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Abstract 
 

 

In this paper, I study the legal works behind the two-year experiment with basic income in 

Finland from the first of January 2017. With a neo-Marxists feministic theoretical framework 

based on the work of the political scientist Kathi Weeks and the concept postwork politics; I 

aim to see if the experiment with basic income in Finland could be a part of a larger feministic 

project. By using the new class term the precariat by Guy Standing, I seek to see if basic 

income in Finland could be an answer to the growing of the class. Through qualitative content 

analysis and critical discourse analysis, I study the arguments and discourses in the documents 

that led to the law upon which the basic income experiment in Finland relies. Through the 

analysis, I discover how the arguments in the legal documents are a part of a neoliberal 

political regime. The discourses found in the texts promotes an increasing in the employment 

for low-payed and unsecure work of the already marginalized group: the precariat. The basic 

income experiment in Finland is not representing the feministic utopian idea of basic income 

as a part of the feministic postwork politics. 
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1 Inledning 
 

Arbete, genus och klass har länge varit ämnen som tillsamman och var för sig intresserat 

feministiska teoretiker och forskare. Arbete har setts som ett centralt begrepp för förståelsen 

av de kapitalistiska maktstrukturer som samhället än idag vilar på (Weeks, 2007:233; Weeks, 

2011:9)  

 

1.1 Bakgrund 
 
Andra vågens feminism har med dimensionen genus utvecklat och problematiserat marxismen 

och utformat feministiska-marxistiska teorier kring arbete och klass. Det reproduktiva arbetet, 

som historiskt feminiserats har kommodiferats och kommit att tillhöra den offentliga sfären 

(Weeks, 2007: 234–235). 

 

Arbetet inom den reproduktiva sfären är numera också lönearbete, om än lågbetalt och 

extremt slitsamt lönearbete. Genom kommodifieringen så har den dikotomiska uppdelningen 

av arbete som reproduktivt och produktivt övergått till en gråskala (Weeks, 2007: 235–239). 

Var går egentligen gränsen mellan att arbeta och inte? Vårt arbete är en del av eller till och 

med hela vår identitet, den tar upp mer tid än bara de timmar vi får betalt för, vi är vårt arbete 

(Weeks, 2011:10). Samtidigt så förutsätts vi också vara alltmer flexibla i vårt arbete. 

Flexibilitet, otrygghet och en lös arbetsidentitet är en del av vår samtid. Neoliberal politik har 

banat väg för otrygga jobbförhållande, till förmån för den ekonomiska tillväxten (Standing, 

2013: 15–16,20–21; Standing, 2014:26–36).  

 

Ur detta har ett framväxande av vad som kan anses vara en ny klass, som ständigt växer sig 

större skapats. Den brittiska forskaren i ekonomi och utvecklingsstudier Guy Standing, har 

valt att kalla klassen prekariatet. Eftersom de som tillhör klassen föreställs leva i en prekär 

situation. Prekariatet utgörs av människor med osäker arbetsanställning, en lös yrkesidentitet 

och avsaknaden av ett gemenskapsstöd i nödlägen. De ingår inte i den industriella 

revolutionens arbetarklass, och hör heller inte hemma i den normativa medelklassen 

(Standing, 2013: 24–25).  
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Dessa kritiska diskussioner kring arbete har gjort mig intresserad. Feminismen och framförallt 

neomarxistsisk feminism förespråkar ett icke-kapitalistiskt samhällssystem. Men finns det 

egentligen ett sätt att arbeta feministiskt på, genom den förståelsen av arbete som finns idag? 

Om allt arbete leder till kapitalismens fortgående, kan arbete ses som en feministisk handling?  

 

Denna tanke för mig till min egen kontext: just nu pågår ett projekt i Sveriges grannland 

Finland. Ett försökt på två år om basinkomst ska delas ut till en testgrupp i Finland. Det fick 

mig att vilja undersöka, är basinkomst något som kan ses som ett feministiskt projekt? Kan 

det tvååriga experimentet med basinkomst i Finland skapa en tryggare och stabilare grund för 

marginaliserade grupper som prekariatet, de i samhället med mindre makt? Med utgångspunkt 

i mina teoretiska feministiska neomarxistiska ingångar till experimentet är jag framförallt 

intresserad av den teoretiska möjligheten som basinkomst öppnar upp för. Hur har Finland 

motiverat experimentet som gjort det till en lag som ligger till grunden för experimentet?  

 
1.2 Experimentet med basinkomst i Finland 
 
Basinkomsten i Finland är ett två-årigt projekt som startade första januari 2017 och är i 

nuvarande beräknat att pågå till sista december 2018. Försöket utförs på uppdrag av finska 

regeringen via finska Kela (Kansaneläkelaitos) på svenska FPA (Folkpensionsanstalten), 

motsvarande den svenska Försäkringskassan. Kunder hos FPA är alla personer bosatta i 

Finland eller utomlands som har rätt till finska statens socialförsäkringar. Urvalsgruppen 

består av 2 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 25 – 58 år, som har fått 

arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning1 från FPA i november 2016 och vars förmån inte 

har grundat sig på permittering2. Basinkomsten ligger på ett månadsbelopp av 560 euro, som 

betalas ut istället för tidigare arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning skattefritt och utan 

krav på motprestationer eller behovsprövning. Detta innebär att det som tidigare haft detta 

stöd nu inte behöver anmäla sig enligt tidigare system hos FPA för att behålla stödet. I 

                                                
 
1 Grunddagpenning: liknande den svenska a-kassan, betalas ut till en person som haft 
anställning, men numera är arbetslös och består av ett bidrag grundat på föregående lön och 
arbetstimmar (Kela.fi:c, 2017) 
 
2 Permittering: Med permittering avses att arbetsgivaren har rätt att avbryta arbetet och 
lönebetalningen samt arbetstagaren utförandet av arbetet om de villkor som fastställs i 
arbetsavtalslagen uppfylls, även om anställningsförhållandet fortsätter att gälla (Tyosuojelu.fi, 
2016). 
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försöket finns en kontrollgrupp av samma antal slumpmässigt utvalda som inte får tillgång till 

basinkomsten. Kontrollgruppen fortsätter enligt rådande system med bidrag, för att sedan 

kunna redovisa skillnader mellan grupperna och använda experimentets resultat inför framtida 

analyser och ändamål (Kela.fi:a, 2017). 

 

I min uppsats antar jag en teoretisk grund utifrån den amerikanska statsvetaren och forskaren i 

Womens Studie’s Kathi Weeks bok The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork 

Politics, and Postwork Imaginaries (2011). Weeks undersöker skapandet av en politisk teori 

kring begreppet arbete, hur detta kan möjliggöra för en feministisk kritik av arbetet så som det 

är organiserat idag. Weeks undersöker hur basinkomst kan påverka dagens samhälle och ses 

som en del av ett feministiskt projekt genom postworks politics. Med hennes teoretiska 

förståelse och problematisering av arbete kommer jag undersöka om det finska försöket till 

basinkomst kan ses som en del i ett feministiskt postwork politics projekt? Kritiserar och 

problematiserar försöket med basinkomst vår nutida förståelse av arbete?  

2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka: om försöket med basinkomst i Finland kan ses som en 

del i ett feministiskt projekt?  

 

• Vilka diskurser gällande arbete, klass och genus finns i förarbetena till försöket med 

basinkomst i Finland? 

• Vilken förståelse av arbete skapar diskurserna till förarbetena i Finlands försök med 

basinkomst? 

• Hur förhåller sig försöket med basinkomst i Finland till idén om basinkomst som en 

del av postwork politics? 

 

I denna uppsats undersöker jag vilka teman och diskurser som uttrycks i förarbetena till 

Finlands försök med basinkomst. Mitt material består av den förkortade engelska rapporten 

”From idea to experiment: Report on universal basic income experiment in Finland” (2016) 

samt proposition RP 215/2016 rd, som är regeringens förslag till försök med basinkomst. Jag 

undersöker basinkomst som en feministisk idé och vilka diskurser som finns inom förarbetena 

och hur de förhåller sig till idén om basinkomst som en del i ett feministiskt projekt. 
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3 Tidigare Forskning 
 
Tidigare forskning behandlar feministiska teoretikers syn på basinkomst som en feministisk 

handling. Forskningen kretsar framförallt kring den sociopolitiska förståelsen av arbete, hur 

basinkomst påverkar och påverkas av den dikotomiska uppdelningen av arbete som 

reproduktivt och produktivt.  

  
3.1 Wollstonecrafts dilemma  
 
I artikeln ”Beyond Care: Expanding the Feminist Debate on Universal Basic Income” av 

forskaren i socialpolitik Caitlin McLean, diskuterar hon hur den feministiska debatten kring 

basinkomst ofta cirkulerar kring vård- och känsloarbete. Sociologen Arlie Hochschild 

beskriver dessa arbeten, där känslor kommodifieras till varor. Arbeten som bär med sig en 

förståelse som reproduktiva och därför också blivit uppfattade som ”kvinnoarbeten”, och hur 

dessa därför i samhället har en lägre status, lägre inkomst, eller är helt inkomst befriade, som 

hushållsarbete (McLean, 2015; Hochschild, 2012). McLean menar att den feministiska 

diskussionen kring basinkomst har kommit att handla om en större debatt inom feminismen i 

mikroformat. Debatten cirkulerar kring det som kallas ”Wollstonecrafts dilemma”, hur en 

statlig basinkomst kan ge kvinnor mera makt genom lön för hushållsarbete och förstärka deras 

självständighet, eller förstärka den könsbinära uppdelningen och ojämlikheten (McLean, 

2015:3–5). En annan problematik handlar om hur priviligierade grupper av kvinnor på 

arbetsmarknaden ofta anställer andra kvinnor i mindre priviligierade grupper för att ta hand 

om vård- och hushållsarbete. Därför fortgår underordningen av kvinnor inom den 

kapitalistiska marknaden, då de ständigt förpassas till arbeten inom den reproduktiva sfären 

(Vollenweider, 2013:20–22).  

 

Problematiken ligger i att undvika en naturalisering av hushållsarbete, genom den basinkomst 

som skulle tillfalla oavlönat hushållsarbete. Om basinkomst tillfaller alla, hur undgår vi då att 

samtidigt reproducera den könsbinära uppdelning där bilden av produktivt historiskt kodat 

”manligt” arbete ses som icke-naturligt och reproduktivt historiskt kodat ”kvinnligt” arbete 

ses som naturligt. McLean beskriver också hur genom historien basinkomst inte ansetts att 

vara lika relevant eftersom den feministiska agendan historiskt sett toppstyrts av en 
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priviligierad vit över och medelklass. Intersektionalitet är därför viktigt att tillämpa i frågan 

om basinkomst för att skapa en mer inkluderande feminism (McLean, 2015:2–7).  

