade jag hur artiklarna och dess kommentarer 

förhåller sig sinsemellan. När jag analyserade växelverkan mellan artiklarna och 

kommentarerna på ställde jag frågan om kommentarerna bygger på artiklarna eller inte? Finns 

det en interdiskursivitet mellan dem? 

Tanken är att med ordbehandlingsprogram kategorisera olika diskurser som förekommer i 

texterna och hitta tematiska helheter. Viktigt är att komma ihåg att kritisk diskursanalys inte är 

en analysmetod som är statisk och följer någon strikt manual utan analysmetoden bör anpassas 

efter behov och beroende på karaktären hos materialet som analyseras. Under analysprocessens 

första skede använde jag mig även av analysprogrammet Atlas.ti, tanken var att med hjälp av 

programmet söka i materialet och kategorisera materialet vilket skulle underlätta 

analysprocessen. Det visade sig tyvärr snabbt att användandet av programmet inte nämnvärt 

underlättade eller försnabbande analysen av materialet, det berodde främst på min egen 

oerfarenhet och ovana av att använda programmet. Därför gick jag tillbaka till den ursprungliga 

planen att manuellt analysera och kategorisera materialet. Med tanke på magisteravhandlingens 

begränsade tidtabell var det inte motiverat att lägga ner omfattande tid på att lära sig 

programmet. 
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Efter den första fasen när jag bekantat mig med materialet och vilka teman och diskurser 

förekommer i materialet tillämpade jag Faircloughs tredimensionella modell för att analysera 

materialet. Första steget är att se på texternas egenskaper, textanalysen fokuserar på de formella 

drag hos texten: ordval, textens genre, grammatik, textens stil och hur satserna hänger ihop. 

Hur djupgående man vill utföra den lingvistiska analysen beror på forskningens syfte och 

forskarens språkteoretiska bakgrund (Winter Jørgenssen & Phillips). Fairclough (1992) nämner 

transitivitet och modalitet som två användbara begrepp när man utför textanalys. Transitivitet 

är hur man i texten väljer att tillskriva eller frånta agentskap och ansvar från subjekt eller objekt 

i texten. Om subjekten och objekten tillskrivs aktiv eller passiv roll kan vara ett medvetet 

ideologiskt val man gör för att undangömma eller lyfta fram vem som är bakom olika händelser 

eller processer. 

Modalitet som begrepp används för beskriva hur man i texten kan lyfta fram skribentens 

attityder om sig själv, mottagaren eller ämnet skribenten skriver om. Modalitet avser till vilken 

grad olika påståenden i texten framställs som fakta. Beroende på hur talaren väljer att använda 

personpronomen och olika stödord kan man ge påståendet högre eller lägre sanningshalt 

(Fairclough 1992, 43).  

Andra dimensionen, den diskursiva praktiken analyserar hur texten är producerad, hur den 

konsumeras och hur den förmedlas. Vem (en eller flera) är det som producerar texten och i 

vilken kontext samt vem eller vilka är textens publik är frågor man bör ställa sig när man 

analyserar den diskursiva praktiken. Texter skrivna på sociala medier konsumeras, produceras 

och förmedlas på ett mycket olikt sätt jämfört med texter i en dagstidning (Fairclough 1992, 

78).  

I den tredje dimensionen fokuserar analysen på diskurs och dess sociala praktik. Vilken plats 

och konkreta följder har de analyserade diskurserna i det rådande samhället? Kritisk 

diskursanalys strävar efter att lyfta fram de diskurser i texterna som upplevs som vedertagna 

sanningar (Fairclough, 1992, 87). Vems röst hörs och vem är i positionen att göra anspråk på 

vad som är sanning är frågor jag ställt mig när jag analyserat materialet. Andra frågor jag ställt 

mig är att vem har tolkningsföreträde när basinkomst eller basinkomstförsöket diskuteras. Vad 

förmedlas som det rätta sättet att leva eller förhålla sig till sociala förmåner? Vilka anspråk på 

vem som är en ideal medborgare, en god arbetslös eller värdig bidragsmottagare görs i 

materialet?  I materialet söker jag efter svar på huruvida dessa diskurser ifrågasätts eller inte. 



  36 

 

 

Förekommer det alternativa diskurser som strävar efter att ifrågasätta vad som är den etablerade 

sanningen? Vad leder dessa diskurser eller motdiskurser till i praktiken? 

 

5.6 Forskningsetiska aspekter 

För att en forskning skall vara etiskt hållbara bör de etiska aspekterna tas i beaktande under 

samtliga forskningsskeden. En huvudprincip som bör genomsyra all forskning är att 

forskningen inte medför betydande risker, skador eller men för undersökningsobjekten (Tenk 

2019, 28). I all forskning är det skäl att reflektera över den egna rollen som forskare och hur 

det påverkar planering, insamling av material och själva analysen av materialet. I kvalitativ 

forskning är forskaren i större grad tvungen att ta ställning till vad som är relevant för 

forskningens syfte och slutresultatet påverkas i högre grad av forskarens subjektiva tolkningar.  

Speciellt i en diskursanalys är forskaren aktivt tvungen att ta ställning till vad som är relevant 

material för de diskurser som är avsett att analysera. Forskarens position att göra 

ställningstaganden beror på vad man som forskare valt att använda för teoretisk och 

metodologisk referensram. I en diskursanalys är forskarens roll inte att dela in materialet i vad 

som är rätt eller fel utan undersöka det som faktiskt sägs och hur det sägs. Däremot när man 

gör en kritisk diskursanalys och kritisk forskning är det normativa perspektivet en del av 

forskningen, att ta ställning är ett medvetet val. Samtidigt innebär ett kritiskt perspektiv att man 

även bör vara kritisk till sin egen roll som forskare och vara öppen gentemot läsaren med vad 

man har för relation till forskningstemat.  

När forskaren arbetar med diskurser som man är van vid och som känns nära är det utmanande 

att distansera sig själv från dem och ifrågasätta det som ofta upplevs som självklart (Winther 

Jørgenssen & Phillips 2000, 28). Det är skäl att aktivt ifrågasätta sina egna attityder och 

reflektera över hur de egna attityderna eventuellt kan påverka analysen av materialet. I min 

analys var det en utmaning att ta ställning i vilken grad fynden representerar en större diskurs 

eller inte.  Det vill säga ger man som forskare oförtjänt för mycket betoning till något resultaten 

i analysen. Även i tillämpningen av ett kritiskt perspektiv strävade jag efter att inte bli 

överkritisk i den meningen att den teoretiska referensramen omedvetet styr min analys i en 

förutbestämd riktning utan genuint reflekterar över vad det är som sägs i materialet. 

Utmaningen är att jag som forskare är tvungen att göra ställningstaganden och tolkningar av 
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vad som sägs utan exakt kunskap om vad textens ursprungliga syfte var. Därför är det viktigt 

att vara transparent i analysen och lyfta fram citaten så att även läsaren kan göra sin egen 

tolkning. 

Användningen av material som finns online och användandet av sociala medier som en del av 

forskningen har blivit allt vanligare i och med att det ständigt produceras massvis med nytt 

material. Även om materialet är effektivt och lätt att få åtkomst till är man som forskare tvungen 

att ta ställning till de etiska frågorna relaterat till det. Utmaningen är att det är svårt att ge 

övergripande etiska riktlinjer beträffande användandet av sociala medier som material eftersom 

de är i ständig förändring. Nya plattformar och sociala medier uppstår ständigt och gamla 

försvinner. Sociala medierna förnyar sig själv med jämna mellanrum så etiska riktlinjer blir 

snabbt föråldrade och inaktuella. 

En av de centrala etiska frågeställningarna är huruvida materialet vi har tillgång till bör ses som 

privat material som kräver informerat samtycke eller offentligt material som fritt kan användas 

i forskningssyfte (Henderson & Johnson & Auld, 2013). För mitt forskningssyfte och 

forskningsändamål använde jag mig av material som öppet går att hitta och läsa på Facebook 

samt diskussionsinlägg som är öppet tillgängliga med Facebooks egen sökmotor.  

Jag argumenterar för att inlägg som är skrivna och publicerade som öppet tillgängliga inlägg 

kan anses som offentligt material. Facebook som är bland de mest långvariga och etablerade 

sociala medier kan anses vara bekant för användarna i den bemärkelse att de är medvetna om 

att kommentarer som skrivs på offentliga inlägg är offentligt tillgängliga för allmänheten. För 

att göra det svårare att känna igen eventuella inlägg och texter kommer jag inte att skriva ut 

namnen på personerna som skrivit inläggen. Anonymisering av inläggen är även motiverat 

eftersom namnen inte är relevanta för magisteravhandlingens syfte. Även om 

magisteravhandlingens tematik kan karaktäriseras som okänsligt och relativt opersonlig är det 

motiverat göra det svårare att känna igen skribenterna till hänsyn för deras privatliv. 

Vad som är offentligt och privat samt vad som upplevs vara känslig information är en subjektiv 

upplevelse som varierar starkt beroende på person, kultur och tid. Personer kan ha en stark 

upplevelse av personlig integritet trots att de är väldigt aktiva på sociala medier. Människor kan 

ha en orealistisk upplevelse av hur privat deras information är eller är omedvetna om i vilka 

syften deras information kan användas. Olika sökverktyg som möjliggör snabb och effektiv 
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insamling av information gör att informationen en privatperson publicerar kan sprida sig 

mycket effektivare än vad den ursprungliga avsikten var (Markhan & Buchanan 2012). 

6. RESULTAT 

I följande kapitel presenterar jag de diskurser som jag identifierat i analysen av materialet. 

Diskurserna presenteras var för sig i enskilda delkapitel.  För att tydliggöra i vilka sammanhang 

diskurserna förekommit använder jag mig av citat och utdrag från materialet vilka fungerar som 

förtydligande exempel. Utdragen är sådana jag som forskare upplevt speciellt bra konkretiserar 

diskurserna i materialet. Om annat specifikt inte nämns kommer utdragen att finnas i sin 

ursprungliga form och är inte översatta till svenska. Motiveringen är att jag upplever att det 

finns risk att den ursprungliga innebörden blir förvrängd eller förlorar en del av sin ursprungliga 

karaktär om de översätts. I de fall jag förkortat citaten skriver jag ut det i citatet genom att skriva 

[...]. I materialet fanns en stor spridning mellan artiklarna när man ser på antalet kommentarer 

på artiklarnas Facebook-inlägg. Den artikeln i materialet som väckte mest diskussion hade 186 

kommentarer medan den artikeln med lägsta antal hade 9 kommentarer. 

