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Abstract

The purpose of this review is to summarize the experiments that have been presented regarding 

guaranteed Basic Income, performed around the world; to see if a BI might fit into ”the Swedish 

model”; and what further research would be needed to understand the mechanics of BI. A theory has

been used, designed to compare the effects of cash transfer programs irrespective of economic level 

of the countries. The experiments show many similarities, such as improved school attendance and 

achievements, improved health, enhanced economic equality, a sense of inclusion and security, and 

also, where this has been studied, less crime. Where BI has been beneath the level of economic 

sustenance a growth of working hours including self employment has been noted, whereas in 

countries with an income high enough to sustain oneself a slight diminished work supply has been 

reported. The effects shown in the review seem to be well aligned with the visions of the Swedish 

welfare state, although might not be in alignment with the growing use of “work fare” in Sweden. 

Further research should focus on more long-lasting experiments and also to find a common ground, 

on which to perform them to be able to compare results.
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1. Inledning

Föreställningen om en basinkomst eller medborgarlön som en rättighet för varje person har en lång 

historia. Redan på 1700-talet redogjorde Paine (1999, s. 7-10) för varför han ansåg att det var varje 

mans och kvinnas rätt att kontinuerligt erhålla en viss summa pengar. Paine såg det som en 

kompensation för den naturliga rätt till en del av jordens mark som varje person föds med, men som

tagits ifrån flertalet människor genom fåtalets ägande av jorden. (ibid.)

I Sverige finns ingen vidare aktiv diskussion kring ämnet basinkomst. Det kan nog bero på att den 

så kallade arbetslinjen har en så förhärskande ställning i samhällsdebatten som någonting 

nödvändigt för att samhället ska fungera och för att människorna ska må bra. Arbetslinjen i det 

svenska samhället är ingen ny företeelse. Tanken på att alla ska delta i arbetslivet för att bidra till 

skatteintäkter som sedan ska kunna gå till reformer sträcker sig långt tillbaka i tiden (Johansson, 

2010, s. 21-22). 50- och 60-talen innebar att rätten till arbete lyftes fram medan 80- och 90-talen i 

stället markerade arbetet som en skyldighet för att kunna försörja sig själv. Att arbeta ses som 

positivt för den egna självständigheten och integreringen i samhället. (Milton, 2006, s. 14) 

Under de senaste decennierna har också tanken om att ekonomiskt bistånd kräver en motprestation 

stärkts. Den här tanken hade från början en anglosaxisk grund, men har spridit sig även till Sverige 

och verkar idag vara oomstridd oberoende av politisk tillhörighet. Denna motprestation handlar 

framförallt om att stå till arbetsmarknadens förfogande och att delta i olika projekt för att aktivera 

sig (Johansson, 2010, s. 21). Det går också att se arbetets betydelse i det svenska samhällets 

uppbyggnad av socialförsäkringssystemet där det är nödvändigt att först ha ett arbete för att komma 

ifråga för olika ersättningar. De som inte kan uppfylla de villkor som ställs för att få ta del 

socialförsäkringssystemet kan i stället söka hjälp med stöd av socialtjänstlagen. Men trots 

arbetslinjens strävan efter att ge alla en möjlighet att försörja sig själva, och trots regeringens 

strävan att ”utrota all fattigdom överallt” (Regeringen 2015) och de ekonomiska skyddssystemen 

för dem som inte har något arbete, finns fattigdomen ändå kvar i det svenska samhället 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 90). 

Som kontrast till föreställningen att alla behöver komma i arbete, uppstod under 80-talet en 

vänsterinriktad akademisk debatt om basinkomst och arbetstidsförkortning som en naturlig följd av 

mekaniseringen av det arbete som tidigare utförts manuellt, och som i förlängningen, menade man, 

1



skulle orsaka arbetsbrist (ex Gorz, 1982). Från det nyliberala hållet hade emellertid framförts idéer 

om en typ av basinkomst redan på 60-talet, som ett sätt att minska den fattigdom som det 

kapitalistiska samhället inte hade förmått avhjälpa, nämligen den negativa inkomstskatten 

(Friedman, 2002, s. 192). Försök med negativ inkomstskatt genomfördes i både USA och Kanada 

på 60- och 70-talen och intresset låg framförallt på hur denna basinkomst skulle påverka viljan att 

arbeta (ex: Wiederquist, 2005, s. 68). Efter det dröjde det ganska länge innan nästa pilotprojekt 

skulle genomföras. Men sedan 2008 har pilotprojekt med basinkomst genomförts i den fattigare 

delen av världen, i Namibia och Indien (Perkiö, 2014).