McLean bygger sin analys på Nancy Frasers teoretiska modell från 1994 kring välfärden. I 

denna modell menar Fraser att flera jämlikhets spektrum samspelar, genusjämlikhet, 

ekonomiskjämlikhet och jämliktillgång till sociala och samhälleliga resurser. Fraser menar att 

genom att inkorporera dessa olika dimensioner så kan en förändring inom dagens välfärd, som 

idag är skapad utifrån kärnfamiljen som central grund för dess funktion, uppnås (Fraser, 

1994:595–601). Vi behöver frångå det samhälle som strävar efter att göra människor mer lika 

den socialt konstruerade mannen, och lyfta egenskaper och arbeten som anses feminiserade. 

Därmed ska dessa ges samma status och rätt till lön. Bidrag som är grundat i hushålls- eller 

vårdarbete ska i enlighet med Frasers teoretiska modell ge samma utbetalning som lönearbete 

inom den produktiva sfären och därmed inte reproducera förståelsen av produktivt arbete som 

mer värt (Fraser, 1994:606–607).  

McLean menar att basinkomst för sig inte kan skapa en totalt förändring i samhället men att 

basinkomst tillsammans med andra policys och åtgärder har en möjlighet att göra en verklig 

skillnad (McLean. 2015:7–10). Enligt Fraser så måste dekonstruktionen av genus vara en del i 

fungerande välfärd. Genom att höja statusen av feminiserade normer, i ett patriarkalt och 

kapitalistiskt samhälle ett där manliga egenskaper fortsätts premieras, endast då kan vi nå en 

mer jämlik välfärd (Fraser, 1994:610).  

 

3.3 Basinkomst och intersektionalitet 
 
McLean argumenterar vidare för hur eftersom basinkomst tillfaller alla oavsett strukturella 

maktpositioner så är det en intersektionell handling (McLean, 2016:285). En basinkomst 

skulle direkt innebära ett skifte av makten inom ett hushåll där partnerna har en ojämlik 

tillgång till inkomster. Detta skulle sätta partnerna på mer jämlika ekonomiska premisser 

vilket också i sig skapar förutsättningar och skiftar om balansen inom andra delar av det 

sociala livet (McLean, 2016:288). Liknande menar ekonomen Alisa McKay att basinkomst 

kan vara ett sätt att förespråka genusneutrala sociala medborgerliga rättigheter. McKay menar 

att en framtid där rättvisa och effektivitet förenas måste först skilja arbete från inkomst 

(McKay, 2001:98). Eftersom den sociala säkerheten historiskt varit kopplad till inkomst och 

arbetsmarknaden är den bättre lämpad för män än för kvinnor. Kvinnors historiskt begränsade 

tillgång till arbetsmarknaden och strukturellt lägre löner är vad som leder till orättvisa 

förhållande till socialsäkerhet kopplad till ett lönesystem där män har tillgång till högre löner 
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och tryggare anställningar. Basinkomst skulle därför också utmana de rådande 

könsdiskriminerande normer som råder inom arbetes och familje-konstellationer (McKay, 

2001:102–103). Basinkomsten beroende på hur den presenteras och utformas kan därför 

fungera som ett intersektionellt verktyg i dekonstruerandet av ett patriarkalt samhälle.  

 

Att legitimera basinkomst endast eller i huvudsak på grund av ett behov av en flexibel 

arbetsmarknad är att ignorera eller inte tillgodoräkna den sociala erfarenheteten av kvinnor. 

Basinkomst kan fungera som ett incitament för att öka arbetssysselsättningen, men detta 

skulle spela mindre roll om fokus istället låg på att lyfta aktiviteter som klassas som ”icke-

arbete” eller så kallat reproduktivt arbete (McKay 2001:104). Sammansatt med Vollenweiders 

exempel om hur reproduktiva hushållssysslor som priviligierade kvinnor överför till kvinnor i 

de lägre sociala klasserna i och med deras intåg på arbetsmarknaden, betyder det också att 

basinkomst i sig är ett sätt att ge marginaliserade och icke-priviligierade kvinnor andra 

möjligheter att få en inkomst. Hushållsarbete är dåligt betalt och fysiskt slitsamt arbete, ofta 

arbetar en under långa arbetspass med dåliga eller inga hälso- och pensionsförmåner. 

Införandet av basinkomst kan därför komma att innebära att de tjänster som tidigare utförts av 

lågbetalda icke-priviligierade kvinnor minskar, då basinkomsten blir en ekonomiskgrund för 

dessa grupper (Vollenweider, 2013:36–37). Samtidigt så är det också personer utan 

fullständigt medborgarskap som kan komma att exkluderas från basinkomsten om den utgår 

från att ges till medborgare till en nationalstat. Förutom problematiken med nationstillhörighet 

så kan basinkomst kunna ses som en politisk strategi som utmanar klasshiarkier, 

könsdiskrimineringar och rasistiska arbetsstrukturer. Genom att anta basinkomst som modell 

skulle det också öppna upp för andra imaginära strategier för dekonstruerandet av 

nationalstater som det idag ser ut ges en större möjlighet att utvecklas.  

 

3.4 Basinkomst i Finland och neoliberalism 
 
Statsvetarna Koistinen och Perikös redogör för hur olika modeller eller ideér kring sociala 

reformer som liknar eller är basinkomst som byggts upp i Finland mellan 1984 och 2011 har 

sett ut ur ett politiskt och perspektiv (Koistinen & Perikö, 2015:26–27). De ger en 

övergripande historisk bild av hur basinkomst har diskuterats i Finland tidigare. De menar att 

basinkomsten i Finland länge har haft stöd både politiskt och folkligt. De nordiska länderna 

har en stark arbetsmoral inkorporerad i deras välfärdsmodell, vilket basinkomsten som idé går 

emot, trots det allmänna finska stödet av social trygghet. Detta gör att diskussionerna om 
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basinkomstmodeller som tidigare diskuterats inom finsk politik alltid förts inom en viss 

populärpolitiks kontext. Diskussionen innehar en binär uppdelning av dels en politisk kontext 

av att understryka kärnfrågorna inom välfärden, som jämlikhet och universalitet och dels om 

att belysa basinkomstens möjlighet för flexibilitet och förenklande av byråkrati och 

minskande av s.k. flitfällor i välfärden (Koistinen & Perkiö, 2015:29, 37–38). Flitfällor kallas 

av svenska nationalekonomer för marginalfälla och kommer från finskans kannustinloukku. 

Ordet syftar till en situation som uppstår till följd av ett uppställt regelverk där en arbetsfri 

inkomst blir högre än nettoinkomsterna av lönearbete och då anses individens passiviseras, 

negativt inverka på individens arbetsincitament och samhället gå miste om skatteintäkter 

(Saarela, 1998:229; Kela.fi: b, 2016).  

 

Den kanadensiska aktivisten John Clarke, aktiv inom gruppen OCAP3 i Kanada, aktivistiskt 

verksam kring frågor rörande anti-kapitalism och regressiva politiska styren. Menar att det 

finns tre neoliberala tankar bakom basinkomst försöken som just nu utvecklas världen över, i 

Kanada, Prins Edwards öarna, i Nederländerna och i Skottland samt det projekt som jag 

närmare analyserar i Finland. Basinkomsten menar Clarke i samtliga dessa fall ha en falsk 

förklädnad av att vara en progressiv idé som är skapad för ett gemensamt gott syfte. I själva 

verket är ett sätt att låta neoliberala tankar eller styren föra dess agenda framåt. Med fokus på 

arbetsrätt menar Clarke att låginkomsttagare stannar kvar i lågavlönade flexibla arbeten. Han 

ser det som en fälla för de som dagligen utför reproduktiva sysslor som hushållsarbete utan 

lön. Clarke menar också att basinkomst kan vara ett incitament för arbetsgivare att inte höja 

lönerna, eftersom basinkomsten fyller ut glappet, det är ett sätt att tillåta ekonomiskt utsatta 

att vara redo att ta lågavlönade prekära jobb, detta skapar en kommodifiering av social 

säkerhet. Enligt Clarke är basinkomst inte rebelliskt nog för att utmana det neoliberala 

systemet. Istället bör kravet riktas mot gratis kollektivtrafik och gratis sjukvård, inte en 

basinkomst som tillåter neoliberala stater att säkerhetsställa ett system där vi blir till kunder, 

ett samhälle som utgår från en marknadsekonomi som ojämlikt bestämmer vad som är till salu 

(Clarke, 2017).  

Managementforskaren Heidi Hirsto har också undersökt hur kontrollen av människor utefter 

vad den globala marknaden och näringslivets principer vill dikterat människors 

                                                
 
3 Ontario Coalation Against Poverty är en aktivistisk organisation med bas i Toronto, Ontario, 
Kandade som arbetar med anti-fattigdoms politik och gör direkta åtgärder för människor som 
lever i fattigdom (Ocaptoronto.wordpress.com).  
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medborgarskap. Alltfler politiska styrningar frångår en politisk idealism och riktar istället in 

sig på hur de bäst kan komma att underlätta för den ekonomiska marknaden. Detta är något 

som också har varit synlig inom nordisk och finsk välfärdspolitik (Hirsto et al., 2014:120–

123).  

4 Metod 
 
4.1 Metodologi  
 
Min metodologiska och teoretiska ingång bygger på min läsning av Norman Faircloughs 

(2010) och Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) kritiska diskursanalys. 

Det är metodologisk intressant för min analys av hur de i rapporten argumenterar för ett 

försök till basinkomst i Finland, eftersom den tillåter mig att tvärvetenskapligt belysa hur 

makt och ideologi inom diskurser bidrar till att skapa förståelser kring begrepp som arbete, 

klass och genus (Winther, Jørgensen & Philips, 2000:7,13). Jag kommer därför använda mig 

av kritisk diskursanalys för att synliggöra makten inom de sociala strukturerna som innebär 

ojämlika maktförhållanden i samhället (Winther, Jørgensen & Philips, 2000:69). På det sättet 

bidrar metoden till att belysa de ojämlika maktförhållandena som  postwork politics teori är en 

reaktion på.  

 

Min metod bygger även på en tematisk innehållsanalys, där jag hittar teman och koder i texten 

för att sedan kontextualisera dem tillsammans med delar av den kritiska diskursanalysen. 

Genom att undersöka teman och koder i förarbetena till försöket med basinkomst i Finland 

med en kritisk diskursanalytisk förståelse hoppas jag kunna belysa i vilken kontext och 

diskursivordning försöket är en del av (Hsieh & Shannon, 2005: 1279). En diskursordning är 

en samling av olika genrer och diskurser inom en viss social domän, som tillsammans bildar 

en diskursiv ordning. Diskursordningen sätter upp ramverk för vad som kan uttryckas inom en 

viss social domän. Det finns möjlighet till förändring inom en diskursivordning då diskurser 

och genrer från en annan diskursivordning möts i vad som kallas ett interdiskursivt möte 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000:76). 