Jag har i materialet identifierat tre huvudsakliga diskurser som förekommer i diskussionen kring 

basinkomstförsöket. Första diskursen behandlar hälsa och välmående. Andra diskursen handlar 

om sysselsättning och arbetsliv. Tredje är hur byråkrati och myndighetsarbete diskuteras. Dessa 

tre övergripande diskurser som förekom mest i det analyserade materialet. Har även valt att 

fokusera på dessa diskurser eftersom de även var de huvudsakliga teman ur 

basinkomstförsökets synvinkel. 

Diskursindelningen är ingen heltäckande indelning över alla diskurser som förekommit i 

diskussionen. Indelningen baserar sig på min analys av materialet och representerar min 

upplevelse av vilka diskurser kan representera och karaktärisera diskussionen. De presenterade 

diskurserna och kategoriseringen inte en fullständig lista utan representerar diskurser som 

förekommer i den utsträckningen att de är relevant att specifikt lyfta fram dem ur 

magisteravhandlingsens syfte. Diskurser som uteblivit eller inte nämns specifikt har antingen 

inte varit relevanta för forskningens syfte, förekommer i så marginell grad att de antingen 

utelämnats eller att de kan inkluderas i någon av de redan förekommande diskursindelningarna. 
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6.1 Sysselsättning och arbetsliv 

Som nämndes tidigare var främsta syftet med basinkomstförsöket att få kunskap om hur det 

främjar sysselsättningen bland dem som deltagit i resultatet. Ett av argumenten för en 

basinkomst har varit att det förhindrar flitfällor i den mån att det lönar sig att ta emot kortare 

eller enstaka arbetsturer eftersom det inte leder till sänkta bidrag. Resultaten från 

basinkomstexperimentet tyder på att det inte har påverkat i den förväntade utsträckningen. 

De preliminära resultaten i den officiella rapporten tyder på att basinkomstförsöket inte 

förbättrade sysselsättningen hos de som deltog, de som deltog i försöket hade i genomsnitt 49,64 

arbetsdagar under 2017 jämfört med kontrollgruppen där motsvarande siffra var 49,25 

arbetsdagar. Det fanns heller inte någon statistiskt signifikant skillnad när förvärvsinkomsterna 

från 2017 jämförs mellan deltagarna och kontrollgruppen (Kangas et al. 2019). Inte heller i den 

slutliga rapporten över basinkomstförsöket från 2020 kunde man utläsa några märkvärdiga 

positiva skillnader hos dem som deltog i experimentet (Hämäläinen et al. 2020, 47). 

I de officiella rapporterna och i de på förhand utsatta målsättningarna dras paralleller mellan 

arbete, sysselsättning och ökade inkomster. Sysselsättning och en ökning av den finländska 

sysselsättningsgraden har varit ett utpräglat mål i Juha Sipiläs regeringsprogram. I sitt kapitel 

om sysselsättning och konkurrenskraft lyder första styckets inledning ”Suomessa työn 

tekeminen ja työn teettäminen on aina kannattavaa”. Outi Välimaa (2011) menar att den 

finländska socialpolitiken som tidigare starkt präglats av universalism alltmer har präglats av 

ett nyliberalistiskt tankesätt. Idéer hämtade från de i företagsvärlden rådande New public 

management-tankesättet som betonar individens eget ansvar har blivit allt mer etablerat. I 

sysselsättningspolitiken innebär det ett tankesätt där passiva bidragslevande arbetslösa bör 

aktiveras och bli en aktiv del av samhället. 

Jos koe kertoo jostain, niin epäterveellisestä suhtautumisesta ihmisiin: Me 

olemme resursseja. Jos ihmisistä ei saada enemmän työtä irti tekemällä jotain, 

niin ei se kannata.Riippumatta siitä, että muutos tuo hyvinvointia ja parantaa 

ihmisten terveyttä, mutta kun se ei lisää työtä.Seuraavissa vaaleissa voi jokainen 

kohdallaan hetken miettiä, mikä on sen ihmisen arvo. Onko onnistumisen oikea 

määritelmä teettää kaikille töitä tilastojen valossa, vai luoda yhteiskunta joka on 

tasapainoinen mahdollisimman moneen suuntaan, mistä puuttuu hurjat 

luokkaerot ja köyhyydestä johtuva rikollisuus? (Kommentar till Yle 8.2.2019). 
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I kommentarerna förekommer tydligt en kritisk diskurs som ifrågasätter ett ekonomi- och 

sysselsättningscentrerade synsätt. En världssyn var de ekonomiska frågorna prioriteras framför 

människors välmående ifrågasätts. Regeringens synsätt att sysselsättning per automatik innebär 

lönearbete ifrågasätts och synsättet att människor ses som resurser ifrågasätts. Förespråkare för 

en basinkomst (Van Parijs 2001; Solow 2001) ställer sig kritiskt till synsättet där lönearbete står 

i fokus, de menar att tanken är att basinkomst ska kunna befria människor och ge möjlighet till 

sådan sysselsättning man själv finner givande oavsett om det är ekonomiskt lönsamt eller inte. 

Mari som blivit intervjuad i två av Helsingin Sanomats artiklar berättar om hur hon jobbar som 

volontär stödperson för invandrarungdomar vilket hon upplever varit möjligt på grund av 

basinkomsten. 

Esimerkiksi juuri turvapaikanhakijoiden kanssa kotouttamisen eteen tehty työ on 

varmasti hyödyllistä meille kaikille. Olisi hyvä, jos siihen olisi mahdollisuus 

perustulon turvin. Siihen ei muuten ole riittävästi resursseja saatavissa (HS 

7.2.2019). 

Maris situation ifrågasätter det konventionella synsättet på vad som är sysselsättning. Samtidigt 

som hennes volontärarbete inte är lönearbete är det av samhällelig betydelse och bidrar till den 

allmänna välfärden i form av främja integration i det finländska samhället. Hon berättar att det 

i Paltamo var hon bor helt enkelt inte finns heltidsjobb som motsvarar hennes utbildning utan 

hon är tvungen att nöja sig med deltidsjobb. I samma artikel lyfts fram att i Paltamo är var sjätte 

person utan arbete och man ifrågasätter hur fruktbart det är att ha personer att ständigt söka 

efter arbetsplatser som i praktiken inte finns. Den tiden kunde istället användas till att annan 

samhälleligt nyttig eller för individen nyttig verksamhet.  

Diskussionen kring basinkomsten bottnar ofta i den grundläggande frågan om motprestation 

(vastikkeellisuus) och huruvida en motprestation ska krävas av mottagare av socialförsäkring 

eller inte. Det finns en ideologisk motsättning mellan dem som på ena sidan anser att en 

ekonomisk förmån utan några som helst krav på motprestation är omoraliskt och passiverande. 

I Finland förhåller sig till exempel samlingspartiet och socialdemokratiska negativt till ett 

system utan motprestation medan Gröna förbundet och vänsterförbundet förespråkar en modell 

utan motprestationer.  

På sociala media lyfts aktivt fram en bild där mottagare av sociala förmåner bör bemötas med 

viss skepsis och utgångsläget är att en arbetslös eller person som är beroende av bidrag för att 
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klara sig bör aktivera sig och själv ta ansvar över sin livssituation. Harri beskriver i sin 

kommentar hur det behövs hårdare tag att tackla arbetslöshet och att dela ut pengar är inte rätta 

lösningen. 

[..] Olen edelleen sitä mieltä, ettei avokätisellä tukipolitiikalla saada mitään 

hyvää aikaan. Aina on ollut ja tulee olemaan systeemin hyväksikäyttäjiä! 

Yhteiskunnan tulee ottaa tukevampi ote työttömiksi joutuneiden auttamiseksi. 

Pelkkä rahan jakaminen ei ratkaise mitään! (Harris kommentar HS 8.2.2019). 

Harris kommentar representerar en diskurs som främst förekom i artiklarnas diskussioner på 

social media och i allmänhet karaktäriserar ett typiskt finländskt förhållningssätt till arbete. Den 

kan beskrivas som en arbetsetik eller flitighetsdiskurs där varje finländare förväntas arbeta för 

sitt uppehälle. Genom arbete bidrar individen med sin egen arbetsinsats för att upprätthålla 

samhället och genom arbete gör man rätt ifrån sig i relation till andra i samhället. Arbete kan 

även upplevas som en källa till erkännande och uppskattning i samhället. (Järvensivu 2010, 45).  

Annes kommentar representerar ett tydligt synsätt där plikten till samhället och de övriga 

medborgarna kommer i första hand och självförverkligande är sekundärt.  

Perustulo tulee siitä, kun menee töihin. Näin on Suomi aikoinaan rakennettu.  

Vanha sanonta: "Jumala ei laiskoja elätä", olisi hyvä muistaa nykyisinkin. 

(Annes kommentar YLE 8.2.2019). 

Detta synsätt är starkt förknippat med vad man kan kalla en protestantisk arbetsetik. Arbete och 

livet i allmänhet betraktas som ett nödvändigt ont som ofta karaktäriseras som tungt och 

ansträngande men moraliskt rätt. Den som inte arbetar åtnjuter inte guds nåd (Weber övers. 