Det finns sedan tidigare en del studier som gör en översikt över de pilotstudier av basinkomst, som 

hittills har gjorts i världen. Men de är inriktade antingen på de studier som gjorts i USA och Kanada

(ex: Wiederquist, 2005) eller de som gjorts i Brasilien, Indien och Namibia (ex: Perkiö, 2014). Den 

här studien ska försöka klarlägga de resultat som hittills framkommit i olika delar av världen med 

den svenska välfärdssituationen och socialtjänsten som referenspunkt, där socialförsäkringarna och 

det ekonomiska biståndet är det sätt, på vilket vårt samhälle vill ge sina medborgare den 

ekonomiska trygghet och frihet som behövs för att ta sig vidare ur en svår situation. I kontrast till de

alltmer villkorliga utbetalningarna av både försörjningsstöd och a-kassa i Sverige, står den 

ovillkorliga basinkomsten, som i sin rena form inte ställer några krav på motprestationer. I 

framförallt olika utvecklingsländer pågår det en diskussion om huruvida ett villkorat 

transfereringssystem eller ett icke-villkorat transfereringssystem bäst uppfyller sitt syfte (Forget, 

Peden & Strobel, 2013, s. 85). En sådan diskussion i Sverige skulle kanske kunna ge en ny syn på 

vad välfärd och medborgerliga rättigheter är. Den skulle kunna belysa den kontrollfunktion som 

socialtjänsten idag utgör, den stigmatisering som den kan betyda för vissa människor, samt vilka 

våra skyldigheter är som samhällsmedborgare och om vi måste kontrolleras för att vi ska utföra 

dem.

2. Syfte och forskningsfrågor

Den här studien kommer att undersöka vilka resultat som kan uppvisas av de pilotstudier (och rena 

lagändringar), om Basinkomst, som hittills utförts i världen. Den vill också sätta in dessa resultat i 

en svensk kontext och försöka förstå om de socialpolitiska mål som samhället sätter upp skulle 

kunna uppfyllas med en ovillkorlig basinkomst. Vidare vill studien peka på vilken forskning som 

skulle behöva göras för att bättre förstå basinkomstens problem och fördelar.
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• Vad visar de studier av olika typer av basinkomst som hittills gjorts i världen för resultat?

• I vilken utsträckning kan dessa resultat överföras till svenska förhållanden och kunna 

uppfylla de socialpolitiska mål som satts upp i Sverige?

• Vilken vidare forskning behövs för att bättre förstå hur basinkomst påverkar människor och 

samhällen?

3. Definition av begrepp

Basinkomst (BI) kommer i den här studien att inbegripa begreppen Ovillkorlig Basinkomst (OBI)

och Negativ Inkomstskatt (NI).

Kontant-transfereringar (KT) (eng: Cash Transfers) är ett begrepp som framförallt används för de

projekt som finansieras av Världsbanken i Latinamerika. Dessa förutsätter oftast att mottagarna går 

med på vissa villkor som exempelvis att låta sina barn gå i skolan och vaccineras. De är också 

särskilt riktade till de fattigaste. (Forget et al, 2013, s. 85)

Negativ inkomstskatt (NI) innebar i det experiment som utfördes i Kanada på 70-talet en uppsatt 

gräns för vad som ansågs vara rimligt för en familj att klara sig på. Om familjen inte själv hade 

inkomsterna för att komma upp till den levnadsnivån kunde de ansöka om inkomstbidrag 

(skatteåterbäring). Bidraget låg på en jämbördig nivå med den tidens socialbidrag (Forget, Peden & 

Strobel, 2013, s. 87). Efter att bidraget beviljats förlorade familjen en dollar av inkomstbidraget för 

varannan dollar som familjen själv fick in på inkomster som tillkom, oberoende av vilken sorts 

inkomst det handlade om. (Forget, 2013, s. 926) Det här är också den definition av negativ 

inkomstskatt som kommer att användas i den här studien. NI skiljer sig alltså på de två första 

punkterna nedan, som definierar begreppet Ovillkorlig basinkomst:

• NI delas under vissa ekonomiska förutsättningar ut till hushåll, men inte till individer

• NI påverkas av andra inkomster som familjen har

• Det finns inga krav på att ta emot jobberbjudanden eller att söka jobb för att erhålla NI

• NI ligger på en ekonomisk nivå som ett hushåll kan klara av att leva på

Ovillkorlig basinkomst (OBI) kommer i denna studie att bygga på de definitioner som beskrivs på 

BIENS hemsida (BIEN, 2016): 

• OBI delas ut till alla enskilda individer och inte till hushåll. 