 

Förarbetena till försöket till basinkomst måste förstås i andra sociala praktiker än enbart 

diskurser. Kritisk diskursanalys som metod och även teori är därför användbar för analysen av 

rapporten och propositionen till försöket med basinkomst i Finland, eftersom dess ingång 

även menar att det finns andra sociala praktiker, som ekonomi, eller institutionaliseringar som 
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också formar de diskursiva praktikerna (Winther, Jørgensen & Philips, 2000: 13, 25–26, 66–

68, 72–73).   

 

Genom min tematiska och kritiskt diskursanalytiska läsning av materialet kommer jag att 

belysa hur sättet vi ser på, tänker kring och förhåller oss socialt till begreppet arbete idag 

upprätthåller de ojämlika maktförhållandena som finns i samhället mellan olika sociala 

grupper, med särskild fokus på prekariatet. Jag vill också genom den teoretiska ingången och 

kritisk diskursanalys undersöka om försöket till basinkomst kan belysa hur förståelsen av 

arbete kan omformuleras.  

 

4.2 Faircloughs kritiska diskursanalys  
 
Fairclough använder sig av en tredimensionell modell, där diskurser anses bidra till att skapa 

sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem (Winther, Jørgensen 

& Philips, 2000: 73).  De är först den språkliga, textuella dimensionen, för det andra den 

diskursiva praktiken som är kopplad till texten, och för det tredje den sociala praktiken som 

den kommunikativa händelsen är en del av. Analysen kan ses som en brygga mellan diskursiv 

praktik och social och kulturell utveckling i sociala sammanhang, där diskurser genom texter 

och förståelser av dessa får inverkan i andra sociala praktiker (Winther, Jørgensen &Philips, 

2000:70,66). Faircloughs kritiska diskursanalys syftar till att undersöka just 

begreppsfunktioner som förändring och de intertextuella i texten finner jag den intressant för 

min analys av rapporten till basinkomsten och propositionen. Genom det intertextuella kan 

jag undersöka både nya och gamla språkliga diskurser inom rapporten till försöket med 

basinkomst möts och utvecklas. Det är även intressant med tanke på att basinkomst som idé 

och teori må ha en diskursiv uppbyggnad, men också medför en social förändring utanför det 

diskursiva, i ekonomin och i välfärdsystemet. Det är därför av intresse för mig att tillämpa 

delar av den kritiska diskursanalysen för att undersöka genom vilka diskurser arbete, kön och 

klass diskuteras inom försöket till basinkomst i Finland och hur dessa olika sociala praktiker 

påverkar varandra. Jag vill även undersöka den interdiskursivitet som kan tänkas finnas inom 

förarbetena till försöket med basinkomst. Interdiskursivitet är det som händer då två olika 

diskursordningar möts och bildar nya begreppsuppfattningar och öppnar upp 

diskursordningen för förändring (Winther, Jørgensen & Philips,2000:77). 

Den nederländska lingvisten Van Dijk menar att den kritiska diskursanalysen har ett 

sociopolitiskt förhållningssätt och tydliggör genom dess disciplin ett perspektiv och en 
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ståndpunkt som i slutändan är politiskt (Van Dijk, 1993: 250–252). Genom att använda mig 

av kritisk diskursanalys vill jag gå bortom de omedelbara mest påtagliga problemen och mer 

specifikt ge en inblick i hur diskurs inom reproduktionen av dominans och ojämlikhet spelar 

en avgörande roll. En forskare som använder sig av kritisk diskursanalys är solidarisk med de 

icke-priviligierade. En person som säger sig vara neutral tar på sig de priviligierades position 

och är därmed politisk i dennes eget hävdande av att vara neutral och icke-politisk (Van Dijk, 

1993:254–255). Det är också därför jag är tydlig med min feministiska teoretiska och 

metodologiska ingång.  

 

4.3 Material  
 
Material består av förarbetena till försöket till basinkomst: en engelsk förkortat version av 

utredningen, inklusive delar av remissyttranden och ett post-skriptum som utvärderar hur 

experimentet med basinkomst tillslut blev en proposition och lagfördes i Finland. Rapporten 

på engelska heter: From idea to experiment: Report on universal basic income experiment in 

Finland. Den andra delen av mitt material är den efterföljande propositionen: RP 215/2016 rd 

om förslag till lag om försök med basinkomst. Dessa texter är skapade inom juridiska och 

statliga institutioner. Utredningen är en konsekvens av regeringens vilja att utreda hur 

basinkomst skulle kunna påverka samhället på olika nivåer. Forskningen är gjord på 

regeringens initiativ och anpassad efter deras politiska och ekonomiska ramverk. 

Propositionen är en direkt produkt av den rapport jag kommer att analysera. Det är därför 

också av intresse för mig att se hur rapporten har tagits emot av regeringen och riksdagen. 

Hur de formulerar den proposition som slutligen blev till en lag för att kunna genomföra 

experimentet med basinkomst i Finland. 

 

 Materialet kan ses som en del av en institutionell kunskapsproduktion. Det är ett material 

som i sig självt producerar sanningar om basinkomst som projekt och vilka metoder som 

därför bör användas. Det är genom denna förståelse som jag anser att det är ett relevant 

material för en tematisk innehållsanalys med inspiration från kritisk diskursanalys, då det 

undersöker de konstruktioner som reproducerar en specifik social ordning genom att aktivt 

utesluta andra alternativ och därmed fixera de aktuella maktrelationerna (Winther, Jørgensen 

& Phillips, 2000:129) 
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5 Teori 
 
5.1 Ståndpunktsteori och marxism 
 
Genom att undersöka försöket med basinkomst utifrån en marxistisk feministisk 

ståndpunktsteoretisk ingång vill jag undersöka huruvida det finska projektet med basinkomst 

kan ingå i ett imaginärt framtida mer feministiskt projekt. Rapporten och propositionen om 

försöket med basinkomst i Finland läses kritiskt utifrån en arbetskritisk, marxistisk, 

feministisk ståndpunkt. Denna teoretiska och metodologiska ingång kommer delvis bygga på 

Weeks begrepp postwork politics och Standings klassbegrepp prekariatet, som i detta kapitel 

förklaras. Utifrån den teoretiska bas som jag häri utmålar kommer jag genom en tematisk 

läsning och inspirerad av kritisk diskursanalys att undersöka hur förarbetena till lagen om 

försök med basinkomst i Finland är uppbyggd. Går det att utläsa ett utopiskt feministiskt 

projekt inom förarbetena, eller är den en del av den neoliberala hegemoni som alltmer utgör 

vår vardag i arbetslivet?  

 

Det värdefulla i traditionen kring ståndpunktsteori är dess åtagande att göra kopplingar mellan 

vad vi är, vad vi gör och det större ramverket av sociala relationer och strukturer. Dess 

intresse i de olika subversiva möjligheterna av kvinnors arbetspraktiker och dess försök att 

skapa ett kollektivt feministiskt subjekt (Weeks, 2003:188). Det är dessa kopplingar jag 

värdesätter och vill belysa genom min feministiskt marxistiska ståndpunktsteoretiska ingång. 

För att förstå min teoretiska ingång presenterar jag nedan hur jag förhåller mig till de centrala 

begreppen jag använder mig av igenom uppsatsen, postwork politcs, arbete, klass och 

prekariatet. 

 

5.2 Postwork politics 
 
Centralt för förståelsen av begreppet postwork politics är en historisk-politisk blick på andra 

vågens feminism och dess utveckling av marxistiska och feministiska teorier. 

I denna uppsats utgår jag ifrån Weeks förklaring av begreppet. Weeks målar upp en modern 

förståelse av 1960–70 talets andra vågens feministers krav på lön för hushållsarbete. Hon 

menar att detta krav i sig var en del av en politisering, avmystifiering och avromantisering av 

det historiskt kodade kvinnliga, feminiserade hushålls- och vårdarbetet. Kravet på lön för 

hushållsarbete hade i sig en politisk medvetenhet. Kravet (a demand) per se öppnade upp en 

förståelse av vad det var detta vård- och hushållsarbete innebar. Kravet är en politisk akt och 
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ett sätt att uttrycka aktörskap, tillskillnad från rättigheter och behov som på ett annat sätt 

tillhör vissa subjekt eller kan påtvingas dem kan ett krav bara komma från subjektet själv. 

Genom att förstå detta krav på lön för hushållsarbete som en feministisk handling var det inte 

enbart lönen i sig som var ett mål, utan också en väg att gå för att synliggöra makt och 

aktörskap hos ett feministiskt och antikapitalistisk politiskt kollektiv vars mål var att 

omformulera familjen och arbetet som institution (Weeks, 2011:128–129, 134–136).   

 

Det är genom denna förståelse av hur kravet om lön för hushållsarbete, och just kravet i sig, är 

en politisk handling som Weeks också utformar projektet kring postwork politics. Detta 

eftersom kravet på lön för hushållsarbete i sig ifrågasätter själva strukturen och förståelsen av 

institutionerna familj och arbete. Inom förståelsen för begreppet arbete har idén om en 

uppdelning mellan produktivt och reproduktivt arbete funnits genom den marxistiska 

historien. Denna uppdelning är idag alltmer svårdefinierad, reproduktiva delar av arbete har 

blivit kommodifierade och ses alltmer som delar av det produktiva lönearbetet. Produktion 

och reproduktion som kategorier återfinns inom fler subjekt och är svårt att definiera som 

delar av specifika subjekt så som proletär och hemmafru (Weeks, 2011: 139–141).   

 

Som en del av det feministiska projektet postwork politics är kravet på basinkomst ett sätt att 

belysa den alltmer svårdefinierade förståelsen av vem som är inkluderad inom projektet för 

postwork politics. Kravet på lön för hushållsarbete belyste det tidigare förhållandet mellan 

reproduktivt och produktivt arbete. Själva kravet i sig på basinkomst belyser hur alla 

medborgare bidrar till samhället. Därmed är kravet på en grundläggande basinkomst en direkt 

kritik och samtidigt en alternativ lösning på ett samhälle byggt på ojämlika maktförhållande 

kopplade till lönearbete. Ett samhälle som bygger på ett lönesystem är i sig inte en del i 

främjandet av en jämlik socialtrygghet. Basinkomsten kan förstås som en idé som förespråkar 

ett samhälle som minskar vårt beroende av arbete. Det är också en kritik av hur arbete ses som 

en del av det som legitimerar medborgarskapet (Weeks, 2011:142–143). Postwork politics är 

inte nödvändigtvis ihopkopplad med en alternativ verklighet, det är också ett begrepp som gör 

det möjligt att se mot en mer utopisk horisont (Weeks, 2011:30; Aronowitz et al., 1998:34–

26). Det är denna typ av förståelse kring postwork politics som jag har som ingång i min 

analys av förarbetena till försöket med basinkomst i Finland.  
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5.3 Teoretiseringen av begreppet arbete och dess förhållande till klass  
 
Min användning och förståelse av begreppet arbete i denna uppsats bygger på Weeks 

teoretisering av arbete. Tillskillnad från många andra teoretiker gör Weeks ingen uppdelning 

av arbete4. I likhet med Weeks väljer jag att se arbete som ett helhetsbegrepp. I min 

användning av begreppet arbete, använder jag det också som en väg in till begreppet klass. 