2002, 105). Det finns dock en motsättning mellan betydelsen som arbete ger och hur väl man 

trivs på arbetsplatsen. I Bryson och MacKerrons studie (2017, 124) kom de fram till att personer 

upplevde arbetet bland de minst trevliga aktiviteterna av 39 stycken. Det finns en paradoxal 

inställning till arbete: arbete är samtidigt något som ger människor en mening utöver att bara 

tjäna pengar och sitt uppehälle men samtidigt skulle de flesta föredra att göra annat med sin tid 

än vara på jobb. Socialpsykologen Marie Jahoda (1981, 188) menar att lönarbete och dess 

konsekvenser kan delas in i manifesta och latenta konsekvenser. Det manifesta konsekvenserna 

avser arbetets instrumentella funktion, det vill säga att arbetaren tjänar pengar och kan livnära 

sig på sitt arbete. Jahoda anser att de latenta konsekvenserna är lika viktiga om inte viktigare 

än det manifesta konsekvenserna. Arbetet ger bland annat dagen och livet en tidsstruktur att 
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följa, det möjliggör sociala kontakter utanför kärnfamiljen, arbetet kan hämta individen en 

känsla av mål och mening i livet. Arbetet har även en identitetsskapande funktion för individer 

och vad man arbetar med är en del av individens identitet. Olika arbeten och arbete överlag kan 

även föra med sig en viss status. På grund av att arbetets konsekvenser är mycket mer än enbart 

de ekonomiska är det en stor omställning och riskfaktor när arbetslöshet slår till. 

I det undersökta materialet i magisteravhandlingen finns det en tydlig skillnad på hur de 

manifesta och latenta aspekterna betonas. De i artiklarna intervjuade personerna betonar ofta 

de latenta konsekvenserna av sysselsättning, man beskrev hur basinkomsten gjorde det möjligt 

att söka efter sysselsättning som inte nödvändigtvis var ekonomiskt lönsamt. Marin beskriver 

sin situation som deltagare i basinkomstexperimentet.  

Aluksi kaksi-kolme tuntia kerrallaan. Se onnistui myös koulun ohella. Ilman 

perustulokokeilua kahden tunnin työpäiviä ei olisi kuitenkaan kannattanut tehdä. 

Kun pääsee näyttämään osaamistaan, on mahdollista päästä myöhemmin myös 

kokoaikaisen työhön (Yle 02.12.2018).  

Marin beskriver hur basinkomsten gjorde det mer lockande att ta emot korta enstaka arbetsturer, 

utan basinkomsten skulle det inte förbättrat hennes ekonomiska ställning att jobba sporadiskt. 

Ur Marins kommentar kan man tyda hur viktigt det är för individen och självkänslan att hålla 

kontakten till arbetslivet och ta emot en möjlighet att visa sitt kunnande samt delta i arbetslivet 

i den mån som är möjligt.  

De manifesta aspekterna av lönearbete kommer även fram i deltagarnas intervjuer i artiklarna 

men överlag lyfter deltagarna sparsamt fram hur deras ekonomi konkret förbättrats eller 

försämrats under försöksperioden. Diskussionen kretsar mera kring de latenta konsekvenserna. 

De manifesta aspekter betonas speciellt av myndigheter, politiker och forskare när 

basinkomstexperimentet utvärderas Huruvida deltagarna arbetat mera, tjänar mera och i större 

grad kommit tillbaka till arbetslivet betonas. 

Annes kommentar där hon associerar arbetslöshet med lathet väcker dock motreaktioner i 

diskussionsfältet. Joni och Olli lyfter fram i sina kommentarer hur Anne har en föråldrad syn 

på arbetslivet och hur arbetslivet är i ständig förändring. De menar att basinkomsten kan fungera 

som en lösning i en tid när anställningsförhållanden blivit osäkrare och det blir allt svårare att 

hitta lönearbete med en lön man kan leva på. 
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No ensinnäkään kaikille ei vaan yksinkertaisesti riitä töistä. Lsäksi työelämä on 

nykyään varsin katkonaista; pätkätöitä, lisäkouluttautumista jne. Juuri näihin 

ongelmiin perustulo vastaisi. (Ollis kommentar Yle 8.2.2019). 

Annen asenne on heijaste jostain 70 luvun lopulta, joten mielipiteen voi jättää 

täysin omaan arvoonsa. Ihmiset jotka ei ole aktiivisesti hakeneet työtä viimeisen 

10 vuoden aikana kovasti kilpailulta alalta voivat säästää oman naamansa, ja olla 

kommentoimatta asiaa mistä ei ole mitään oikeaa ymmärrystä. (Jonis kommentar 

Yle 8.2.2019). 

Den förändrade arbetsmarknaden menar forskare som Guy Standing (2015a, 5) har gett upphov 

till en ny samhällsklass i samhället vilken i första hand fått ta konsekvenserna. Samhällsklassen 

benämns som den prekariata klassen vars anställning karaktäriseras av osäkra 

anställningsförhållanden som deltidsarbete, svagt anställningsskydd, fluktuerande inkomster, 

självanställning och ströjobb. Risken för att bli exploaterad är även stor menar Standing. Enligt 

Standing är det en ny och allt större växande samhällsklass som existerar utanför den typiska 

arbetare arbetslös dikotomin. För dem skulle en basinkomst ge en trygghet i vardagen och göra 

att det bättre kan hantera de motgångar och osäkra inkomster som deras anställningsförhållande 

för med sig. En ökad ekonomisk trygghet har positiva effekter utöver en bättre ekonomisk 

ställning, det har en emancipatorisk effekt och ger individen mera makt att ta kontroll över sitt 

liv när man har bättre ekonomisk grund att stå på (Standing 2015b, 221). Ett osäkert 

anställningsförhållande påverkar inte bara de ekonomiska förutsättningarna utan gör det 

utmanande att kunna planera sin framtid, till exempel stadga sig och bilda familj är utmanande 

med en väldigt osäker inkomstkälla. Forskare menar att det är en väldigt oroväckande 

utveckling med tanke på framtiden om det blir allt vanligare att arbetaren som enskild individ 

kommer att hamna bära risken när det gäller arbetsförhållanden. Det bidrar till att större 

polarisering på arbetsmarknaden och skapar större inkomstklyftor i samhället om människor 

har väldigt olika förutsättningar att klara sig och trygga sin position på arbetsmarknaden. Det 

skapar två arbetsmarknader där en del har konventionella anställningsförhållanden medan andra 

har väldigt osäkra anställningsförhållanden. Forskare menar att utvecklingen i samband med 

allt ökande automatisering av arbetskraften gör att det finns en reell risk att det i framtiden inte 

ens teoretiskt finns arbete åt alla. (Kalleberg & Vallas 2017, 23). Därför är det motiverat att 

begreppet arbete utvidgas eftersom man inte kan räkna med heltidsanställning eller arbete som 

ger en skälig lön. Som Van Parijs (2001) och Solow (2001) menar begreppet utvidgas att 
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förutom arbete gälla aktivitet inom konst, familjeliv, politik och annan verksamhet som främjar 

samhället. Den centrala frågan är att hur mycket av ansvaret kan läggas på enskilda individen 

att anpassa sig till ett förändrande samhälle. I en sådan situation kan det vara moraliskt rätt att 

samhället är tillmötesgående och genom till exempel en basinkomst delvis garanterar en skälig 

inkomst. 

Andra menar däremot att det är upp till var och en att anpassa sig efter att samhället förändras. 

Genom aktivitet, omskolning och att flytta bör var och en hitta sin plats i vårt 

marknadsekonomiska samhälle. I den nyliberalistiska andan med sitt marknadsekonomiska 

tänk bär individen allt större ansvar. Marknadskrafter liknas vid naturlagar och det är individens 

uppgift att handla rationellt efter dessa lagar. Arbetstagare och arbetssökande bör motiveras 

med aktiverande åtgärder som uppmuntrar dem att vara företagsamma och ’marknadsdugliga’. 

Genom att anpassa sig efter marknadens spelregler utvecklas människan som en rationell och 

aktiv individ, de rationella valen ses i nyliberalistiska ögon som en investering som ger 

avkastning i form att individen klarar sig på arbetsmarknaden.  

I Finland har man sedan 1990-talet alltmer gått i en riktning med aktiverande 

sysselsättningspolitik där arbetstagare och arbetssökande sporras eller är skyldiga att delta i 

olika aktiveringsåtgärder. Den senaste aktiveringsåtgärden är den så kallade 

aktiveringsmodellen som lyftes fram tidigare i magisteravhandlingen. I artiklarna och den 

tillhörande diskussionen kommer det fram kritik att regeringen kommer med motstridigt 

budskap när de genomför ett basinkomstexperiment men samtidigt lanserat en 

aktiveringsmodell som skärper villkoren för arbetssökande och arbetslösa. Sampsas kommentar 

lyfter fram denna motstridighet och ifrågasätter varför basinkomstexperimentet får så hård 

kritik och varför resultaten fått så negativt mottagande när resultaten likt aktiveringsmodellen 

varken påvisade negativa eller positiva följder när det gäller sysselsättning. Tvärtom menar 

Sampsa att om något tillvägagångssätt är att föredra är det en modell som förbättrar välmående 

även om de inte förbättrar sysselsättning. 

Sitten on vielä se, että kyseessä ei ollut puhdas perustulokokeilu.Huom myös, 

että aktiivimallikaan ei lisännyt, mutta lisäsi pahoinvointia.Eli kyllä 

nettovaikutus on myös taloudellisesti parempi tällä kokeilulla kuin 

aktiivimallilla. (Sampsas kommentar YLE 8.2.2020).  
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Karl Marx och kritiska teoretiker hade en tydligt kritisk syn på arbete, speciellt arbete i det 

moderna samhället. Marx argumenterade att arbetaren enbart blivit ett gods som existerar enbart 

som ett instrument eller verktyg för att gynna den ägande klassen. Marx menade att arbete i det 

moderna samhället är arbete ett tvång där enda uppgiften är att producera ting och fyller en 

instrumentell funktion att åstadkomma externa behov. Arbete ger inte längre någon glädje eller 

tillfredställelse utan blivit en del av det industriella samhället. Det finns längre inget utrymme 

för kreativitet. Marx jämför det moderna arbetet med den traditionella hantverkaren. 

Hantverkaren har kontroll över framställningen av sin produkt och kontrollerar 

produktionsprocessen. I det moderna samhället tvingas hanterverkaren överge sitt yrke och 

tvingas in i fabrikslivet. Arbetaren förlorar kontrollen över slutprodukten och blir alienerad från 

resultatet av sitt arbete. (Marx 1972, 70). 