• OBI delas också ut oavsett vilka andra inkomster en individ kan tänkas ha 
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• Alla individer har rätt att erhålla OBI utan några krav på att ex. ta ett jobberbjudande

4. Forskningsöversikt

4.1. Sökprocess
Eftersom det här är en litteraturöversikt blir en del av forskningsöversikten också den empiri som 

kommer att användas för att ge svar på forskningsfrågorna. I sökprocessen har förutom tips på 

litteratur från min lärare, handledare och medstudenter också databasen EBSCO, Google Scholar 

och Libris använts med följande sökord i abstract-fältet:

EBSCO: income-maintenance experiment: 146 träffar; "basic income" experiment result: 25 träffar;

Medborgarlön: 2 träffar; "basic income" Canada: 64 träffar; ”basic income” Namibia: 14 träffar; 

”basic income” India: 23 träffar; ”bolsa familia” results: 352 träffar. 

Av de träffar som kommit upp har jag valt ut dem som dels visar på den ideologiska bakgrunden till 

basinkomst, dels dem som visar på faktiska resultat av de studier som gjorts i de olika projekten, 

och som sedan används i resultatdelen. I den här processen har också teoretiska perspektiv kunnat 

hittas, vilka redovisas i teoridelen. Referenser i träffarna i databaserna har också använts för att nå 

ytterligare forskning och resultat från studier. För att leta upp referenserna har framför allt Google 

Scholar använts. 

Som Janson (2003, s. 9-10) påpekar finns det, till skillnad från det politiska livet i Sverige, en livlig 

och mångfacetterad debatt om basinkomst inom den akademiska världen. Den sträcker sig från en 

hög till en låg abstraktionsnivå, där den högsta nivån handlar om bakomliggande ideologier och den

lägsta berör utarbetade system för hur en basinkomst konkret skulle kunna införas (Janson, 2003, s. 

15-16). I den översikt som följer kommer historisk och ideologisk bakgrund kortfattat att redovisas, 

medan det i resultatdelen kommer att redovisas vad de experiment som utförts fått för effekter.

4.2. Basinkomst – en lång historia

Redan i slutet på 1700-talet pläderade Paine (1999, s. 7-10) för en basinkomst. Han menade att var 

och en skulle få en summa på femton pund utbetalad på sin 21-årsdag, och därefter skulle, till varje 

person, 10 pund per år delas ut från femtio-årsdagen. Det här, menade Paine, var en rättighet. Det 

handlade inte om välgörenhet, utan om en kompensation för den förlust som hade gjorts av 

medborgarna. Och kompensationen skulle betalas till både män och kvinnor. Förlusten hade att göra
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med den gemensamma egendom som hela mänskligheten har tillsammans, nämligen jorden och allt 

vad den kan ge oss, och det faktum att jorden, i o m civilisationen, hade hamnat i händerna på 

markägarna.

Paine (1999, s. 7) menade att det var nödvändigt att förstå skillnaden mellan människans primitiva 

eller naturliga tillstånd och det tillstånd som fanns i dåtidens städer, i civilisationen. Ursprungs-

befolkningen i Amerika kunde inte kallas för fattig eftersom den hade tillgång till allt den behövde 

för att leva ett gott liv. Men en människa i någon av Europas städer som skulle ha samma 

ekonomiska medel som någon ur den amerikanska ursprungsbefolkningen skulle betraktas som 

fattig. Paine menade alltså att levnadsförhållandena för en person som föddes i civilisationens 

tidevarv inte skulle ha det sämre än någon som hade fötts i sitt primitiva tillstånd. Civilisationen är 

emerllertid av godo. Utan den skulle inte så mycket kunna utvinnas från jorden som i ett primitivt 

tillstånd. Flera människor kan leva av jorden när den kultiverats, men samtidigt hade just denna 

process gjort att det bara var vissa som ägde marken medan mer än hälften av invånarna hade 

förlorat all äganderätt till den. (ibid.)

4.3. Debatten om Basinkomst idag

Det går inte att undvika Parijs vid en sökning på ”basic income”. Han är en livlig förespråkare till 

basinkomst och är en av grundarna till BIEN. Han är också redaktör för en antologi som 

sammanfattar olika synsätt på basinkomst och som redogörs för nedan. BIEN stod från början för 

Basic Income European Network. Sedan 2004 står det i stället för Basic Income Earth Network. 

BIEN har sedan 1986 vartannat år samlat olika forskare i forskningsområdet Basinkomst, till en 

internationell kongress (BIEN, 2016). Widerquist (Widerquist & Howard, 2012, s. xi) är en annan 

förespråkare för BI. Inspirerad av BIEN initierade han 1999 tillsammans med några likasinnade ett 

liknande nätverk i USA. Widerquists analyser av de olika experimenten i Nordamerika kommer att 

användas i resultatdelen. 

4.3.1. Sverige

I Sverige förekom på 70-talet en debatt om hur en grundtrygghet skulle kunna uppnås, utan att 

behöva utsätta fattiga och sårbara människor för kontrollåtgärder och stigmatisering. Men i 

slutändan mynnade debatten ändå ut i det behovsprövade socialbidraget. I Sverige var motviljan 

mot den förmodade passivisering som förknippades med en allmän grundinkomst större än viljan att

lyfta de fattiga ur behovsprövningens skam. Även inom arbetarrörelsen var inriktningen mot att 

skapa arbete för alla en viktigare fråga än en ekonomisk universell grundtrygghet (Birnbaum, 2005, 
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s. 332-333). 