Istället för att se klass som en produkt av en process så vill jag undersöka hur klass görs. Hur 

grupper blir klassade och hur det inom klass finns olika subjekt, hur en klass idag alltmer kan 

tillhöra olika arbeten, eftersom klass är något vi gör, mer än att det är något vi blir tilldelade. 

Jag använder mig därför av arbete som begrepp som en ingång för att kunna bredda klass-

begreppet och i denna processen också överblicka klassformationer ännu inte formulerade. 

Genom att se klass utifrån arbete, arbetsrelationer, och olika arbetsprocesser så är denna 

uppsats en ansats att gå via klasskamp till en politiskt kritisk studie av arbete. Genom att 

kritisk studera arbete är det också på sätt och vis en del av politisk klasskamp (Weeks, 

2011:16–20). Teoretiserandet kring klass och arbete är även relevant i förhållande till 

begreppet prekaritet, som jag utvecklar längre fram i teorikapitlet. 

 

Genom begreppet arbete vill jag även belysa hur basinkomst kan ses som en alternativ lösning 

inte för att frigöra arbetet, utan att frigöra sig ifrån arbetet. Arbete fungerar som ett verktyg 

för att upprätthålla det kapitalistiska system vi idag lever i. Arbete används också i den här 

uppsatsen som ett politiskt begrepp, då begreppet arbete kan skapa möjligheter för att 

synliggöra strukturer av dominans, vilket i sin tur skapar möjligheter för en kritisk 

medvetenhet som kan leda till subversiva praktiker. Investeringen i att konstruera kollektiva 

politiska subjekt med bas i arbete och i relation till arbete är viktigt för att utforma analysen 

av förarbetena (Weeks, 2011:26). 

 

Arbete i förhållande till postwork politics används häri också utifrån förståelsen av att arbete i 

samhället idag är övervärderat. Inom förståelsen för arbete finner vi också innebörden av 

arbetsmoral i förhållande till arbete. I samhället förutsätts medborgarna arbeta för lön för att 

få tillhöra en nation. Vi arbetar inte bara med händerna utan förutsätts alltmer kunna bidra 

                                                
 
4 Hanna Arendt delade upp arbete och lönearbete i det att arbete (labor) reproducerar 
biologiskt liv och lönearbete (work) som det som skapar produkter, hon la också till en tredje 
kategori: aktivitet (activity), som det som är den politiska aktiviteten att ha något gemensamt 
(Ardent,1958).  
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med vår sociala kunskap och våra känslor blir alltmer en del av marknaden. Arbetet är del av 

vår identitet, vi förväntas ge oss hän åt det som om det vore vårt absoluta kall i livet 

(Hochshild, 2012:89–90; Weeks, 2011:30–31). Denna arbetsmoral är irrationell i dess 

uppkomst, men central i upprätthållandet av det kapitalistiska samhället: 

 

The value of work, along with its centrality to our lives, is one of the most 

stubbornly naturalized and apparently self-evident elements of modern and late, 

or postmodern capitalist societies. (Weeks ,2011:43) 

 

Arbetsmoralen är den kraft i kapitalismen som får oss att jobba hårdare och fler timmar på 

jobbet. Kvalitéten och statusen av jobbet spelar inte roll på samma sätt som arbetsmoralen. 

Det som är viktigt och som anses vara av god arbetsmoral är den dedikation och noggrannhet 

med vilken vi utför vårt jobb på, oavsett yrke. Det som gör oss motiverade till arbete är det 

moraliska incitamentet som arbetsmoralen tillför. Denna doktrin uppmuntrar den som tror på 

arbetsmoralen att arbeta som om arbetet var meningen i sig självt, inte för ett syfte att få lön 

för att sedan leva det liv du vill. Hårt arbete är beviset på ett lyckat liv. Hårt arbete innebär 

också ett bevis på självständighet, självutveckling och kreativitet, historiskt kodade maskulina 

egenskaper som premieras i ett patriarkalt samhälle. Arbetsmoralens utveckling har gått från 

att vara kopplad till en religiös upphöjdhet till att representera det sekulära kapitalistiska 

samhälle som utvecklas idag, framförallt i norden. Från att genom hårt arbete vara en god 

människa, förklarad via religiösa meningar, är en hårt arbetande människa fortfarande god. 

Varför har vi adapterade den religiösa arbetsmoralen i ett mer sekulärt samhälle? (Weeks, 

2011:44–47). Max Weber menar att detta beror på en okunskap om vad vi annars skulle göra 

av dagen ”We shall set to work and meet the ’demands of the day’” (Weber, 1946:156 i 

Weeks, 2011:47).  

 

5.4 Teoretiseringen av begreppet Prekariatet 
 
I en del av min teoretiska utgångspunkt använder jag mig av Guy Standings förståelse av 

kategorin prekariatet (Standing, 2012). Det är genom den samma kategorisering som jag 

betänker statsvetaren Susan Hekmans idé kring subjekt och identitet i samhället: 

 

The definition of a subject in any given society provides individuals with the 

possibility of an identity. Those who do not meet the definition of the subject 
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extant in society, or those who challenge that definition, lose their identity as 

subjects; they cease to be subjects altogether (Hekman, 2008:113). 

 
 

Prekariatet som begrepp utgår från en kategorisering som jag vill problematisera: varifrån har 

denna kategori kommit? Den kan vara en reaktion på en tidigare förlorad identitet och 

skapandet av en ny politisk identitet (Standing, 2012). Genom Hekmans förståelse av subjekt 

och icke-subjekt finner jag just prekariatet som begrepp intressant att använda i förhållande 

till fenomenet basinkomst, då det kan belysa uppkomsten till detsamma i nordens 

välfärdsystem. 

 

Klassbegreppet kan användas för att beskriva en grupp som har specifika relationer till 

produktionen, till inkomstkällor och till staten. De delar en medvetenhet om önskvärda 

reformer och socialpolitiska program. Den globala kapitalistiska arbetsmarknad som vuxit sig 

ur 1980-talets politik har genererat en ny klasstruktur; prekariatet. Standing menar att 

klasstrukturen består av en elit, ett salariat, proficianer, en gammal arbetarklass proletärer, ett 

prekariat, de arbetslösa och ett trasprekariat (underklass). (Standing, 2014:23–24). Dessa olika 

klasskikt definieras av Standing genom hur de har tillgång till kapitalet och vilken 

arbetstrygghet och status de innehar. Prekariatets mest utmärkande drag är dess otrygga 

arbetsförhållanden, den består av många splittrade grupper men dess gemensamma drag är 

dess ovisshet om framtiden och dess beroende av någon annans vilja (Standing, 2014).  

 

Standing har valt att dela upp prekariatet i tre undergrupper: ”smilare”: De har förlorat sina 

förfäders förhållandevis trygga arbetarklass-position. Det är den del av prekariatet som ser sig 

själva som utsatta och väljer att beskylla andra för deras osäkra tillvaro. Den här delen av 

prekariatet består också av relativt lågutbildade, med en tendens att lyssna på populister med 

nyfascistiska agendor. Den andra delen består av ”jämnare”: de saknar ett verkligt nu, ett 

hem, de består av migranter, etniska minoriteter och asylsökande och är de som i största grad 

saknar grundläggande tillgångar till trygga rättigheter. De delar en vrede och en nostalgi om 

ett förlorat hem, och de saknar också en stark politisk röst. En tredje växande är de 

högutbildade som blivit utknuffade i en prekariat-tillvaro, de har gått från att ha blivit lovade 

en ljus framtid genom högutbildning till en prekär situation. De är ofta mellan 20 – 40 år 

gamla och de som ingår i salaraiet har risk att glida in i denna. De är också den grupp som har 

möjligheten att se absurditeten i det arbete som de förväntas acceptera. De är den del av 
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prekariatet som har potential för att röra upp en revolution, som de resterande delarna av 

prekariatet antagligen skulle vara villiga att följa (Standing, 2014:34–38).  

 

Prekariatet har ännu inte funnit sin identitet och behovet av en identitet är den grund på vari 

solidaritet, gemenskap och en politisk agenda står på (Standing, 2013:12–13). Denna Robin-

Hood liknande mentalitet är det som Hochschild beskriver i sin artikel ”Great White Hopes: 

Why did the rual working class elect Trump” (2017). Hon menar att det finns en frustration 

som liknar den Standing utmålar inom undergruppen ”smilarna” i prekariatet, den delen som 

med nostalgi ser tillbaka på dess förfärads slit inom arbetarklassen och känner ovisshet över 

framtiden. Hochschild beskriver dem på landsbygden inom den nordamerikanska 

arbetarklassen som delar en frustration och en misstro till staten, sprungen ur en stigande 

arbetslöshet, något som direkt lett till det starka stödet för Trump. De skyller sin situation på 

dessa på grupper av människor inom den andra delen av prekariatet ”jämnare”. De som 

lämnat sina hem, migrerat och har få om några medborgliga rättigheter (Hochschild,2017:16–

17). 

6 Undersökningsdel 
 

Genom denna breda teoretiska apparat undersöker jag hur det experiment som pågår i Finland 

kan vara en del av ett feministiskt svar på de sociala situationer som samhället idag skapat 

kring arbete. I analysdelen utgår jag ifrån min metodologiska ingång om att diskurs är både 

konstituerad och konstituerande. Jag analyserar hur via teman diskurser bidrar till att 

konstituera dels sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. 

 

6.1 Introduktion till materialet och analysen 
 
Analysen består av tre delar som är inspirerade av både en tematiskinnehållsanalys och delar 

av Faircloughs kritiska diskursanalys. Materialet för analysen är förarbetena till lagstiftningen 

av experimentet med basinkomst i Finland. Rapporten om försöket med basinkomst är 

framtagen på uppdrag av regeringen av ett forskarteam med ledning av forskningsprofessorn 

och direktören för samhällsrelationer vid Folkpensionsanstalten5 Olli Kangas. Propositionen 

är skapad med grund i denna rapport.  

                                                
 
5 Folkpensionsanstalten (FPA), motsvarande svenska försäkringskassan. Finska 
Kansaneläkelaitos: Kela (Kela.fi:a). 
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Första delen av analysen är en textanalys, där jag presenterar de teman jag hittat utifrån texten 

i materialet. Jag har framförallt tittat på hur texten är uppbyggda, utifrån språkbruk, språkform 

och hur pass återkommande vissa ord och betydelsemeningar är. Utifrån detta har jag valt 

vissa teman som jag funnit återkommande inom förarbetena. Jag har sedan analyserat hur 

dessa fungerar inom en diskursiv praktik, alltså hur texten formas av mänskliga uppfattningar 

kring den, hur den konsumeras och hur den ingår i ett dialektiskt förhållande mellan det 

diskursiva och det textuella. Det tredje steget i min analys fokuserar på hur dessa diskurser 

påverkar den social praktiken, och är en genomgång av en bredare social kontext (Winther, 

Jørgensen & Philips, 2000:73–75). I rapporten och propositionen jämför forskarteamet hur 

basinkomst genom olika modeller bäst implementeras i enlighet med regeringens önskemål 

och ekonomiska budget. Mitt intresse finns i hur det skulle påverkas socialt i samhället jag 

fokuserar därför på de socialpolitiska och samhälleliga bitarna av rapporten och 

propositionen, det ekonomiska är inte direkt föremål för min analys. 