Kurikkbon Juha förhåller sig kritiskt till arbetsmarknaden och sysselsättning överlag. Han 

berättar hur han aktivt bestämt sig att inte engagera sig i arbetssökande eller strävar efter 

lönearbete.  

Perustulossa on hyvää se, että minun ei tarvitse enää näytellä siinä typerässä 

näytelmässä. Ei tarvitse vakuuttaa, että olen lähettänyt hakemuksen sataan 

työpaikkaan. Voin aidosti sanoa, että ei kiinnosta. Minulla on parempaa 

tekemistä! (Yle 02.12.2018). 

Han berättar hur han startat ett företag som riktar sig in på konst, hantverk och 

värdshusverksamhet. Han berättar hur hans ekonomiska situation förbättrats i och med 

basinkomsten och att hans företag fått en god start. För Juha har basinkomsten inneburit en 

möjlighet att förverkliga sina företagsplaner som annars inte skulle varit möjligt. Juha berättar 

att det är viktigt för honom att ta i beaktande de etiska aspekterna. 

Koen äärimmäisen tärkeäksi, että kaikki toimet ja valinnat ovat eettisesti 

kestäviä. Vieroksun sellaista kauhean kaupallista toimintaa. (Yle 02.12.2018). 

Juhas syn kan beskrivas som väldigt arbetskritiskt synsätt där han tar tydligt ställning till vad 

han är eller inte är beredd att sysselsätta sig med. Förhållningssättet är i direkt kontrast till det 

finländska förhållningssättet till arbete och fungerar som en motreaktion till den konventionella 

rådande protestantiska arbetsetiken. Han beskriver det som ett skådespel när han är tvungen att 

göra ansökningar och föreställa sig vara intresserad av att söka jobb eller söka efter jobb som 

han ändå inte har realistiska chanser att få. Även om Juha ställer sig kritiskt till arbetssökandet 
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som han kallar ett skådespel är han inte fientligt inställd till att arbeta. Genom att ställa upp 

vissa ramar för vad han accepterar för jobb sätter Juha sig i en position som ett aktivt subjekt 

som själv lägger ramarna för sitt liv. Han beskriver sig inte som ideologisk arbetslös utan 

prioriterar de moraliska och etiska aspekterna i sitt lönearbete. Genom att se sig själv som 

subjekt och en aktiv aktör istället för enbart arbetslös eller arbetare tillskriver individen sig en 

djupare mening till sitt liv. Istället för att se sig själv enbart som en resurs som skapar eller inte 

skapar mervärde för arbetsgivaren tillskriver man ett bruksvärde till resultatet av sitt arbete; 

man producerar varor, tjänster eller annat som behövs i samhället. Med sitt arbete bidrar 

individen med sin insats till samhället och skapar en länk mellan sig själv och ett större kollektiv 

(Julkunen 2008, 269). 

Julkunen (2008, 292) beskriver hur förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare präglas 

av makt. Samtidigt som båda utöver makt är den asymmetrisk i den mening att arbetsgivaren 

har en formell maktposition som arbetsgivare. Arbetstagarens makt kan däremot utrycka sig i 

en form av uppror mot arbetsgivarens kontroll. En liknande asymmetrisk maktposition kan 

beskriva förhållandet mellan klient och olika myndigheter. Motståndet kan fungera som en 

protest mot ett samhälle som upplevs upprätthålla felaktiga ekonomiska och sociala 

förhållanden. Joni kritiserar i sin kommentar hurdan människosyn myndigheter och de som 

utvärderat basinkomstexperimentet har. Han kritiserar vad han upplever vara ett marknads och 

effektivitetsorienterat perspektiv där människors behov inte tas i beaktande. 

Jos koe kertoo jostain, niin epäterveellisestä suhtautumisesta ihmisiin: Me 

olemme resursseja. Jos ihmisistä ei saada enemmän työtä irti tekemällä jotain, 

niin ei se kannata. Riippumatta siitä, että muutos tuo hyvinvointia ja parantaa 

ihmisten terveyttä, mutta kun se ei lisää työtä.Seuraavissa vaaleissa voi jokainen 

kohdallaan hetken miettiä, mikä on sen ihmisen arvo. Onko onnistumisen oikea 

määritelmä teettää kaikille töitä tilastojen valossa, vai luoda yhteiskunta joka on 

tasapainoinen mahdollisimman moneen suuntaan, mistä puuttuu hurjat 

luokkaerot ja köyhyydestä johtuva rikollisuus? (Jonis kommentar 8.2.2019 

YLE). 

I Juhas on Jonis kommentarer kommer fram två strategier till hur de som hanterar vad de 

upplever vara ett orättvist samhälle. Juha beskriver hur han spelar ett skådespel med 

myndigheter och till synes följer myndigheternas krav på att vara arbetssökande. Joni lyfter 
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fram sin tanke att var och en bör fråga sig hurdant samhälle man vill ha och uppmanar att 

påverka via demokratiska medel. Även om strategierna är olika bottnar det i samma missnöje 

med hur samhället förhåller sig till människor och arbete. 

Jonis och Juhas strategier kan beskrivas som ett slags motstånd mot systemet (everyday-

resistance). Som individ utanför arbetsmarknaden kan man antingen acceptera det 

nyliberalistiska tankesättet att var och en är sin egen lyckas smed och misslyckanden beror på 

individens egna brister och inte på samhället eller systemet. Internaliseringen av dessa attityder 

kan vara negativa för individens självbild när man ser sin insats som ett misslyckande och kan 

föra med sig känslor av skam och värdelöshet. Ett alternativ kan vara att avvisa denna diskurs 

och istället rikta sin ilska mot systemet som ställer orimliga förväntningar, krav och sanktioner 

till individen som upplever att situationen är bortom ens kontroll. Motståndet kan vara 

emotionellt, till exempel att individen vägrar mentalt sätta sig i de fack som erbjuds eller ta åt 

sig de roller som erbjuds. Andra emotionella strategier kan vara ilska, dold icke-

samarbetsvillighet och verbala uttryck. (Peterie et al. 2019, 796).  

Icke-emotionella motstrategier vid missnöje med arbete eller aktiverande åtgärder kan vara 

stöld, maskande, olovlig frånvaro, aggressiva ritualer, skapande av frizoner eller skapande av 

reaktionära subkulturer (Scott 1989, 56). Även om Scotts strategier förekommer i en mera 

revolutionär kontext och avser strategier lämpade för krigstid och ockupation är strategierna 

även tillämpbara i andra sammanhang. Till exempel olovlig frånvaro, maskande och stöld är 

lätta att tillämpa på en arbetsplats eller annan aktiverande verksamhet när individen känner sig 

tvingad till verksamhet som upplevs meningslös eller mot sitt eget bästa. 

6.2 Byråkrati och myndighetsarbete 

Ett av de ursprungliga syftena med basinkomstexperimentet var att undersöka om en 

basinkomst kan minska byråkratin relaterad till olika sociala förmåner. Förespråkare menar att 

en universal ovillkorlig basinkomst som betalas regelbundet oberoende av mottagarens 

ekonomiska situation skulle minska byråkratin och minska behovet av att vara i kontakt med 

myndigheter. 

Upplevelsen av att vara i kontakt med olika myndigheter varierar, samtidigt som det finns 

positiva upplevelser har många haft negativa upplevelser när de varit klienter hos olika 
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myndigheter. Många klienter berättar att de upplever missförtroende, likgiltighet och 

förminskande service när de varit i kontakt med offentlig service (Blomgren 2016, 69). 

I Iltalehtis artikel berättar Matti Heikkinen om sina upplevelser och tankar kring samarbetet 

med myndigheter.  

Heikkinen kertoo olevansa varautunut asumistuen menettämiseen Vaikka niin 

kävisi, pidän silti hyvänä asiana, että voin unohtaa työ- ja elinkeinotoimiston ja 

Kelan pariksi vuodeksi, kun ryhdyn pätkätöihin. On suuri helpotus, ettei heidän 

suunnaltaan tule sanktioita, mikäli päätän vaihtaa pätkätyöstä toiseen tai vaikka 

kouluttautua, jos siltä tuntuu. Työvoimaviranomaisten ja sosiaalitoimistojen 

työntekijöiden toiminnasta Heikkisellä ei ole kovin valoisa käsitys. En ole 

viitsinyt käydä sossun luukulla, koska heidän toiminnassaan oli joskus 

kymmenen vuotta sitten alistamisen piirteitä. (Iltalehti 10.01.2017). 

Matti beskriver det som en lättnad att han inte behöver sköta sina ärenden med varken arbets- 

och näringsbyrån, folkpensionsanstalten eller socialbyrån. Han lyfter fram rädslan och oron 

förknippad med olika sanktioner eller följder som förändringar i den ekonomiska situationen 

eller arbetssituationen kan föra med sig. Matti berättar att på grund av dåliga tidigare 

upplevelser har han undvikit att söka hjälp av socialbyrån fast han eventuellt varit berättigad 

till det. 

Det är problematiskt att personer inte söker den service eller de förmåner som det har lagstadgad 

rätt till på grund av dåliga tidigare upplevelser. Det är problematiskt med strukturella hinder 

som försvårar processen att söka tjänsterna. Det kan handla om enskilda tjänstemän som 

förminskar eller ignorerar klientens behov och således fungerar som portvakt mellan klienten 

och den hjälp man är berättigad till. Har klienten inte de resurser som krävs för att kringgå 

hindren blir klienten utan service. Ur demokratisk synvinkel är det väldigt oroande att alla inte 

har samma lagstadgade rätt till service. Blomgren (2016, 69) skriver i sin forskning kring 

klienters upplevelser av samarbetet med myndigheter hur klienter ofta upplever att 

bidragssökande ofta kretsade kring tekniska detaljer. Detaljer som är blanketterna korrekt 

ifyllda, hur är ansökningarna motiverade och är bilagorna rätt. Blomgren tillägger att det är 

orimligt att en klient som är i krissituation eller har nedsatt funktionsförmåga är tvungen att 

lägga resurser på om blanketten är korrekt ifylld, det får inte vara i fokus när service erbjuds. 