Fortfarande i samhällsdebatten idag hörs argument för behovet av att skapa jobb, skapa jobb så att 

alla ska kunna försörja sig. Paulsen (2010, s. 9) menar att arbetssamhället, den ideologi som 

arbetslinjen bygger på, har skapats i skiljelinjen mellan effektivitetshöjningen av produktionen av 

de varor vi behöver och den ideologi som kräver att alla jobbar oavsett behovet av arbetskraft.

”Trots att vår teknologi gjort behovet av mänsklig arbetskraft mindre än någonsin arbetar vi således 

mer än vad man gjort under större delen av den mänskliga historien.” (Paulsen, 2010, s. 11) 

Anledningen till att vi inte har skapat ett samhälle där onödigt arbete har avskaffats och där vi 

åtnjuter den fritid som därmed skulle ha uppstått, handlar om makt menar Paulsen (2010, s. 88-90). 

Att fortsätta förorda arbete som det viktigaste för alla medborgare har, förutom fasthållandet av 

makten, inte längre någon rationell grund. 

I sin analys av huruvida en OBI (ovillkorlig basinkomst) skulle kunna tillföra en högre effektivitet 

än socialförsäkringssystemen i Tyskland, Storbritannien respektive Sverige, menar Müller (2014, s. 

59) att en OBI till skillnad från de nuvarande systemen, skulle kunna uppnå målet att avskaffa 

fattigdomen. Eftersom de nuvarande systemen använder sig av olika typer av kriterier för vem som 

ska få hjälp blir de ineffektiva och tillfredsställer inte alla människors basbehov. Dessutom skulle en

OBI olikt de nuvarande trygghetssystemen inte skilja på olika samhällsgrupper, utan tillförsäkra de 

enskilda ett socialt sammanhang, vari de kunde frigöra sig och bli bemyndigade att skapa en tillvaro

som uppfyller de egna behoven. Men även om så skulle vara fallet är frågan hur intresserade de 

olika politiska aktörerna i det svenska samhället är att förändra sitt sätt att se på ekonomisk 

trygghet. Jansson (2000, s. 16) t ex. menar att BI helt enkelt är för väsensskilt från den svenska 

socialförsäkringstanken för att kunna diskuteras på allvar i Sverige.

4.3.2. Jämlikhet eller frihet

Paine har influerat flera nutida förespråkare av basinkomst som ex. Parijs (1995), även om Parijs 

(1995, s. 262) går ifrån den jämlika fördelningen av naturresurser som Paine (1999, s. 7-10) 

förespråkar och istället menar att det är individens frihet som ska styra fördelningen och att det ur 

det perspektivet är bättre att gå ifrån idén om att det bara skulle handla om det gemensamma 

ägandet av naturresurser och istället också räkna in allt det som produceras i ett samhälle. Barry 
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(1992, s. 140) argumenterar för hur basinkomst inte kan försvaras ur ett jämlikhetsperspektiv, 

eftersom den skulle vara bättre för dem som gör av med lite pengar men tycker illa om att arbeta än 

för dem som skulle vilja arbeta, men inte kan. Däremot ser han att basinkomst möjligtvis skulle 

kunna stödjas ur ett frihetsperspektiv. Baker (1992, s. 125) kan också se problem med att 

argumentera för basinkomst ur ett jämlikhetsperspektiv, åtminstone som en akut åtgärd för att 

minska ojämlikheten i ett samhälle, men menar att basinkomsten ändå skulle kunna ingå som en del

av ett jämlikt samhälle.

4.3.3. Ett sätt att dela på jobben

Offe (1992, s. 76) menar att införandet av basinkomst skulle leda till valmöjligheter på 

arbetsmarknaden. Basinkomsten skulle indirekt påverka arbetsmiljön positivt, eftersom oattraktiva 

och lågt betalda jobb skulle undvikas och därmed skulle arbetsgivarna med hjälp av teknik och 

organisation försöka uppfinna nya lösningar för att göra sådana jobb överflödiga. Han menar också 

att de som står utanför arbetsmarknaden skulle slippa den stigmatisering som arbetslösa känner 

idag. Men Gorz (1992, s. 183-184) tror inte att basinkomst i sig räcker för att samhället automatiskt 

ska utvecklas till att ge möjligheter att dela på jobben. För att detta ska uppnås måste arbetstiden 

förkortas för alla där den förlorade inkomsten av arbete kompenseras av basinkomsten. Han menar 

också att de nya jobben som skapas av den kortare arbetstiden måste göras tillgängliga för dem som

är arbetslösa genom utbildningsinsatser och omskolningsmöjligheter. Dessutom, menar Gorz 

behöver obetalt arbete få större status både socialt och politiskt. Den typen av volontärarbete som 

skulle kunna komma ifråga menar han skulle kunna gå att byta så att den som har bidragit med 

frivilligarbete också har rätt att få hjälp av andra på liknande sätt om det skulle behövas (ibid.).