 

6.2 Textanalys av teman 
 
I första delen av analysen beskriver jag de språkbruk som återfinns och skapar 

betydelsesystem och olika förståelser av teman inom materialet.  

 

6.2.1 Sysselsättning och basinkomst som ekonomiskt incitament  
 

Eftersom man i basinkomstförsöket primärt är intresserad av de marknadseffekter 

avvecklandet av flitfällorna kommer att få, har sysselsättningen varit den primära 

resultatvariabeln vid planeringen av basinkomstförsöket. (RP 215/2016 rd:5, min 

kursivering) 

 

Basinkomst som incitament för ökad sysselsättning och minskande av flitfällor för arbetslösa 

är ett av de teman som jag kunnat utläsa som återkommande inom båda förarbetena för 

experimentet med basinkomst. Inom rapporten och propositionen argumenteras för hur hinder 

som människor som använder sig av Folkpensionsanstalten försäkringssystem idag har ska 

förebyggas genom basinkomst: 

 

På grund av de många parallella förmånerna och den behovsprövning som tillämpas på 

dem kan systemet för social trygghet föra förmånstagarna i såväl flitfällor som 
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byråkratifällor, som hindrar dem från att ta emot i synnerhet deltidsarbete eller 

kortvariga anställningar. (Rp 215/2016 rd:3, min kursivering) 

 

De hinder som förarbetarna syftar till består av att den som får bidrag riskerar förlora dessa då 

den tar ett lågavlönat arbete och få en lägre inkomst via lönearbete (RP 215/2016 rd:3,5).  

 

…hur förändringar i den disponibla inkomsten och skatterna avspeglas i enskilda 

personers beslut att ta emot arbete eller öka sin arbetsinsats. Denna s.k. 

arbetsutbudselasticitet har en central roll när statsförvaltningen planerar ändringar i den 

sociala tryggheten och i skattesystemet och förhandsbedömer konsekvenserna av 

ändringarna. (RP 215/2016 rd:5, min kursivering) 

 

Ordvalet ”tar emot” framställer arbetet som en gåva du tar emot, inte som en process för att 

nå ekonomisk trygghet. Genom att framställa arbete som något du ges och bör ta emot som en 

gåva, oavsett kvaliteten, implicerar de att arbete i sig innehar en särskild kvalité. Arbetet 

framstår som det moraliskt riktiga, det viktigaste att söka sig till som arbetslös. En person 

utan arbete, en arbetslös person är därmed en person som ska söka arbete för social trygghet. 

Språkbruket i förarbetena förmedlar en diskurs av arbete som samhällsnyttigt, gott och i det 

också arbetsmoralen (Weeks, 2011:60–61). Arbetsmoralen representerar anknytningen till det 

moraliskt goda i att ha ett arbete. En god medborgare blir en medborgare som arbetar. 

Fokusen genom förarbetena är därför extra tydligt på att sysselsätta de arbetslösa, alltså de 

icke-sysselsätta, här i rapporten:  

 

In the evaluation of employment effects, it is natural to focus on groups whose 

employment rates the basic income model is expected to improve significantly. 

(Kangas, 2016:14) 

 

Samma fokus syns i propositionen där de genom att argumentera för att basinkomstförsökets 

primära mål gäller sysselsättningen: 

 

Till målgruppen hör således inte sådana grupper vars sysselsättning det inte lönar sig att 

försöka förbättra med basinkomsten, såsom exempelvis personer som får ålderspension, 

eller personer vars nuvarande verksamhet inte i första hand siktar på sysselsättning, 

såsom exempelvis studerande, vars primära mål är att avlägga examen. (RP 215/2016 

rd:7, min kursivering) 
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Sysselsättning förutsätts indirekt vara något som producerar något, ett produktivt arbete. 

Därmed osynliggörs också den reproduktiva delen av arbete, och maskuliniserar det arbete 

som klassas som sysselsättning. Detta synliggörs i hur de menar att studerande i första hand 

inte bidrar till sysselsättningen. Det feministiska utopiska postwork politics, om ett samhälle 

som dekonstruerat begreppet arbete, som jag undersöker i förarbetena lyser med sin frånvaro 

(Weeks,2011:102). Istället finner jag en tydlig neutralisering av neoliberalistiska 

ståndpunkter; sysselsättningen och produktiviteten är nyckeln till social trygghet. Genom att 

öka människors flexibilitet på arbetsmarknaden vill de öka en sysselsättning som uppmuntrar 

människor till lågavlönade, otrygga korttidsanställningar (Weeks,2011:80). Värderingarna 

framställs som självklara, som åtgärder och incitament utan en politisk innebörd, något som 

skapats för att försäkra den sociala tryggheten. Utifrån detta fokus på sysselsättning finns det i 

förarbetarna också ett stort fokus på hur basinkomst kan ses som en uppmuntrande 

samhällsstruktur för arbetslösa, alltså de som inte har en inkomst baserat på arbete:  

 

The primary goal of the basic income experiment is related to promoting 

employment. (Kangas, 2016:58) 

 

I förarbetena förklarar de varför människor inte tar lågavlönade eller korttidsanställningar 

med att den sociala tryggheten i sig har satt upp dessa hinder i form av flitfällor och 

byråkratifällor. De menar därför att utan hinder, utan flitfällor eller byråkratifällor, så skulle 

dessa lågavlönade korttidsanställningar vara eftertraktansvärda. Att arbetet i sig är något som 

en person ska vilja ta, om den kan, men att den hindras av ett komplicerat socialt 

säkerhetssystem. Inte för att arbetet i sig är just lågavlönat, otryggt och består av ett 

korttidskontrakt (Kangas, 2016:14–16; RP 215/2016 rd:3,5). Detta meningsskapande kring 

arbete och sysselsättning som något eftersträvansvärt och positivt menar att välfärden i 

Finland idag är ett hinder för arbetslösa. Basinkomsten ses inte som en del av att vi borde 

omvärdera och dekonstruera begreppet arbete. Därmed uteblir den kritik av arbete som Weeks 

menar ska vara det feministiska postwork politics och istället framställs basinkomsten tvärtom 

som ett verktyg för att minska arbetslösheten:  

 

If the income were merely a small addition to wages, it would risk supporting 

precarious employment and rationalizing the present wage system. […] To Summarize, 

the specific demand for basic income that I want to consider as a successor to the 
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demand for wages for housework and a tactic of a contemporary postwork politics is a 

basic income rather than a wage support, an unconditional income instead of a 

participation income, and a social wage as opposed to capital grant. (Weeks, 2011:139) 

 

Denna fokus på att sysselsätta arbetslösa som finns i försöket med basinkomst blir direkt en 

uppmuntran till att fortsätta tillåta de prekära arbetsförhållandena som prekariatet skapats ur 

att fortgå (Standing, 2012: 8–10). Genom förarbetena till det finska försöket med basinkomst 

når de inte till det feministiska utopiska projektet av postwork politics som Weeks beskriver, 

eftersom försöket istället syftar till att upprätthålla de ojämlika maktstrukturerna i arbetet och 

direkt förespråkar otrygga lågavlönade korttidsanställningar för de människor som redan 

befinner sig i marginalen av arbetsmarknaden (Weeks, 2011, Standing, 2012).   

 

Diskussionerna om basinkomstmodeller som tidigare diskuterats inom finsk politik, har alltid 

förts i en dikotomisk politisk kontext, där den ena delen understryker kärnfrågorna inom 

välfärden, som jämlikhet och universalitet och den andra basinkomstens möjlighet för 

flexibilitet och förenklande av byråkrati och minskande av flitfällor i välfärden (Koistinen & 

Perkiö, 2015:29, 37–38). Den populärpolitiska kontext som framförallt syns inom förarbetena 

för detta försök till basinkomst i Finland belyser basinkomstens möjlighet för flexibilitet och 

förenklande av byråkrati. I de förkortade remissyttrandena som finns i propositionen 

uttrycktes ett generellt stöd för basinkomst försöket: 

 

Målen för basinkomsten fick som helhet ett brett stöd, och det konstaterades att 

man genom detta försök kan få information om hur ekonomiska incitament 

påverkar just de arbetslösas arbetsmarkandsbeteenden. (RP 215/2016 rd:13, 

min kursivering) 

 

Motiveringen för basinkomst är tydligt förankrad i näringslivet med fokus på 

arbetsmarknadsbeteenden hos de arbetslösa (RP 215/2016 rd:13). Det handlar inte om att nå 

jämställda rättigheter och förespråka jämlikhet utan om att se basinkomsten som ett 

ekonomiskt incitament för vad som i texten tydligt visas vara ökad sysselsättning. 

Ekonomiskt incitament blir ett lika-med tecken för basinkomst.: 
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 Försökets huvudsyfte är att få ett i vetenskapligt hänseende tillförlitligt svar på 

frågan om för hur många personer basinkomsten främjade sysselsättningen. (RP 

215/2016 rd:6, min kursivering)  

 

Denna fokus på sysselsättning och hur basinkomsten kan sätta fler i arbete har ännu en ett 

fokus där eget företagande anses vara eftertraktansvärt och något om basinkomsten kan 

uppmuntra till: 

 

Eftersom sysselsättningen är den primära resultatvariabeln i basinkomstförsöket 

vill man i försöket också iaktta hur basinkomsten påverkar i vilken utsträckning  

försöksdeltagarna väljer att bli företagare. (RP 215/2016 rd:10) 

 

Basinkomst försöket ses som ett ekonomiskt incitament för att öka egenföretagandet. Genom 

att förutsätta att egenföretagande är något gott så förespråkar de också i propositionen en idé 

om ett samhälle som allt mer neoliberalistiskt och individualistiskt. En basinkomst som 

bygger på feministiska värdegrunder skulle istället för att uppmuntra till olika sorters arbete 

tillåta oss att vilja vara något annat, bortom familjen och arbetet, basinkomst skulle kunna 

vara en del av en möjlighet till en utopi bortom det vi har (Weeks, 2011:145). 