Ur den synvinkeln skulle en basinkomst förenkla processen och göra den mera jämlik för alla 
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medborgare. Det skulle demokratisera sociala förmånerna och trygga en mera rättvis 

behandling, klienter skulle få samma service oberoende kommun eller vilken tjänsteman skulle 

sköta ärendet. 

I artiklarna och kommentarerna berättar flera likt Matti att det vore en lättnad att inte behöva 

ägna sig lika mycket tid åt byråkrati och olika ansökningar. Deras upplevelse får även stöd av 

resultaten i basinkomstförsökets officiella slutrapport. Enligt slutrapporten uppger 57% av 

respondenterna som deltagit i försöket att det är alltför byråkratiskt att söka sociala förmåner, 

jämfört med kontrollgruppen där 64% uppgett samma svar på frågan. På frågan om det inte är 

för byråkratiskt att sköta sina ekonomiska ärenden har 55% av de som deltagit i experimentet 

hållit med påståendet att det inte är för byråkratiskt jämfört med kontrollgruppens 49% 

(Simanainen 2020, 83). Samtidigt som resultaten i rapporten tyder på att de som deltagit i 

experimentet har positivare upplevelser beträffande byråkrati är resultaten inte helt entydiga 

när man tar olika bakgrundsfaktorer (socioekonomisk ställning eller civilstånd) i beaktande. 

Simanainen (2020, 84) uttrycker att det är anmärkningsvärt att för vissa som deltagit i 

experimentet har den faktiska byråkratin inte minskat utan det fortfarande har samma sociala 

förmåner som före experimentet. I det avseendet är resultaten inte helt entydiga utan vad som 

påverkar upplevelsen av byråkrati skulle kräva ytterligare forskning. 

Förutom att byråkrati och myndigheters regelverk kring sociala förmåner upplevs som jobbigt 

kan det även ha konkreta följder för individens välmående. Anna Metteri (2012, 110) beskriver 

i sin doktorsavhandling hur byråkratin ibland kan försämra klientens livssituation när man inte 

fyller de kriterier som myndigheter sätter för att vara berättigad till vård eller stöd. Metteri 

menar att speciellt när det gäller psykisk sjukdom är det problematiskt att man inte kan få 

retroaktivt ekonomiskt stöd eller få utlåtande om sjukdom i efterhand med tanke på att det är i 

sjukdomens natur att förmågan att sköta sina ärenden är nedsatt. De ekonomiska ärendena kan 

vara misskötta sedan länge och från myndigheternas sida ses det som försummande vilket leder 

till sanktioner vilket i sin tur försämrar situationen ytterligare. 

Mira beskriver sin situation i YLE:s artikel, Mira berättar att hon övar sig på att orka vara i 

arbetslivet. 

Mira Jaskari sairastaa masennusta. Vaikka pahaa masennusjaksoa ei juuri nyt 

olekaan, jaksaminen ei ole sataprosenttista. Hän on aloittanut osa-aikaisen 

kuntouttavan työtoiminnan. ”Se on hyvä tapa selvittää, mikä se minun työkykyni 
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tällä hetkellä on.” Perustulokokeilusta on ollut jotakin hyötyä hänellekin. 

”Byrokratia on hiukan vähentynyt. Ei tarvitse tapella kaikkien tukiviidakoitten 

kanssa.” Kokeilun alussa Jaskari toivoi työllistyvänsä ja ennen kaikkea saavansa 

masennuksensa kuriin niin, ettei se hidasta elämää. Samat toiveet hänellä on 

edelleen. (YLE 02.12.2018). 

För Mira har basinkomsten gjort att hon bra kan ta emot delaktigt jobb eller delaktig 

sysselsättning för att hålla kontakten kvar till arbetslivet och kartlägga vad hennes egna krafter 

räcker till. Basinkomsten möjliggör en flexibilitet, individen kan flexiblare röra sig mellan olika 

sysselsättningar beroende på livssituation. Kombination av arbetsliv, studier och rehabilitering 

är lättare när man i samma utsträckning inte behöver förhandla om saken med myndigheter. 

Miras situation kan vara problematisk i ett system som har väldigt snäva kategorier där man 

antingen är arbetande, arbetssökande eller sjukskriven. För en individ som är sjuk och inte har 

resurser till att arbeta heltid men samtidigt inte är tillräckligt sjuk för att vara sjukskriven kan 

det nuvarande systemet vara ansträngande och man är ofta utlämnad till hur tjänstemän förhåller 

sig till ens situation. 

Perustulo olisi siinäkin mielessä hyvä, että ei enää tarvitsisi työkkärin kanssa 

tapella jos haluaa johonkin kurssille, mikä kiinnostaa. Nyt jos haluaa johonkin 

kurssille, sepäs ei työkkärin paperinpyörittelijöille käykään, kun se niiden 

mielestä estää ottamatta työtä vastaan. Minä ainakin voisin mennä jollekin 

kurssille tai koulutukseen tai hankkia parempipalkkaisen työpaikan, jos olisi 

perustulo. Silloin lopettaisin työnhakijana olemisen. Kyllä perustulo toisi 

paljonkin vapautta. (Marikas kommentar HS 08.02.2019). 

Marika skriver i sitt inlägg om denna frihet som en basinkomst skulle föra med sig. Man har 

själv möjlighet att avgöra vilken sysselsättning eller aktivitet skulle passa en själv. Det skulle 

ge aktörskap åt individen, att på egna villkor kunna välja strategi för att komma tillbaka till 

arbetslivet. Ett sådant förhållningssätt ger verktyg till de människor som vet vad de själva vill 

och vet vilka metoder som skulle passa dem. Samtidigt skulle det frigöra tjänstemännens 

resurser till dem som behöver mera handledning och samarbete som stöd för att kartlägga sitt 

servicebehov. 

På frågan hur tiden efter basinkomstexperimentet ser ut berättar Mira om sin osäkra framtid. 
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Haen työmarkkinatukea, ja todennäköisesti leikkuri heilahtaa, kun en 

varmaankaan täytä aktiivimallin kriteereitä kuin osittain. (YLE 02.12.2018). 

Hennes svar beskriver bra osäkerheten i hennes livssituation och hur hon möjligtvis kommer 

att drabbas av sanktioner eftersom hon inte fyller kriterierna som myndigheterna ställer. 

Motstridigheten mellan regeringens förhållningssätt kommer även bra fram i hennes 

kommentar. Samtidigt som regeringen experimenterar med en universell basinkomst har man 

valt att tillämpa en politik som skärper kriterierna för att vara berättigad till arbetsmarknadsstöd. 

För individer som Mira är det en stor omställning efter under två år vara deltagare i ett 

basinkomstexperiment möjligen drabbas av aktivitetsmodellen och dess ekonomiska 

sanktioner. 

I analysen av materialet förekommer två olika sorters kritik mot regeringen. Delvis kritiseras 

regeringens motstridiga närmandesätt till sociala förmåner, samtidigt har man ett 

basinkomstexperiment men samtidigt tillämpar aktivitetsmodeller. Förutom denna kritik riktas 

även kritik mot basinkomstexperimentets genomförande. Kritiken har handlat om 

experimentets utformning, varaktighet och hur testsubjekten har valts. I Iltalehtis artikel från 

2017 riktar Helsingfors universitets och statens ekonomiska forskningscentrals professor i 

offentlig ekonomi Markus Jäntti hård kritik mot själva experimentets genomförande. 

Tässä tuhlataan paljon tärkeää aikaa. Kyse on lähinnä pr-jiposta, Jäntti luonnehtii 

Iltalehdelle. Jäntin mukaan perustulokokeilu ei edes ole perustulokokeilu, vaan 

korkeintaan työttömyysturvakokeilu. Perustulokokeilun suurimpana ongelmana 

Jäntti pitää sitä, että kokeilun piirissä on vain työttömiä, jotka saavat Kelalta joko 

peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Perustulo annetaan määritelmän 

mukaisesti kaikille: Björn Wahlroosille, minulle, pitkäaikaistyöttömille, Jäntti 

alleviivaa. Kokeilun uskottavuutta heikentää Jäntin mielestä myös sen osakseen 

saama runsas julkisuus. - Mitä enemmän kokeilu saa huomiota, sitä enemmän 

koeasetelma kontaminoituu (turmeltuu). (Iltalehti 16.01.2017). 

Jäntti kritiserar försöket för att det inte kan benämnas som ett basinkomstexperiment eftersom 

alla deltagare är arbetssökande vilket står i motsats till en av de grundläggande principerna med 

en basinkomst: att den omfattar alla. Kritik har även riktats mot att alla deltagare får behålla 

basinkomsten även om de hittar jobb. Vid ett riktigt genomförande skulle basinkomsten i 
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princip beskattas bort ifall inkomsterna ökar. Jäntti ifrågasätter försökets genuinitet och menar 

ett det mera gjorts som en intressant kuriositet för att lägga Finland på kartan. 

Det finns även röster som menar att resultaten talar för sig själva och fokuserar på försökets 

resultat. Basinkomstförsöket beskrivs som lyckat i den bemärkelsen att de tydligt visar att en 

basinkomst inte har en effekt ur sysselsättningssynvinkel. Till exempel SAK:s chefsekonom 

Ilkka Kaukoranta och samlingspartiets riksdagsledamot Arto Satonen menar att försöket tydligt 

visar att pengar inte är lösningen för att få arbetssökande tillbaka till arbetsmarknaden.  

2000 henkilön perustulokokeilu osoittaa, että perustulolla ei ole 

työllisyysvaikutuksia. Joillekin voi olla yllätys, minulle ei ole. Ihmisiä ei auteta 

jättämällä pienellä tulolla oman onnensa nojaan, vaan ohjaamalla kuntoutuksen 

ja koulutuksen kautta työmarkkinoille! kokoomuksen kansanedustaja Arto 

Satonen sanoo Twitterissä (HS Iltalehti 08.03.2019). 