Gorz (1982, s. 7-23) utvecklade redan på 80-talet sina nio teser om ”tidens befrielse och arbetets 

avskaffande” och definierar två typer av arbete. Det arbete som Gorz vill avskaffa är det arbete som 

utförs för försörjningen utan tanke på personlig utveckling. Det är ett sätt att sälja sin tid för att 

köpa det som hade tagit samma tid att utföra själv. Den andra typen av arbete är det där den 

yrkesverksamma känner en personlig utveckling och en identitet med sin syssla. (ibid.)

Gorz ser ett samhälle där det dels inte finns några utsikter till full sysselsättning och där en stor del 

av de yrkesverksamma ser på sitt jobb som något nödvändigt ont. Arbetet blir i sig meningslöst 

eftersom det inte innehåller någon potential till självförverkligande. Han vill med sina teser ge en 

bild av hur detta samhälle skulle kunna utvecklas och förändras. (ibid.)

Det finns arbeten och produktion som måste utföras för samhällets bästa. Men att försöka tolka den 
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sortens arbete som något som kan vara samstämmigt med individens egna mål i livet, menar Gorz 

(1982, s. 7-23), är inget annat än ett uttryck för förtryck. Däremot skulle individen kunna försonas 

med den typen av arbete genom att inse att det bara är en del av livet, som inte har någon avgörande

personlig betydelse. 

Att avskaffa arbetet innebär att tid frigörs så att vi kan bestämma över våra kroppar och bestämma 

över våra mål i livet. Det handlar alltså inte om att lättjan ska ta vid, utan om en möjlighet att få 

leva fullt ut. Gorz (1982, s. 7-23) ser två möjliga framtida samhällen framför sig, ett med 

arbetslöshet och det andra med frigjord tid. I det senare delar de som vill arbeta på det för samhället 

nödvändiga arbetet, men det betraktas inte längre som den viktigaste sysslan. Det viktigaste handlar 

istället om att göra det som intresserar, skänker glädje eller ger fördelar.

4.3.4. Klass- eller kapitalistiskt perspektiv

Precis som Offe (1992, s. 76) och Gorz (1992, s. 183-184) argumenterar även Jordan (1992, s. 171-

172) för att basinkomsten skulle innebära att fler kunde få tillgång till arbete i en situation där man 

snarare delar på jobben än reserverar dem för vissa medborgare. Jordan beskriver den underklass 

han kan se i det brittiska samhället, och som är orsaken till att han vill propagera för basinkomst. 

Hans underklass består av dem som inte har tillgång till arbete. Till denna underklass hör olika typer

av människor som av olika anledningar har svårt att få ett jobb. Det kan vara de som har så låg 

inkomst att den faller under gränsen för vad man klarar sig på. Funktionshindrade och de som tar 

hand om dem, vilket oftast handlar om kvinnor är en annan utsatt grupp. Även svarta människor 

som är utestängda från jobb genom diskriminering kombinerat med ett boende i utsatta områden 

och med dyra resekostnader till de områden där jobben finns. Jordan menar att denna underklass 

finns också i andra industriländer, även om de olika grupper som den består av kan se annorlunda 

ut. (ibid.)

Jordans (1992, s. 171-172) underklass skulle i Friedmans (2002, s. 190-192) kapitalistiska version i 

stället få tillgång till en negativ inkomstskatt. Friedman menade att fattigdomen existerar även i 

västvärlden, men i form av en relativ sådan. Friedman ville minska den fattigdom han såg i 

samhället, eftersom den gjorde honom bekymrad. En minskning av den skulle av den anledningen 

gynna honom och alla andra som är bekymrade över de fattiga, och det bästa sättet att göra det på 

skulle vara genom en gemensam eller statlig åtgärd (ibid.). 

Friedman (2002, s. 192) beskriver negativ inkomstskatt som ett inkomstgolv under vilket ingen 
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individs inkomst ska behöva hamna. Golvets nivå sätts utifrån vad samhället har råd med. En 

nackdel med negativ inkomstskatt är, menar han, att den till viss del minskar den enskilde 

bidragstagarens vilja att göra något åt sin egen situation. Men samtidigt fungerar den negativa 

inkomstskatten så att det ändå lönar sig att ta ett arbete. (ibid.)