 

6.2.2 Arbete och klass 
 

Man har antagit att basinkomsten kommer att sänka tröskeln för enskilda personer att ta 

emot kortvariga arbetserbjudanden eller att bli företagare, eftersom basinkomsten 

garanterar en förutsägbar minimiutkomst också i de situationer där inkomsterna från 

företagandet inte nödvändigtvis för det. (RP 215/2016 rd:10, min kursivering) 

 

Vad begreppet arbete innebär formuleras inte explicit i förarbetena utan det tydliggörs genom 

språk och i lingvistisk uppbyggnad att lönearbete, arbete för ekonomisk inkomst är det som de 

menar i texten då de refererar till arbete (RP 215/2016 rd: Kangas,2016). Mycket lite eller 

inget i texterna från förarbetena erbjuder en dekonstruktion av begreppet arbete. Arbete eller 

arbetande används återkommande i texterna för att beskriva den ställning som är önskvärd av 

de arbetslösa som är med i försöket med basinkomst, de som nu är arbetslösa ska uppmuntras 

till att bli sysselsatta lönearbetare. I propositionen är detta som absolut tydligast:  
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Eftersom det inte sker några stora förändringar i en persons inkomst under 

arbetslöshet kommer försöket att öka det ekonomiska incitamentet att söka jobb. 

(Kangas, 2016:8) 

 

Det intressanta är att det i den första utav texten i förarbetena, rapporten till försöket med 

basinkomst, finns en problematisering av begreppet arbete:  

 

The threat of technological unemployment resulting from technological 

advances has reignited the debate on whether there should be a wider concept of 

work in use. (Kangas, 2016:43, min kursivering) 

 

Detta citat återfinns i rapporten bland diskussionen över andra försök med basinkomst och 

vad de vill åstadkomma. Här följer en diskussion som kan likna den som tidigare feministisk 

forskning har påpekat och som Weeks belyser nämligen att konceptet arbete i sig måste 

ifrågasättas, göras politiskt, teoretiseras och undersökas med tanke på hur samhället har 

utvecklats. Nationalstaterna är en del av den uppfostran som skapat oss till goda 

anställningsbara, sysselsätta människor. I dagens samhälle är retoriken att uppmuntra till 

arbete en nyckelfunktion inom staten, särskilt i en post-välfärdssamhälle och en neoliberal stat 

(Weeks,2011:6–7). Rapporten fortsätter diskussionen kring arbete med att säga: 

 

In fact, in the debate of technological transition, basic income is often presented 

as participation income that also provides the basis for participation in 

production taking place outside paid work. (Kangas,2016:43, min kursivering) 

 

Definitionen av arbete framställs här som just lönearbete och reproducerar därmed den binära 

uppdelningen av delvis lönearbete och arbete utanför lönesfären. Samtidigt så diskuteras hur 

den binära uppdelningen av arbete som delvis betalt och obetalt genom basinkomst skulle 

kunna dekonstrueras. Arbete skulle genom en basinkomst tillåtas att värderas även utanför det 

som lönearbetet representerar. ”for participation in production taking place outside paid 

work” (ibd, min kursivering) genom att skriva ut production och samtidigt inte nämna 

reproduktivt arbete s-om något som händer varken innanför eller utanför lönearbetet 

osynliggörs också den delen av arbete som ofta tillskrivs kvinnor. Det produktiva arbetet som 

historiskt tillskrivits män premieras därmed. Detta osynliggörande av det reproduktiva arbetet 

syns också i argumentet för att uppmärksamma arbete utanför lönsfären. Arbete som genom 
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historien har befunnit sig utom lönesfären, som hushållsarbete, vårdarbete och annat 

feminiserat arbete finns inte med i argumentationen för en omvärdering av begreppet arbete. 

Istället är fokus på hur det teknologiska tagit plats och att samhället därmed behöver 

omvärdera arbete.  

 

 If technological unemployment increases, it might be necessary to provide more 

support for work carried out in society. (Kangas,2016:43) 

 

Detta fokus på ett omvärderande av arbete, och stöd till arbete utanför lönesfären är alltså 

underbyggt av en förståelse om att det är teknologin som skapat denna diskussion. Inte att 

denna diskussion i själva verkar har pågått länge inom det feministiska rummet. Där 

diskussioner länge förts om det feminiserade reproduktiva icke-avlönade arbete som argument 

för basinkomst, eller lön för hushållsarbete (Vollenweider, 2001; McKay, 2013; Weeks, 

2011). Det som skapat denna diskussion är istället, enligt rapporten, en framväxt av 

teknologin, då de tidigare produktiva arbetena inte längre behövs. Först när den historiskt 

kodade manliga arbetskraften hotas, så vaknar debatten om basinkomst för arbete utanför 

lönesfären och blommar i de politiska rummen. Det finns därmed en tydlig distansering i 

texten från den feministiska kritiken av arbete som Weeks och andra feministiska teoretiker 

diskuterat.  

 

Inom rapporten diskuteras också om hur basinkomsten i sig, om den var tillräckligt hög, 

skulle minska inkomstklyftorna I samhället och genom omfördelning av ekonomiska resurser 

skapa ett mindre ojämlikt samhälle.  

 

High levels of basic income would naturally have significant effects on income 

distribution. There would be a substantial narrowing of income inequality. 

(Kangas, 2016:23) 

 

Detta sägs, men i samband med att de erkänner att de inte har budget för ett sådant experiment 

för nuvarande och i ett så tidigt stadium. (Kangas, 2016:1–4,24) 
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6.2.3 Kön och basinkomstförsöket  
 

Basinkomsten kan ha konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män, 

men de är svåra att förutse. (RP 215/2016 rd:10) 

 

Det här stycket är taget från den enda biten som fokuserar på problematiken om kön och 

basinkomst. Inom förarbetena för basinkomst har inga resurser lagts ner på att undersöka hur 

tidigare försök av basinkomst har påverkat frågor som genus och jämställdhet. Det som 

diskuteras i propositionen kring genus och basinkomst är om basinkomst kan får fler kvinnor 

att stanna hemma eller uppmuntra till mer deltagande på arbetsmarknaden (Rp 215/2016 

rd:10–11). Denna diskussion liknar den som förs inom den feministiska forskningen kring 

basinkomst, där de benämner problematiken som ”Wollstonecrafts dilemma” (McLean, 

2015:3–5). 

 

Detta kan på längre sikt få negativa konsekvenser på arbetsmarknadsställningen 

för de kvinnor som deltar i försöket. Det har också framförts att basinkomsten 

tvärtom kan främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. (Rp 215/2016 

rd:11) 

 

Det som står i riksdagens proposition om genus och jämställdhet i anslutning till basinkomst 

är endast där som för att visa på att det inte har genomgåtts några större diskussioner eller 

problematisering kring detta. Däremot kan vi se att de gjort ett urval på att kunna se vilka 

grupper som det görs mest skillnad på om de får en basinkomst eller inte: 

 

Eftersom försöksbudgeten är begränsad måste man vid fastställandet av 

målgruppen fokusera på de grupper där basinkomsten kan antas påverka 

beteendet. (Rp 215/2016 rd:7, min kursivering) 

 

De har valt sin grupp av försöksdeltagare utifrån vilka som de tror basinkomsten kan ändra 

beteendet hos. Enligt den tidigare feministiska forskningen som gjorts på basinkomst skulle 

det teoretiskt leda till ändrande beteendet hos kvinnor som blir diskriminerade på 

arbetsmarknaden eller av förtryckande patriarkala familje-konstellationer inte har möjlighet 

att förtjäna en grundläggande ekonomisk inkomst (Vollenweider, 2013:20–22). Ur ett 

feministiskt intresse borde det i enlighet med den här formuleringen vara av intresse för 
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försöket att undersöka om basinkomst skulle påverka jämställdheten. Istället så förutsätts det 

vara av större intresse att se hur basinkomsten ändrar beteendet hos arbetslösa, för att 

undersöka hur de får arbetslösa att öka sin sysselsättning.  

 

Målet är att lägga om den sociala tryggheten så att den är inkluderande och 

uppmuntrar till arbete (Rp 215/2016 rd:12). 

 

Detta förtydligas ytterligare genom idén om att det främsta intresset är just sysselsättningen, 

och hur det påverkar andra grupper är inte av intresse för basinkomst försöket. Det som inte 

betänks är hur arbete och lön kan uppmuntra till olika sätt att göra genus på. Genom arbete 

produceras och reproduceras genus, och ges ett värde förknippat med arbete och genus. Precis 

som klassidentiteter är genusidentiteter kopplade till arbete, på sätt som också kan 

sammanföra eller fjärma den som utför arbetet till deras yrken. En uppdelning av 

hushållssysslor kan reproduceras inom hushåll och vara ett njutningsfullt vis att manifestera 

genus på, på samma sätt kan arbete vara en del av att göra genus (Weeks, 2011:9–10). 

 

Sometimes doing gender might be treated as part of doing the job, at other times 

doing the job is part of what it means to do gender (Weeks, 2011:10). 

 

Genom en basinkomst skulle ett möjliggörande av en dekonstruktion av maktkonstellationer 

som tidigare varit självklara och byggda på genusrelationer och arbetsfördelningen dem 

emellan både utanför och innanför lönearbetet vara möjligt (Vollenweider,2013:22–24). 

 

6.3 Diskursiv praktik 
 
Här undersöker jag hur texten är producerad, för vem, av vilka och hur den tolkas, förstås och 

mottas. Vilka slags genrer och diskurser som finns inom materialet. Jag undersöker texternas 

intertextuella kedja, hur rapporten och propositionen textuellt bygger på varandra. Även 

diskursordningen och interdiskursiviteten i texterna analyseras, vilka genrer och olika 

diskurser som syns i texterna och skapar ett interdiskursivt möte som också påverkar 

diskursordningen (Winther, Jørgensen & Philips, 2000:85–86). 
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6.3.1 intertextualitet och interdiskursivitet  
 

I materialet finns en intertextuell kedja mellan rapporten och propositionen som kan ses som 

en manifest intertextualitet, där texterna uttalat refererar och bygger på varandra. Inom de två 

texterna för förarbetet kommer först rapporten, mycket fokus läggs på hur enligt vetenskaplig 

forskning och undersökningar försöket med basinkomst ska utformas i Finland (Kangas, 

2016). Den vetenskapsgenre som genomsyrar hela rapporten tydliggörs redan i rapporten 

första mening:  

 

The aim of this working paper ‘From Idea to Experiment’ is to summarise the 

preliminary report on the universal basic income (BI) experiment planned in 

Finland. (Kangas, 2016:4) 

 

Samtidigt så sägs det redan från början att den här studien är framtagen på initiativ av den 

sittande finska regeringen 2016, en koalitionsregering bestående av liberalkonservativa 

Samlingspartiet, det nationalistiska och högerpopulistiska partiet Sannfinländarna och med 

statsministern från den liberalkonservativa Centerns Juha Sipilä i spetsen.  

 

 In the fall of 2015 the Prime Minister’s Office called for a tender on a basic 

income experiment. (Kangas, 2016:7)  

 

Rapporten är skapad utifrån regeringens vilja och genom deras budget har de valt att göra en 

vetenskaplig undersökning kring hur basinkomsten kan tänkas implementeras i Finland. 