Satonen ställer basinkomst och vårt nuvarande system som motsatser till varandra och målar 

upp en bild där deltagarna i experimentet fått pengar och sedan lämnats åt sitt eget öde. 

Intressant är att en basinkomst inte utesluter att man är i kontakt med olika social service, deltar 

i utbildning eller rehabiliterande verksamhet. Tvärtom har flera av de intervjuade deltagarna i 

experimentet uttryckt hur nöjda de varit och att en basinkomst har gett dem mera tid att fokusera 

på hälsofrämjande och sysselsättningsfrämjande aktivitet. Satonens uttalande är en del av den 

diskurs där man ser arbetssökande som en grupp som behöver utomstående hjälp för att klara 

sig. Man ser inte arbetssökande som självständiga kunniga aktörer som själva har de resurser 

som krävs att klara sig på arbetsmarknaden utan bör aktiveras med rätta verktyg. Värt att nämna 

är att samlingspartiet som parti är negativt inställda till en basinkomst. 

Professor Olli Kangas och forskningskoordinator Ohto Kanninen vilka varit delaktiga i 

basinkomstförsökets genomförande och utvärdering är också försiktigt kritiska till 

basinkomstförsökets genomförande. Olli Kangas nämner i Helsingin Sanomats artikel att 

försökets begränsade varaktighet ställer vissa begränsningar för hurdana resultat man kan 

förvänta sig. 

Saattaa olla, että ihmiset reagoivat hitaasti ja työllistymistä tapahtui vasta 

toisena vuotena. (HS 08.02.2020). 
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Kanninen lyfter fram att det är svårt att dra några slutsatser av experimentet och menar att försöket 

verkar bekräfta tidigare forskning som gjorts kring långtidsarbetslösa. 

Kokeilu näyttäisi vahvistavan aiempien tutkimusten havaintoja, joiden mukaan 

taloudelliset kannustimet eivät ”tässä ryhmässä” toimi kovin hyvin. Tällä 

ryhmällä hän viittaa pitkäaikaistyöttömiin, joita perustulokokeilun 

tutkimusjoukosta suurin osa oli. Tällä vaikeasti työllistettävällä joukolla 

työllistyminen ei siis näyttäisi olevan kiinni siitä, ettei se olisi rahallisesti 

kannattavaa. 

I artikelns diskussion var det även flertal som lyfte fram försökets brister. Det upplevdes att 

experimentets tidsperiod var alltför kort och att man valt alltför få deltagare i experimentet.  

Sattumanvaraisesti valittu 2000 pitkäaikaistyötöntä. Liian lyhyt aika.ei vero 

mallia. Ei kait siyä maagisesti saa työpaikkoja jos ohjaus puutteellinen, rahaa 

siihe liian vähän. Jne. Haluttiin tarkotuksellisesti tynkä kokeilu että voidaan sano 

perutulokokeilun epäonnistuneen. Ei työtön saa voida hyvin vaan sitä pitää 

rankasta. Kattokaapas vaan ni tätä asiaa tullaan vielä retostelemaan vaikka millä 

tavalla. Ainut vaan että taustafaktoja jätetään pimentoon. (Teros kommentar 

Iltalehti 08.02.2020). 

Teros kommentar är i samma linje som Kanninens och Kangas utlåtande. Tero menar att det är 

orimligt att förvänta sig några märkvärdiga resultat från ett experiment som delvis är för 

tidsbegränsat och är för småskaligt. De lyfter fram att det handlar om strukturella problem som 

det inte finns snabba eller enkla lösningar till. Att det inte finns arbetsplatser för de 

arbetssökande är det inget individen kan göra någonting åt eller går att korrigera med enbart en 

basinkomst. Tero lyfter fram en intressant poäng, han menar att man medvetet gjort ett slarvigt 

och småskaligt basinkomstexperiment som stöder regeringens policy beträffande socialpolitik. 

Det vill säga att en basinkomst inte fungerar som man hoppats och således får stöd för en mera 

aktiverande och behovsprövad socialpolitik som kräver motprestation av förmånernas 

mottagare. 

De flesta av deltagarna i experimentet som intervjuats i media har beskrivit hur minskad 

byråkrati och mera pengar har förbättrats deras livskvalitet. Samtidigt finns det dock som 

Kanninen lyfter fram individer som har så mångfacetterade problem att det inte enbart går att 

lösa med mera pengar. De behöver intensivt stöd och handledningen i vardagen och det finns 
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en verklig risk att de människor kanske helt blir utan de stöd som de behöver om deras sociala 

förmåner automatiseras och de inte längre kommer i kontakt med myndigheterna. I bästa fall 

fungerar byråkratin och kontakten med till exempel socialarbetare eller handläggare som ett 

skyddsnät som fångar upp de människor som riskerar bli helt marginaliserade från samhället. 

Det kan handla om personer som eventuellt saknar insikt om sin egen situation på grund av 

missbruk eller psykisk sjukdom eller är så handlingsförlamad på grund av sin livssituation att 

de inte förmår ta kontakt och söka hjälp. Dock kan motargumentet vara att det frigör mera 

resurser från socialarbetare, handläggare och socialhandledare att utföra uppsökande arbete och 

ger mera tid att göra direkt klientarbete. 

6.3 Det allmänna välmående och psykisk och social hälsa 

Även om det huvudsakliga och främsta syftet med basinkomstförsöket inte var att få kunskap 

om hur det påverkar deltagarnas hälsa och välmående har en hälsodiskurs varit tydligt 

förekommande i materialet. Med hälsodiskurs syftar jag på både psykiskt och fysiskt 

välmående. Det finns flera olika sätt att definierat och mäta hälsa. Världshälsoorganisationen 

(WHO) definierar hälsa som ett tillstånd där man inte bara är fri från sjukdom och svaghet utan 

fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande råder (Världshälsoorganisationen, 2020).  

Det framkommer i artiklarnas intervjuer av deltagarna i basinkomstexperimentet hur en 

basinkomst har förbättrat deras hälsa ur flera olika perspektiv. De i artiklarna intervjuade 

deltagarna beskriver hur den självupplevda psykiska hälsan blivit bättre i och med minskad 

stress. De intervjuade deltagarna berättar även den sociala hälsan blivit bättre i den mening att 

deltagarna upplevde starkare tilltro på sin egen framtid och starkare tilltro till sina egna 

möjligheter att påverka i samhället. Till exempel Heikki, en av basinkomstförsökets mottagare 

som varit arbetslös i över fyra år beskriver hur det allmänna välmående har förbättrats. Heikki 

berättar att han på grund av hälsoskäl varit tvungen att säga upp sig från sitt tidigare fysiskt 

tunga arbete. Han beskriver hur stressen minskat när han inte behöver oroa sig över karenser 

relaterade till arbetslöshetsdagpenning och överlag inte i samma utsträckning behöver handskas 

med byråkrati relaterad till processen att söka jobb och att vara klient hos arbets- och 

näringsbyrån. Heikki berättar hur han kan fokusera på återhämtningen och sköta om sin fysiska 

hälsa och söka efter arbete som bättre tar i beaktande hälsoproblemen. Heikki berättar följande 

om sin hälsa och den minskade stressen i Iltalehtis intervju: 
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Stressi on poissa. Kun ajattelee terveyshuolia, mitä on ollut lisänä, niin en tiedä, 

miten tuskainen olo olisi ollut, jos työvoimatoimisto olisi painostanut ja 

määrännyt menemään johonkin 80 kilometrin päähän tekemään jotakin jobia 

(Iltalehti 28.09.2017). 

Den psykiska hälsan och den konstanta stressen som ständigt är närvarande är ett 

återkommande tema när deltagarna beskriver sin vardag före basinkomstförsöket. Det kan vara 

påtagligt hur en sådan livssituation på längre sikt påverkar det psykiska välmående. Globalt 

gjorda undersökningar tyder på att förekomsten av depression och ångest kan vara upp till 

dubbelt så hög när man jämför länder i den fattigaste kvartilen och den rikaste kvartilen 

(Haushofer & Fern, 2014). Den förhöjda risken att insjukna i psykisk ohälsa kan vara förödande 

för den enskilda individen och hens handlingsförmåga. Fattigdom kan på längre sikt sänka 

handlingsförmågan hos den drabbade vilket kan leda till beteendemönster som ytterligare kan 

försämra den ekonomiska situationen och försvåra möjligheten att ta sig ur fattigdomsfällan. 

Det kan ständiga emotionella stressen kan direkt påverka individens förmåga att göra 

välgrundade rationella beslut (Haushofer & Fern, 2014). Till Helsingin Sanomats artikel 

perustulokokeilu ei lisännyt työllisyyttä mutta lisäsi hyvinvointia -Mari Saarenpään elämän se 

muutti har Mira kommenterat hur en ekonomiskt svår situation och myndigheters byråkrati kan 

skapa stress som i sin tur leder till värre psykiska problem: 

Taloudellinen ahdinko ja byrokratiaviidakko stressaa, masentaa ja saa monet 

ehkä turvautumaan päihteisiinkin. Kelan kanssa tappelu myös kuluttaa ihan 

älyttömästi aikaa, jonka voisi käyttää johonkin hyödylliseen, kuten tässäkin 

esimerkissä (Miras Kommentar till HS 7.2.2019). 

Miras kommentar ovan beskriver hur det nuvarande systemet påverkar den psykiska hälsan 

genom att skapa stress och slå ner modet hos de som kommer i kontakt med det. De få resurser 

man har används till att sköta olika ärenden med myndigheter när motsvarande tid kunde 

användas till något konstruktivt. Kommentaren lyfter även fram sambandet mellan stress, 

ekonomiskt svår situation och psykisk hälsa och missbruk. Även om missbruk och psykisk 

ohälsa är komplexa fenomen som sällan kan förklaras med en enda orsak tyder forskning på att 

lägre socioekonomisk status har ett samband med riskbeteende som ökad alkoholkonsumtion 

(Stringhini et al. 2017, 1233). 
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Likt Heikki i exemplet ovan har den förbättrade hälsan varit ett återkommande tema hos dem 

som intervjuats i tidningsartiklarna. I den preliminära rapporten över basinkomstförsöket tyder 

resultaten att deltagarna i försöket i större utsträckning upplevde sin hälsa som antingen mycket 

bra eller bra. I försöksgruppen (N=586) upplevde 54,8% av deltagarna sin hälsa som bra eller 

mycket bra jämfört med kontrollgruppen där motsvarande siffra var 46,2% (Kangas & 

Jauhiainen & Simanainen & Ylikännö 2019). Minna Ylikännö som är en av forskarna som 

framställt delrapporten säger i Helsingin sanomat: 

Perustuloa saaneilla oli vähemmän stressioireita sekä keskittymis- ja 

terveysongelmia kuin vertailuryhmässä. He myös luottivat vahvemmin 

tulevaisuuteensa ja yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiinsa”, sanoo 

Kelan johtava tutkija Minna Ylikännö (HS 7.2.2019). 