4.3.5. Olika ideologiska perspektiv

Flera perspektiv kan således ses, ur vilka man kan argumentera för basinkomst, både ur ett 

jämlikhets- frihets- och klassperspektiv, men också ur ett kapitalistiskt perspektiv. Det kan verka 

motsägelsefullt, och det blir inte mindre förbryllande av att argumenten för en arbetslinje på samma 

sätt kommer från både vänster och höger (Birnbaum, 2005, s. 333). Fröet till arbetarrörelsens fokus 

på arbete åt alla kan ha uppstått redan på 1840-talet i ett Frankrike i ekonomisk kris. Då var det 

kravet på arbete som de arbetslösa byggnadsarbetarna ville kämpa för – inte att få ta del av 

samhällets gemensamma resurser (Paulsen, 2010, s. 47, 49).

5. Teoretiskt perspektiv

Man kan fråga sig om det går att jämföra resultat från så olika delar av världen, från olika tider och 

med skilda typer av basinkomst som kommer från så skilda typer av ideologiska övertygelser.  

Perkiö (2014, s. 5-9) har i sin rapport redogjort för resultaten av de studier som gjorts i Indien, 

Namibia och Brasilien och hon  pekar på att flera studier behöver göras på ett mer systematiskt sätt 

för att en jämförelse ska kunna göras mellan olika länder (ibid., 2014, s. 10). Och Suzuki som 

studerat resultaten i Namibia (2011, s. 72) frågar sig vilken relevans den studien kan ha för de rika 

länderna på norra halvklotet där fattigdomen ser så annorlunda ut. Men han menar att man inte för 

snabbt ska avfärda tanken att samma typ av basinkomst som studerats i Namibia också skulle kunna

vara en lösning för rika länder. Fattigdomen i nord och syd kan ha olika ansikten men i grunden har 

den samma väsen (ibid.). Även Forget et al. (2013, s. 88) menar att det går att jämföra resultat, 

också mellan rika och fattiga länder, och utvecklar i sin jämförande studie mellan två olika projekt, 

ett i Malawi och ett i Kanada, en teori som de menar är generaliserbar över alla länder oberoende av

ekonomisk utveckling.

5.1. En teoretisk grund för kontant-transfereringar

Detta teoretiska angreppssätt att ta sig an olika studier som gjorts runtom i världen oavsett landets 

ekonomiska status blir också intressant för förestående studie och kommer även att kunna prövas 

för en jämförelse med de intentioner som den nuvarande svenska socialförsäkrings- och 
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socialtjänstlagen har, och de resultat som de ger. Forget et al. (2013, s. 88) utgår ifrån fyra kriterier 

för hur en kontant-transferering (KT) ska fungera. En KT kan innebära negativ inkomstskatt, 

basinkomst eller den villkorade typ av transferering som existerar i Brasilien:

1 KT ska minska fattigdom och öka inkomster. När inkomsterna ökar spenderar individer mindre 

pengar på billigare och sämre varor och mer på normala eller lyxvaror.

2 KT ska minska risker. Det är en sorts socialförsäkring som ökar förutsättningarna för långsiktig 

planering och tillåter kalkylerade risker.

3 KT ska minska inkomstklyftor och därmed avundsjuka och tävlingsinriktning.

4 KT ska förändra sociala värden och bygga upp samhällen genom social interaktion. På så sätt 

uppnås social inkludering.

Det första kriteriet för KT är att transfereringen ökar inkomsterna för framför allt fattiga och 

därmed minskar fattigdomen. Mer kontanta medel att röra sig med innebär att den enskilda 

människan får större handlingsfrihet och möjlighet att välja vad han eller hon vill lägga pengarna 

på. I de studier som Forget et al. (2013, s. 89) tar upp poängteras att människor, när de har råd, 

väljer att lägga pengar på utbildning och hälsovård vare sig det handlar om Kanada eller Malawi 

och vare sig det handlar om villkorliga eller ovillkorliga transfereringar. Den får alltså en effekt i 

form av investeringar i mänskligt kapital. 

Det andra kriteriet för KT är att den reducerar ekonomiska risker för den enskilda människan. KT 

fungerar alltså som en allmän trygghetsförsäkring, som inte är beroende av om den enskilda har 

jobb eller inte, och som får enskilda och familjer att våga satsa långsiktigt inför framtiden. Den här 

effekten minskar på så sätt känslan av ekonomisk osäkerhet för alla i ett samhälle. (Forget et al., 

2013, s. 89)

Ett ekonomiskt jämlikare samhälle handlar det tredje kriteriet om. Alla gynnas av KT menar Forget 

et al. (2013, s. 89), men de fattiga gynnas mest. Kan man lyfta de fattigaste till en högre levnadsnivå

får det effekter på alla de sociala problem som hör fattigdomen till, nämligen missbruk, brottslighet,

låg utbildning och dålig hälsa osv.