Texten innehar därför en vetenskaps genre, som också påverkas av en politisk diskurs då den 

regleras av regeringens vilja. Vissa ramverk och teoretiska möjligheter är alltså redan innan 

rapporten påbörjats uppstagade och går inte att bortse ifrån. Rapporten hade inte kunnat 

utformas utan regeringens budget. Den är förutbestämd att gå i enlighet med den politik som 

regeringen bedriver och går därför i enlighet med regeringens politiska riktning, rapporten 

innehar alltså en politisk diskurs (Kangas, 2016).  

  

After an evaluation of the scientific quality and competence of participating 

research groups […]. (Kangas, 2016:7)  
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Här är tydligt att de som valts till att skapa rapporten är utvalda av de som beställd den, 

medlemmars i den nuvarande liberal-konservativa sittande finska regeringen. Detta blir sedan 

till en proposition som är en direkt konsekvens av rapporten. Rapporten är den första texten i 

den intertextuella kedjan och propositionen är den text som direkt bygger på och refererar till 

rapporten, och tillsammans bildar dessa två texter en manifesterad intertextuell kedja. 

 

I den andra texten i den intertextuella kedjan finns propositionen. Propositionen har en 

tydligare politisk utformning i text och språkform, den är skapad ur en politisk regerings vilja. 

Här finns samma bitar som i rapporten, men i mindre format, konkretare och det som tydligast 

finns kvar från rapporten är fokusen på att de arbetslösa ska sysselsättas och att byråkratin ska 

förenklas. Från den vetenskapliga genre som fanns inom rapporten växer den politiska 

diskursen sig tydligare i propositionen:  

 

Propositionen syftar till att genomföra ett försök med basinkomst, utifrån vilket 

man kan bedöma om den sociala tryggheten kan reformeras med hjälp av en 

basinkomst så att i synnerhet de flitfällor som anknyter till arbete minskar. (Rp 

215/2016 rd:5) 

 
Den vetenskapliga genren som är tydlig inom rapporten refereras till i propositionen och finns 

till viss del också där: 

 

Propositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med 

Folkpensionsanstalten. Det ovannämnda forskningskonsortiets utredningsarbete 

har utgjort grunden för beredningen. (Rp 215/2016 rd:12) 

 

Den politiska diskursen står i relation till den vetenskapliga genren som rapporten än tydligare 

är en del av. Dessa diskurser och genrer är i sig delar av diskursordningar. Inom materialet 

finns dels en politisk diskursordning som sätter upp ramar och begräsningar inom försöket 

med basinkomst:  

 

The basic income experiment is one of the policy measures designed to reform the 

Finnish social security system to better correspond with the changes in working life, to 

make social security more participatory and diminish work-disincentives, reduce 
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bureaucracy and simplify the overly complex benefit system. (Kangas, 2016:5, min 

kursivering) 

 

Den politiska diskursordningen som utläses i rapporten ingår i en politisk förändring och har 

vissa politiska mål att uppfylla. Den politiska diskursordningen möts med en vetenskaplig 

diskursordning som syns i hur texten utforskar och undersöker ekonomiska och sociala bitar 

av vad basinkomsten kan tänkas förändra eller inte. 

 

In an ideal test situation, treatment groups would use different basic income 

models so that it would be possible to study impact mechanisms in a more 

comprehensive way. (Kangas, 2016:6) 

 

Den vetenskapliga diskursordningen är tydligast i rapporten, då texten undersöker de olika 

idéerna, och utvärderar det besluts som tagits om att implementera basinkomsten. I 

propositionen övergår texten till att influeras mer av den politiska diskursordningen som finns 

med i hela rapporten men är tydligare uttryckt i propositionen. 

 

Propositionen syftar till att genomföra ett försök med basinkomst, utifrån vilket 

man kan bedöma om den sociala tryggheten kan reformeras med hjälp av en 

basinkomst så att i synnerhet de flitfällor som anknyter till arbete minskar. (Rp 

215/2016 rd: 5) 

 

Då dessa två diskursordningar möts så bildas en interdiskursivitet dem emellan. Där den 

politiska diskursordningen blandas med den vetenskapliga diskursordningen och suddar ut 

gränserna däremellan. (Winther, Jørgensen & Philips, 2000:77) 

 

Denna förändring uttrycks också som mål i propositionen, att skapa en ”ny slags kultur” (Rp 

215/2016 rd:11). 

 

Basinkomst försöket företräder en helt ny slags kultur, där ambitionen är att på 

ett så övergripande sätt som möjligt utnyttja forskningsrön vid planeringen av 

politiska åtgärder. (Rp 215/2016 rd:11, min kursivering) 
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Det ovannämnda citatet understryker hur dessa två diskursordningar möts och suddar ut 

gränserna dem emellan. Propositionen tydliggör att detta försök med basinkomst i Finland 

också är en del av en ny slags kultur, där politiska bestämmelser ska utgår från vetenskapliga 

forskningsrön vid planering av politiska åtgärder. 

 

Att de medvetet väljer att klassa detta som ett projekt som tidigare inte utförts kan också 

spegla den viljan att föregå med som ett progressivt land. 

 

An experiment of this kind is whiteout precedent in Finnish history. (Kangas, 

2016:60) 

 

Denna interdiskurisvitet mellan den politiska och den vetenskapliga diskursordningen och den 

intertextualiet mellan texterna, där propositionen bygger på rapporten, är en del av viljan från 

regeringen. Genom att blanda dessa två diskurser så bygger de upp en idé om att regeringen 

bygger på vetenskap, saklighet och objektivitet (Winther, Jørgensen & Philips, 2000: 76–

77,86–87).   

 

6.4 Social praktik 
 
I den här delen av analysen sätter jag den textuella delen och diskursiva praktiken i 

förhållande till den sociala praktiken. Jag undersöker ideologi och hegemoni i texten samt hur 

diskursordningen upprätthålls eller är i förändring och vilka sociala konsekvenser detta får i 

en bredare social praktik (Winther, Jørgensen & Philips, 2000: 76–77, 90–91).  

 

6.4.1 Ideologi och Hegemoni inom förarbetena för basinkomst 
 

The basic income experiment is one of the activities aiming to reform social security so 

that it corresponds better to the changes of working life, to overhaul social security to 

encourage participation and employment, to reduce bureaucracy, and to simplify the 

complicated benefits system in a sustainable way regarding public finances. (Kangas, 

2016:58, min kursivering) 

 

Texten framhäver att den sociala säkerheten ska förbättras genom att anpassa sig efter 

arbetsmarknadens förändringar. Den sociala säkerheten ska därför också vara utformad på så 

sätt att den uppmuntrar till anställning. Texten menar att genom enkel byråkrati så nås en 



    
 

	
 

34 

förbättrad social säkerhet. Inom förarbetena till basinkomsten går det därför att utläsa en 

neoliberal ideologi, denna urskiljs i språket och i den diskursiva förståelsen av sysselsättning 

som fokus för en fungerande välfärd.  

 

Ideologi är de interpretationer eller förståelser som kan visa sig vara inte bara felaktiga men 

också nödvändiga för att etablera och upprätthålla vissa maktrelationer (Fairclough, 2010:8). 

Genom att fokusera på att få arbetslösa att i högre grad ta anställningar och anpassa välfärden 

efter förändringarna i arbetsmarknaden avspeglas denna neoliberala ideologi i texterna. 

Ideologin upprätthåller de rådande maktförhållandena inom arbetet och arbetslivet genom att 

med basinkomst som ekonomiskt incitament uppmuntra en redan marginaliserad grupp att ta 

prekära, otrygga och lågavlönade arbeten. Denna ideologin sätter reproduktionen av dess egna 

perspektiv framför en transformation (Winther, Jørgensen & Philips, 2000:79–80).  

 

Tolkningen av ideologin i texten är något om skapas i ett dialektiskt förhållande mellan mig 

och texten, läsning som jag gör av spår i texten av neoliberala meningar (Fairclough, 

2010:56–58, 64–65). Detta syns tydligt i hur texten talar om arbete som ”to encourage 

participation and employment” (Kangas, 2016:58), sysselsättning och anställning är att 

föredra, det är det mål som basinkomsten är skapad för. Samma ideologi finns inom tidigare 

arbete om hur medborgarskap styrs av näringslivets principer: 

 

[…] political governance is increasingly about creating systems and incentives 

to steer production, consumption, and employment in ways that ensure a smooth 

operation of the market. (Hirsto et al., 2014:123)  

 

Att skapa nya neoliberala välfärdsystem som ska främja en högre sysselsättning, som ska vara 

utformad efter hur arbetsmarknaden har förändrats, syns inom flera delar av 

politiskaapparater. Den neoliberala ideologin är också en del av den hegemonin som också 

smidigt lyckats att tagit sig an klassretoriken och förespråkar allas rätt till arbete. 

 

The primary goal of the basic income experiment is related to promoting 

employment. (Kangas, 2016:58) 

 

Genom att förespråka allas rätt till social trygghet genom arbete, antar texten smidigt 

klassretoriken och låter samtidigt den neoliberal ideologins vilja att öka sysselsättningen 
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fortgå. Det tydliggörs att arbetet i sig är av stor vikt, låglön eller otrygga anställningar är inte 

något som ses som problematiskt, istället så ses basinkomsten som ett incitament för att 

upprätthålla just dessa otrygga anställningar 

 

På grund av de många parallella förmånerna och den behovsprövning som 

tillämpas på dem kan systemet för social trygghet föra in förmånstagarna i såväl 

flitfällor som byråkratifällor, som hindrar dem från att ta emot i synnerhet 

deltidsarbete eller kortvariga anställningar. (Rp 215/2016 rd:3) 

 

Arbetsmarknaden styr direkt hur den sociala tryggheten byggs upp. Sysselsättning per se 

definieras som att utföra arbete, lönearbete och nyttogöra. Sysselsättningen ses som en väg 

via medborgerlig god arbetsmoral mot social trygghet.  

 

Inom rapporten och propositionen finns det små incitament i texterna som kritiserar den 

neoliberala hegemoni som presenteras genom förarbetena. Detta syns framförallt i rapporten 

där forskateamet understryker att de inte hunnit genomföra det experiment som de från början 

hoppats få genomföra: 

 

At the moment, it seems that the government will start with a basic income of 

560 euros (net per month). Unfortunately, many of the ideas we proposed in the 

preliminary report will never materialize. (Kangas,2016:4) 

 

I rapporten syns ett motstånd inom hegemonin, från forskarnas sida, gentemot experimentet:  

 

And as can be seen in the bill on BI legislation (25th August 2016) much of our 

recommendations could not be met. (Kangas, 2016:4) 

 

I rapporten finn ett helt kapitel som är ägnat åt just detta: 

 

 8.3 Why were the recommendations of the preliminary report not adopted as 

such? (Kangas, 2016:60) 

 

Här diskuteras hur rapportens rekommendationer inte blivit en del av experimentet och varför. 

Mycket av kritiken bygger på att rapporten inkluderade många fler olika modeller, 
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skattesystem och lösningar på en basinkomst. Det som står till största svar på frågan är en 

begränsad tidsram och budget (Kangas,2016:60–62). 