Deltagandet i basinkomstförsöket minskade på den upplevda stressen hos deltagarna och de 

kunde bättre fokusera på sin egen situation och sina egna framtidsutsikter. Att leva i en 

ekonomisk utsatt position kan jämföras med ett kroniskt stresstillstånd där man ständigt är 

tvungen att oroa sig över hur ekonomin går ihop. Personer och familjer i låginkomsthushåll 

drabbas i större utsträckning av olika belastande faktorer som sämre hälsa, sämre 

bostadsförhållanden och sämre kost vilket direkt eller indirekt påverkar den allmänna psykiska 

och fysiska hälsan (Ridge, 2009). Mari som är bosatt i Paltamo beskriver hur stor positiv effekt 

basinkomsten haft på hennes hälsa och välmående. Likt Heikki upplever Mari byråkratin kring 

olika sociala förmåner och att ständigt söka efter utkomststöd som en källa till stor stress och 

ångest. Hon berättar att basinkomsten gjort att hon nuförtiden har ork och resurser att förutom 

deltidsjobbet arbeta med volontärarbete som stödperson. Hon berättar att trots att summan inte 

är stor gör dess regelbundenhet en stor psykologisk skillnad och gör att hon bättre kan planera 

sitt liv och sin framtid. 

Se ei ole hirveän iso raha, mutta juuri sen verran, että tietty stressi ja pelko 

pärjäämisestä häviää. On iso psykologinen ero työttömyystukeen verrattuna, että 

sitä ei tarvitse erikseen hakea. Ei myöskään tarvitse miettiä, uskaltaako työtä 

ottaa vastaan (HS 7.11.2018). 

Kurikkabon Juha som är en av deltagarna beskriver hur en basinkomst gjorde hans vardag mera 

hanterbar och minskade på stressen. Juha berättar att han varit arbetslös i flera år och har gått 

igenom en konkurs. För Juha innebär en basinkomst att de dagliga utmaningarna att få 
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ekonomin att gå ihop blir lindrigare eller mera hanterbar i och med att han har en garanterad 

inkomst. Det möjliggör att en individ inte behöver leva en dag i taget utan bättre kan fokusera 

på långsiktiga lösningar och strategier för att förbättra sin livssituation. 

Tärkeintä on vapauden tunne. Vihdoinkin saan itse päättää tästä elämästä, ja voin 

tehdä sitä, mistä itse koen nauttivani (YLE 2.12.2018).  

Kontrollen över sitt eget liv och hur kontrollen har påverkat välmående kommer både fram i 

materialet men även i den officiella delrapporten. I de som deltagit i försöket uppger 24,7% att 

de under de senaste 12 månaderna tappat intresset för saker som tidigare tillbringat glädje 

jämfört med kontrollgruppen där 33,8% svarat samma sak (Kangas & Jauhiainen & Simanainen 

& Ylikännö, 2019). Totalt har 586 personer av 2000 deltagit i de utförda telefonintervjuerna. 

I andra basinkomstförsök har basinkomst haft ett tydlig positiv inverkan på individers hälsa. I 

Indien utfördes 2010 ett basinkomstförsök i Madhya Pradesh. Även om kontexten där 

basinkomstförsöket fördes är väldigt olikt den finländska fann man hur det förbättrade hälsan 

ur flera aspekter. En basinkomst förbättrar motståndskraften mot olika hälsoproblem i och med 

förbättrad inkomst vilket kan innebära bättre diet, möjligheten att tidigare söka vård eller 

minskad stress. Det innebar även att man kunde ekonomiskt gardera bättre sig inför oförutsedda 

kostnader relaterade till plötsliga sjukdomar eller hälsoproblem. Överlag hämtade den 

förbättrade ekonomiska situationen positiva effekter i form av minskad stress och trygghet, en 

regelbunden inkomst förbättrade möjligheterna att planera framåt (Davala et al 2015, 99). 

Ur ett hälso- och välmåendeperspektiv har basinkomstförsöket fört med sig tydliga positiva 

förändringar när deltagarnas svar jämförs med kontrollgruppen. Utgår man från Van Parijs 

(2001) främsta argument för en basinkomst stöder både den officiella rapporten och materialet 

påståendet att en basinkomst ökar den upplevda friheten eller verkliga friheten som Van Parijs 

uttrycker det. Deltagarna har i och med den förbättrade ekonomiska situationen bättre kunnat 

göra förändringar i vardagen som på längre sikt förbättrat deras socioekonomiska situation. Den 

oväntade inkomstökningen har kunnat innebära att man haft möjlighet att arbeta mindre och 

använda tiden till att vidareutbilda sig. 

I materialets nyhetsartiklar och diskussionsinläggen förekommer en tydlig hälso- och 

välmåendediskurs. Hälso- och välmåendediskursen betonade de positiva hälsoaspekterna av en 

basinkomst. I basinkomstförsökets officiella syften förkommer dessa aspekter i väldigt 

begränsad utsträckning. Det framkommer i myndigheternas och regeringens dokument, 
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pressmeddelanden och handlingar att de viktigaste syftena med försöker har varit att få reda på 

hur det påverkar sysselsättning och hur de ekonomiska följderna ser ut.  

Statsrådet har i sina pressmeddelanden uteslutande nämnt att det främsta målet med 

basinkomstförsöket var att få kunskap hur det påverkar sysselsättningspolitiken (Statsrådet, 

2019). Folkpensionsanstalten nämner att tanken med en basinkomst överlag är att förenkla 

bidragssökande och för frigöra mottagarens tid och resurser till annat konstruktivt som att 

utbilda sig eller söka jobb. Däremot när själva basinkomstförsökets målsättningar listas upp är 

det främst sysselsättning och minskad byråkrati som lyfts fram. Information om hur basinkomst 

kan främja delaktighet lyfts fram på en punkt. (Folkpensionsanstalten, 2019). Med andra ord 

ser man en motsättning mellan hur Folkpensionsanstalten och statsrådet ser på 

basinkomstförsökets målsättningar och syften. 

I regeringens lagförslag (HE 215/2016 vp) motiveras basinkomstförsöket med liknande 

argument som i Statsrådets och Folkpensionsanstaltens officiella utlåtanden. Det vill säga 

basinkomstförsökets syfte är enligt lagförslaget främst att undersöka hur det påverkar 

sysselsättningen och hur man kan förhindra flitfällor. I lagförslaget nämner man dock att även 

om syftet främst är att undersöka hur sysselsättningen påverkas utesluter det inte att man tar i 

beaktande hur en basinkomst påverkar hälsa, utbildning och den subjektiva upplevelsen av 

hälsa. I Tuulis kommentar på Iltalehtis Facebooksida till artikeln publicerad 8.2.2019 kommer 

tydligt fram ett missnöje och upplevelsen att hälsa och välmående åsidosatts och bortprioriteras 

framför de ekonomiska aspekterna av basinkomstförsöket. 

Ompa karu tulos: lorviminen ei lisääntynytkään ja ihmiset tunsivat olonsa ja 

terveytensä paremmaksi. Oi voi. Ihan turhaan parannettiin terveyttä ja 

hyvinvointia. (Kommentar till Iltalehti 8.2.2019). 

I flera av artiklarna förekommer en tydlig motsättning mellan en hälsodiskurs och en 

sysselsättnings eller ekonomisk diskurs. Basinkomstförsökets resultat beskrivs som 

otillfredsställande eller misslyckade eftersom resultaten inte tydde på ökad sysselsättning. 

Hälsoaspekterna nämns främst som en delprodukt av försöket, det syns till exempel i Iltalehtis 

rubriksättning av artikeln från 8.2.2019 ”Perustulokokeilun karu saldo: Ei lisännyt työllisyyttä 

yhtään - ”Yllättävän tyrmäävä tulos”. I diskussionen ifrågasätts varför försökets bedöms som 

misslyckat trots de uppenbara positiva hälsoaspekterna med tanke på att man inte heller kunde 

påvisa någon passiverande effekt på sysselsättningen på grund av basinkomsten. 
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7. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Magisteravhandlingens syfte var att undersöka vilka diskurser och konkurrerande ideologiska 

synsätt förekommer när socialpolitiska- och välfärdsfrågor diskuteras i media. Genom att 

undersöka hur diskussionen kring basinkomstexperimentet ser ut i finländsk media var jag 

intresserad av att undersöka vilka diskurser förekommer i basinkomstdiskussionen. 

Forskningsfrågorna jag sökte svar på var vilka konkurrerande diskurser förekommer i 

diskussionen och nyhetsrapporteringen kring det finländska basinkomstförsöket under åren 

2017–2019? och Hurdan bild förmedlas av basinkomstförsökets deltagare i media och 

diskussionen på social media? Forskningsfrågorna besvarades genom en kritisk diskursanalys 

av artiklar och diskussionen på social media som handlade om det finländska 

basinkomstförsöket som utfördes mellan 2017–2018. Materialet bestod av nyhetsartiklar från 

finländsk media och diskussion som förts på social media 2017–2019.  