KT innebär spridningseffekter, vilket är det fjärde kriteriet, och kan exempelvis handla om att en 

skolelev väljer att fortsätta studera på gymnasiet och på så sätt får kompisar att följa efter. Detta 

10



hände i det kanadensiska experimentet på så sätt att manliga high school-elever följde efter sina 

kompisar och valde att gå sista året i stället för att hoppa av och börja jobba. Spridningseffekterna 

menar Forget et al. (2013, s. 90) betyder positiva förändringar i attityder och beteendemönster. 

Dessa förändringar kan också påverka dem som aldrig kvalificerar sig till någon extra inkomst, som

i fallet med NI (negativ inkomstskatt) i det kanadensiska experimentet.

6. Forskningsmetod

Den här studien hämtar sin empiri från resultaten av de experiment med basinkomst, som hittills 

framkommit i olika rapporter. Det är en traditionell litteraturstudie, vilket innebär att den är 

beskrivande i sin form och kritisk i sin analys. Den traditionella litteraturstudien i motsats till den 

systematiska innehåller i sig egentligen inte någon metod, men den har till uppgift att sammanfatta 

vad som hittills framkommit på det aktuella forskningsområdet. Utifrån den sammanfattningen kan 

nya insikter hämtas och nya idéer utvecklas. Även om det i den traditionella litteraturstudien inte 

finns något krav på att redogöra för varför viss litteratur förekommer, men inte annan (Jesson, 

Matheson & Lacey, 2011, s. 74-76), redovisas i den här studien vilka rapporter som valts för 

empirin och vilka som uteslutits och varför. 

6.1. Urval

Urvalet av de rapporter som används har gjorts utifrån den sökmetod som beskrivs ovan. I stort sett 

alla rapporter som har kunnat hittas genom sökningen på de redovisade sökorden och de referenser 

som hittats i den processen har tagits med, i den mån de har varit relevanta för studien. Men när det 

gäller Indien har en sammanställning av de resultat som presenterats använts, och även när det 

gäller Nordamerika är resultat från flera studier hämtade från en övergripande studie. Det gäller 

framförallt resultaten av antal arbetade timmar. Det finns också studier som tar upp huruvida BI är 

positivt eller inte ur ett feministiskt perspektiv. Där finns inga resultat att redovisa, men en debatt 

har pågått sedan 70-talet (ex: Yamamori, 2014). Den debatten redovisas inte här. 

I övrigt har intentionen varit att få med alla resultat som hittills redovisats vetenskapligt med 

undantag för dem som skrivits på andra språk än engelska eller svenska. Här finns exempelvis ett 

stort antal rapporter om Bolsa Família som är skrivna på portugisiska, som av detta skäl utelämnats.

I det här sammanhanget ska också sägas att de studier och rapporter som använts är fackgranskade 

utom i fallet med flertalet av de uppgifter som presenteras från de indiska experimenten. Där 
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används en rapport från det finländska utrikesministeriet (Perkiö, 2014). Även en icke fackgranskad

antropologisk rapport från universitetet i Tübingen, Tyskland har tagits med i avsnittet om Namibia 

därför att den belyser hur ett experiment kan påverkas av den kontext som experimentet utförs i 

(Klocke-Daffa, 2012).

6.2. Analysmetod

Studien använder sig alltså av en kritisk analys. Det innebär i det här fallet att granska metoden som

använts i rapporten och undersöka både positiva och negativa effekter av basinkomst som 

framkommit (Jesson et al., 2011, s. 76). Den kritiska analysen kan uppnås genom att använda sig av

ytterligare ett akademiskt perspektiv. (ibid., s. 77) I det här fallet används teorin om KT 

(kontanttransfereringar). Den här teorin som utvecklats av Forget et al. (2013) har som syfte att 

kunna jämföra studier av KT och därmed även BI oavsett vilken kontext de befinner sig i, för att på 

det viset kunna öka generaliserbarheten mellan olika länder. Här kommer alla redovisade resultat att

jämföras utifrån de uppsatta kriterierna, vilket också kommer att göra det lättare att avgöra vilka 

ytterligare studier och experiment som kan behöva göras för framtiden, för att bättre förstå vad BI 

skulle kunna betyda för Sverige.