 

The budget for the experiment was €20 million, which had to cover the administrative 

costs of the experiment. This means that the factual amount available for benefit 

purposes is less than €20 million. In the finale end the Finnish tax administration was 

not able to participate in the drafting of the law. (Kangas, 2016:60) 
 

Det som diskuterades i rapportens tidigare skede bygger på en tanke om att inkludera det 

finska skatteverket i förslaget med basinkomst och därmed kunna bygga ett säkrare socialt 

system. I rapporten finns det en strävan mot att utforma ett mer inkluderande basinkomst 

försök, men som genom politiska ramverk inte kunde implementeras. Det är alltså pengarna, 

tiden och därmed politiken och den neoliberala hegemonin som styrt hur försöket med 

basinkomst ska utformas. 

 

The reason for the decision to carry out the experiment among 2,000 unemployed 

persons is that, as current recipients of welfare benefits from Kela, they offer a cost-

effective alternative. The adopted research model is such that it allows us to base the 

research around unemployment benefits being paid out by Kela. Also it is less  

complicated to draft the law with a specific group of people in mind. (Kangas, 2016:60) 

 

Att framförallt satsa på att undersöka hur sysselsättningseffekterna kan förbättras för den 

grupp av arbetslösa som är med i experimentet är därmed ett politiskt beslut som anses vara 

billigt och gå relativt snabbt att implementera i det rådande systemet. 

 

Finally, the choice of unemployment benefit recipients was supported by the 

possibility to make the sampling speedy and efficient. (Kangas, 2016:61) 

 

Tiden är en annan av de variabler som räknas in i valet av system och hur basinkomst försöket 

ska utformas. Rapporten och forskningen behövde mer tid och pengar för att kunna 

genomföra större mer övergripande förändringar: 

 

In this regard, the time constraints placed on the legislative process limited the 

choice of the target population and research model. (Kangas, 2016:60) 
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Den neoliberala ideologiska hegemonin som finns i förarbetena ifrågasätts framförallt i den 

första av texterna, rapporten som menar att detta är något som de inte förespråkar. Det 

forskarteam som står bakom rapporten är därför på sätt och vis representanter av den 

vetenskapliga diskursordningen som utmanar den politiska diskursordningen, och som skapar 

denna ostabila relation inom hegemonin i förarbetarena. Denna neoliberala hegemoni är också 

tydlig i hur den del av prekariatet som aktivt väljer att beskylla andra delar av prekariatet för 

en försämring av deras levnadsstandarder: 

 

Det är den kroniskt socioekonomiska otryggheten som underblåser de 

nyfascistiska rörelserna i de rika länder som nu genomgår en fördröjd 

nedjustering av levnadsstandarden i globaliseringens spår. (Standing, 2013:261) 

 

Det är en enkel lösning på ett problem som egentligen bygger på mer komplicerade strukturer 

och denna problematik är inte heller någonting som basinkomst försöket i Finland verkar att 

ta i beaktning, då de förespråkar basinkomst som ekonomist incitament för att tillåta redan 

arbetslösa arbeta med otrygga lågavlönade arbeten (Standing, 2014:34–38; rp 215/2016 rd). 

 

Inom propositionen hittas kritik av hegemonin endast som en del av de remissyttranden som 

propositionen fick in inför omröstning av lagförslaget till ett försök med basinkomst: 

 

Många remissinstanser ansåg att man mer sannolikt skulle få reda på 

basinkomstens effekter på människors beteende genom att ge den till grupper i 

utkanten av arbetsmarknaden, exempelvis studerande, frilansare och tillfälligt 

anställda. (RP 215/2016 rd:13) 

 

Dessa remissyttranden delar den kritik som Standing diskuterar kring prekariatet. Alltså att de 

som mest behöver basinkomst inte är inkluderade i förslaget. De som inkluderas i förslaget 

uppmuntras till att ta just de otrygga arbeten som Standing menar är en del av den 

klassproblematik som prekariatet representerar. Kritiken går tydligt emot bilden av 

neoliberalism som den hegemoniska ideologin i förarbetena. Remissyttrandet är dock en del 

av propositionen som egentligen mestadels representerar den politiska diskursens struktur, 

och har inte i sig påverkat beslutet om hur försöket med basinkomst ska se ut: 
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Den kritik som gällde valet av och storleken för målgruppen för försöket med 

basinkomst samt skattefriheten för basinkomsten har inte kunnat beaktas i 

propositionen, […]. De kommentarer som gäller alternativ för hur man kunde gå vidare 

med försöket med basinkomst kommer att beaktas i samband med beredningen av den 

andra, mer omfattande fasen i försöket. (RP 215/2016 rd:13) 

 

Genom att kritiken finns med i texten så visar det på en kritik av den hegemoniska neoliberala 

ideologin som annars syns genom texterna. Detta missnöje som uttrycks i vissa ställen genom 

texterna är alltså riktad mot den hegemoni som de samtidigt själva är med och skapar. 

Kritiken av den rådande hegemonin är en del av ett större instabilt projekt som är en del av en 

social praktik där välfärden genom åren har omstrukturerats för att bättre anpassa sig efter den 

neoliberala ideologin som vuxit sig allt starkare inom samhället (Standing, 2013:15–16; 

Weeks, 2011:180–181). Motståndet och det instabila inom den hegemoniska neoliberala 

ideologin öppnar upp för olika möjliga resurser till motstånd. Hegemonin är aldrig stabil och 

inom den ingår det i en större social praktik när dessa diskursiva element artikuleras på nya 

sätt bidrar de också till en viss diskursiv förändring (Winther, Jørgensen & Phillips, 2000:76–

81). Denna diskursiva förändring inom förarbetena har bidragit till att den vetenskapliga 

diskursordningen och den politiska diskursordningens möts och på så sätt skapat en slags 

utplåning av gränserna mellan dessa diskursordningar. Den vetenskapliga diskursordningen 

blandas in i den politiska diskursordningen. Detta kan i sig ses som en drivkraft i en större 

pågående samhällsförändring, där det i den neoliberala ideologins hegemoniska sfär ingår att 

ha makt över det vetenskapliga som publiceras och vad som av vetenskapen valideras och 

ligger till grunden för framtida politiska beslut (Winther, Jørgensen & Philips, 2000:90–92). 

7 Slutsatser/ diskussion 
 

Förarbetena till försöket med basinkomst i Finland som jag häri har analyserat vill använda 

idén om basinkomst som ett ekonomiskt incitament, för att öka sysselsättningen i den grupp 

arbetslösa som deltar i försöket. I dessa undersöks också hur basinkomst som ekonomiskt 

incitament kan vara en del av en social trygghet. Detta skapar en diskursiv förståelse kring 

arbete och basinkomst som ett neoliberalt verktyg. Denna förståelse av basinkomst liknar 

Clarks resonemang, där han i en aktivistisk artikel nämner Finlands försök om basinkomst, 

han menar att basinkomstidén falskt säger sig vara en socialistisk progressiv rörelse. I min 

teoretiska ansats undersökte jag ingående de förarbetena till försöket med basinkomst i 

Finland om hur basinkomstidén skulle kunna ses som något feministiskt. Hur basinkomst som 
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idé skulle kunna representera en del i ett större feministiskt projekt, där begreppet arbete 

omvärderas och inte längre ses som en central del i våra liv. Att genom basinkomst tillåta 

andra delar av livet att värderas högre, som en del i ett postwork politcs projekt. 

 

 Genom att undersöka diskurser i texterna som utgör förarbetena till lagen om försök med 

basinkomst i Finland menar jag att detta försök med basinkomst inte kan ses som en del av ett 

feministiskt postwork politics projekt. Det är istället en del av en neoliberal vision och 

ideolog, där välfärdstjänster utformas utifrån arbetsmarknadens krav på ökad sysselsättning. 

Förarbetena skapar en ny förståelse av social trygghet som likställer arbete och sysselsättning 

med social säkerhet. Clark argumenterar för hur detta är en del av en större neoliberalrörelse, 

jag menar efter min kritiska läsning av förarbetena till försöket i basinkomst att detta 

stämmer, och att förutom Clarks resonemang om otrygga arbetsförhållanden bör mer fokus 

läggas på den kvinnliga erfarenheten som McKay problematiserar kring i skapandet av en 

feministisk basinkomst. En erfarenhet som belyser hur det reproduktiva arbetet länge har 

marginaliserats och hur produktiva delar av arbete premierats. Det som tydliggörs i 

förarbetena är att dessa typer av erfarenheter inte har tagits i beaktande under utformningen av 

lagen. 

 

Basinkomsten förstås i förarbetena som ett ekonomiskt incitament som används för att 

rättfärdiga de lågavlönade och otrygga anställningar prekariatet idag är beroende av. 

Prekariatet som ny klass med prekära arbetsförhållanden kan inte finna en lösning i försöket 

med basinkomst i Finland, eftersom det i förarbetet argumenteras för att basinkomst i själva 

verket ska fungera som ett ekonomiskt incitament och direkt stöd för att upprätthålla otrygga 

korttidsanställningar som alltfler personer blir en del av. 

 

Trots diskussioner om hur de teknologiska delarna av arbete alltmer tar över tidigare 

produktion som utförts av arbetare, och att arbete som begrepp kanske därför behöver 

omvärderas så finns inga eller väldigt få reflektioner kring hur genus eller klass spelar in i 

förståelsen till begreppet arbete. I förarbetena finns en slags outtalad självklarhet om att 

basinkomst ska påverka alla lika. Ingen eller väldigt lite forskning kring hur görandet av 

genus inom arbete både utanför och innanför lönesfären påverkas av basinkomsten framförs i 

förarbetena. Därför kan det inte påstås vara en del av den postwork politics som i sig själv 

bygger på en förståelse av basinkomst som en inkomst som inte ska vara kopplad till krav 

eller ekonomiskt incitament för (direkt eller indirekt) arbete. Basinkomsten som den 
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framställs i feministiska teorier om postwork politics är något som utan krav tillfaller alla och 

i sig är tillräcklig för att leva på. Jag har i uppsatsen diskuterat hur basinkomst kan ses som ett 

intersektionellt verktyg, genom en ekonomisk grundtrygghet kan tidigare strukturella 

maktförhållanden komma att omvärderas. Förarbetena presenterar försöket med basinkomst 

endast som ett stöd som uppmanar människor till att ta lågavlönade och/eller otrygga 

anställningar, därför är förarbetena till Finlands försök med basinkomst inte en del av ett 

postwork politcs feministiskt projekt. Eftersom basinkomsten i försöket ses som ett 

ekonomiskt incitament för arbetslösa att ta otrygga anställningar är det istället en del av en 

neoliberal hegemonisk ideologi. Finlands försök med basinkomst kan ses som en del i en 

större diskursiv förändring som omstrukturerar välfärden för att bättre vara anpassad efter den 

globala arbetsmarknaden, där förståelsen av arbete som en ekonomisk sysselsättning 

reproduceras.  
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