I analysen av materialet hittade jag flera intressanta diskurser kring basinkomst och 

basinkomstexperimentet. De olika diskurserna betonade olika aspekter av basinkomstförsökets 

genomförande och resultat. Genom olika diskurser som betonade olika aspekter argumenterade 

förespråkare för och motståndare av en basinkomst. Jag identifierade tre huvuddiskurser som 

betonar olika aspekter av basinkomstdiskussionen. Första huvuddiskursen betonade 

sysselsättning och arbetsliv. Andra handlade om hur en basinkomst förhåller sig till byråkrati 

och myndighetsarbete. tredje diskursen handlade om hur hälsa och en basinkomst samspelar 

och förhåller sig till varandra.  

Likt all politisk diskussion väcker socialpolitiska frågor mycket debatt vilket även varit tydligt 

i min magisteravhandling när basinkomstdiskussionen har undersökts. Beroende på 

bakomliggande motiv och ideologisk övertygelse har olika aspekter medvetet eller omedvetet 

valts att betonas. Förutom de tre diskurserna jag nämnde bottnar diskussionen kring 

basinkomsten i grund och botten om individens plats i samhället: Bör individen rätta sig och 

anpassa efter samhället eller bör samhället anpassas efter individens behov? Förespråkare av en 

basinkomst menar att vårt samhälle är i ett brytningsskede där nya metoder och banbrytande 

åtgärder krävs för att tackla framtidens utmaningar. Kritikerna eller motståndarna av en 

basinkomst menar däremot att problemen och utmaningarna kräver aktiverande åtgärder som 
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får människor att handla på ett rationellt och önskvärt sätt enligt marknadsekonomiska 

principer. 

Det finns tydliga motstridiga diskurser i materialet och i den offentliga diskussionen kring 

basinkomstexperimentet. Det förekommer en ideologisk motsättning mellan dem som anser att 

basinkomstens syfte är att förbättra livskvalitet hos medborgarna och mellan dem som anser att 

basinkomstens främsta syfte är att förbättra sysselsättningen, vara ekonomiskt lönsam och 

minska byråkrati. Det förekommer en konflikt mellan hur de moraliska och ekonomiska 

argumenten diskuteras. 

Redan från första början har det varit tydligt att regeringen i första hand är intresserad av hur 

det påverkar sysselsättningen, hur det påverkar den allmänna hälsan, det sociala och psykiska 

välmående har kommit i andra hand. Det har även varit tydligt när man analyserar hur media 

framställt resultaten av basinkomstexperimentet. Resultaten har i media beskrivits som en 

besvikelse och det har betonats hur basinkomsten misslyckats med att uppmuntra arbetslösa till 

lönearbete. Medierapporteringen och diskussionen kring resultaten har i många avseenden 

trummat för och gett användbara argument till en socialpolitikisk policy som förespråkar 

aktiverande åtgärder och käpp istället för morot åt arbetslösa.  

Samtidigt har det förekommit röster som kritiserat att man i alltför liten grad har tagit 

människors välmående och de positiva aspekterna i beaktande. Deltagarna i 

basinkomstexperimentet har berättar hur de mått bättre och haft bättre förväntningar inför 

framtiden. Förutom de ekonomicentrerade perspektivet har röster höjts som kritiserat 

experimentets utformning. Experimentet upplevs har varit för kort, omfattat för få människor 

och kritiserats för att det enbart omfattat arbetslösa vilket inte vore fallet med en renodlad 

basinkomst. 

I både artiklarna och diskussionen på social media ifrågasätts även vad som varit 

basinkomstexperimentets verkliga syfte. Regeringens motstridiga förhållningssätt där man 

samtidigt genomfört ett basinkomstexperiment men även samtidigt tillämpat en 

aktiveringsmodell har ifrågasatts. Hur genuint regeringens intresse att undersöka en basinkomst 

i Finland har även ifrågasatts. Halmetoja, De Wispelaere och Perkiö (2019) samt professor 

Markus Jäntti (2017) har ifrågasatt att handlade experimentet om ett genuint intresse att 

undersöka fenomenet eller handlar det mera om en reklamkampanj för att sätta Finland på 

kartan. 
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I den slutliga officiella rapporten av basinkomstförsöket (Kangas et al. 2020) tyder resultaten 

på att en basinkomst inte har ökat sysselsättningen men inte heller påverkat sysselsättning 

negativt eller passiverat deltagarna i experimentet. Därför är det intressant varför den negativa 

vinklingen av resultaten varit så tydlig med tanke på resultaten inte kunde påvisa några direkta 

negativa följder av en basinkomst. Passivering har länge varit ett återkommande argument emot 

en basinkomst och att det påverkar viljan att arbeta negativt, argumentet har varit att vem är 

intresserad av att arbeta om man får pengar gratis utan att någon motprestation?  

De i artiklarna intervjuade deltagarna berättar däremot hur de tack vare basinkomsten kunnat ta 

emot deltidsanställning, ströjobb, utbilda sig, ägna sig åt volontärarbete eller starta företag. 

Deras berättelser överensstämmer inte med bilden av arbetslösa som med hot om sanktioner 

måste sysselsätta sig. För dem har basinkomsten gjort att de bättre kunnat ta kontroll över sina 

liv och ökat deras handlingskraft.   

Därför är det svårt att dra några generella slutsatser av dessa berättelser eftersom de intervjuarna 

deltagarna enbart representerar en handfull av de totalt 2000 personer. Samma gäller även de 

intervjuade i den officiella rapporten, av 2000 deltagare har totalt 586 deltagit i 

telefonintervjuerna så det är omöjligt att göra några övergripande antaganden baserat på 

telefonintervjuerna. Det är även anmärkningsvärt att flertal av de i artiklarna intervjuade 

intervjuats i flera av artiklarna och i olika sammanhang. Så man kan fråga sig i vilken grad 

basinkomsten påverkat dem eller är det frågan om människor som färdigt har resurser och 

handlingskraft. De mest marginaliserade eller handlingsförlamade har troligtvis inte deltagit i 

några intervjuer eller enkäter. Mäkkylä (2020, 146) lyfter fram liknande reflektioner i sin artikel 

från den officiella rapporten, Mäkkylä menar att eftersom endast 24 personer av totalt 2000 

deltagare i basinkomstexperimentet berättat om sitt deltagande i media ska man vara försiktig 

med att dra några övergripande slutsatser. Deras berättelser i media har även varit 

överväldigande positiva, de har hittat jobb eller planerar företagsverksamhet. En bild som inte 

helt överensstämmer med den officiella rapportens resultat. Mäkkylä nämner Hawthorne 

effekten som en möjlig förklaring, det vill säga att personer agerar annorlunda i 

experimentsituationer när de är observerade. De i media figurerande deltagarnas upplevelser 

och agerande kan möjligtvis förklaras med att de är medvetna om sitt deltagande i ett 

experiment och deltagit aktivt i media och get intervjuer (Mäkkylä, 147). 
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Resultaten i min magisteravhandling överensstämmer med tidigare finländsk forskning kring 

basinkomst. Diskussionen har präglats av liknande ideologiska motsättningar och argument 

som kommit fram i tidigare studier. Teman kring ekonomi, frihet, rättvisa och sysselsättning 

har förekommit i tidigare diskussioner kring basinkomst (Paatelainen 2010; Viinikka 2016; 

Mäkkylä 2020). Även om konkreta tillämpningar av basinkomst är sällsynta överensstämmer 

resultaten även med tidigare upplevelser av basinkomst. Resultat från tidigare studier tyder 

också på att en basinkomst kan hämta med sig positiva effekter i form av bättre hälsa och 

minskad stress (Davala et al 2015). 

Det var överraskande att de ekonomiska aspekterna och kostnaderna av en basinkomst inte 

förekom i större utsträckning. Diskurser kring vad en basinkomst skulle kosta samhället, hur 

hög en basinkomst borde vara och hur den finansieras förekom i väldigt liten utsträckning i 

såväl diskussionen, artiklarna som de officiella rapporterna av basinkomstförsöket. De 

ekonomiska siffrorna och förslagen för hur en basinkomst för hela befolkningen skulle se ut var 

frånvarande vilket gör att det är omöjligt att ta ställning till om en basinkomst är lönsam eller 

inte. 

Som socialarbetare är det viktigt att kritiskt undersöka vad olika socialpolitiska åtgärder hämtar 

med sig för konkreta följder när det tillämpas i praktiken. En basinkomst har många 

grundläggande filosofiska argument som överensstämmer bra med socialarbetets etiska 

grundprinciper, grundidén i socialt arbete är att förbättra människors livskvalitet vilket även 

förespråkarna av en basinkomst strävar efter. Som Van Parijs (2001) menar är en socialpolitik 

som ökar den totala friheten och sociala rättvisan i samhället moraliskt motiverat. 

Avigsidan är dock att om en basinkomst skulle ersätta alla andra sociala förmåner skulle det bli 

allt svårare att få kontakt med de som behöver handledning och service. Den som inte 

uttryckligen ber om hjälp och själv har resurser att vara i kontakt med myndigheterna riskerar 

att bli marginaliserad om all kontakt med myndigheterna uteblir. Det är tydligt att 

långtidsarbetslösa, missbrukare eller andra personer med mångfacetterade problem inte får sina 

problem lösta med mindre byråkrati och mera pengar utan i sådana situationer kan det krävas 

intervention, service och handledning.  Även om många brukare upplever det byråkratiskt att 

söka efter olika sociala förmåner kan det i bästa fall fungera som ett effektivt verktyg att komma 

i kontakt med brukare och få inblick i deras livssituation. Samtidigt upplever jag att en 

basinkomst kan frigöra resurser från byråkrati och rutinartade arbetsuppgifter relaterat till 
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tillexempel utkomststöd som istället kan användas till klientarbete och uppsökande arbete. Det 

kräver att socialt arbete är tvunget att hitta nya metoder och kanaler att komma i kontakt med 

klienter för att erbjuda dem som behöver service och stöd. 

Sanningen är dock att vi fortfarande är långt ifrån en situation där en basinkomst skulle vara 

verklighet utan de traditionella aktiverande sysselsättningsmetoderna gäller fortfarande. I 

skrivande stund har Marins regering i sin senaste budgetproposition kommit med förslag om 

sysselsättningsåtgärder som innebär att arbetslösa är förpliktade att varje månad söka 0–4 

arbetsplats (Statsrådet, 2020). 
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