6.3. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Den traditionella litteraturstudien har mött mycket kritik, eftersom den av många anses vara 

ovetenskaplig. Kritikerna menar att en återupprepning är omöjlig att göra eftersom metoden saknar 

transparens (Jesson et al., 2011, s. 24). Det kan vara svårt för en läsare att avgöra om argumenten 

som framhålls i en traditionell litteraturstudie verkligen håller, eftersom det ofta saknas en 

beskrivning av hur studien gjordes (ibid., s. 74). Samtidigt som den traditionella litteraturstudien är 

subjektiv till sin natur där viss litteratur lyfts fram och annan väljs bort med målet att utveckla en 

speciell idé (ibid., s. 73, 76) så finns, som beskrivits ovan, i den här studien en redogörelse för 

urvalet för att stärka validiteten. Precis som i en kvalitativ studie används också olika perspektiv 

och teoretisk belysning för att öka validiteten. 
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7. Experiment med Basinkomst över tid och rum

7.1. USA – de första experimenten

7.1.1. De fyra experimenten med negativ inkomstskatt

USA var det första landet av alla att utföra experiment med någon form av BI (Basinkomst). På 60-

talet i USA hade den dåvarande presidenten Lyndon Johnson deklarerat krig mot fattigdomen. 1960 

levde i USA mer än 20% i fattigdom och Friedman som nämnts ovan var en av de ekonomer som 

förespråkade en förändring av det dåvarande välfärdssystemet. Han ville ersätta det med NI 

(Negativ Inkomstskatt). Men Johnson var inte intresserad av en garanterad grundinkomst. Det var i 

stället Nixon som 1969 föreslog en åtgärd som liknade NI, men var svårare att få ta del av och som 

var jobbvillkorad, dvs. det krävdes en motprestation i form av att ta ett arbete eller praktikplats 

förutsatt att det fanns någotdera tillgängligt. Det gick igenom i kongressen men föll i senaten. 

(Widerquist & Sheahen, 2012, s. 15-18)

Även om Nixons modifierade förslag röstades ner hade debatten om en garanterad inkomst för alla 

fått vissa effekter. Den viktigaste var kanske de experiment som regeringen på federal nivå 

beslutade att genomföra. Regeringen ville se hur idén skulle fungera i praktiken. Det var allt som 

allt fyra experiment, och det de framförallt var intresserade av var att se hur mycket förmånstagarna

skulle gå ner i arbetstid. Om den arbetade tiden gick ner för mycket skulle programmet bli för dyrt. 

Men de ville också studera om det fanns några effekter på hur förmånstagarna mådde. (Widerquist 

& Sheahen, 2012, s. 19)

Forskarna utformade en ”behandlingsgrupp”, som hade rätt att söka ersättningen, och en 

kontrollgrupp. De olika experimenten utfördes i 

• New Jersey och Pennsylvania i städer, 1968-72 i hushåll med två föräldrar; 

• Iowa och North Carolina på landet, 1970-72 i hushåll med två föräldrar eller ensamstående 

mammor; 

• Seattle och Denver, 1970-76 en del så länge som till 1980 i svarta, vita och latinska familjer 

med minst en att försörja; 

• Gary, Indiana,1971-74 i huvudsak i svarta hushåll med främst kvinnlig försörjare. 
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I de två tidigaste experimenten fanns en inkomsttröskel på 150% av fattigdomsgränsen. I 

Seattle/Denver var gränsen $11000 för en ensamstående förälder och $13000 för en familj med två 

föräldrar (Widerquist, 2005, s. 52). I Gary låg inkomsttröskeln på 240% av fattigdomsgränsen 

(Widerquist & Sheahen, 2012, s. 19). 1968, när det första experimentet startades låg 

fattigdomsgränsen för ett hushåll på tre personer på $2774 (United States Census Bureau, 2014).

7.1.1.1. Resultat arbetstimmar

Trots att NI låg på olika nivåer och förmånstagarna hade olika etnicitet i de olika experimenten 

skiljde sig inte arbetstimmarna nämnvärt mellan dem vad beträffar parhushåll. För ensamstående 

mammor var emellertid skillnaderna större. Sammantaget för de fyra experimenten visar resultatet 

från tre olika undersökningar en minskning i arbetstimmar på mellan 5 och 7,9% för män; mellan 

17 och 21,1% för kvinnor och mellan 7 och 13,2% för ensamstående mammor. Enbart i Gary var 

emellertid siffran för ensamstående mammor en minskning med 26-30%. (Widerquist & Sheahen, 

2012, s. 20)

Tillsammans med de kanadensiska siffrorna, som redovisas nedan, motsvarar de här procentsatserna

en genomsnittlig nedgång med ½ – 4 timmar i veckan för de familjeförsörjande männen, och för de 

ensamstående mammorna 0 – 166 timmar per år (eller upp till tre timmar i veckan). (Widerquist, 

2005, s. 61)

7.1.1.2. Resultat hälsoeffekter

New Jersey-Pennsylvania

I en studie om hälsoeffekter av NI från experimentet i New Jersey-Pennsylvania mättes antal 

kroniska sjukdomar, antal sjukhusdagar, antal sjukledighetsdagar, totalt antal läkarbesök, 

privatläkarbesök och andra läkarbesök. Resultaten visade inga effekter alls för varken männen eller 

kvinnorna. En knapp minskning av läkarbesök för barnen i familjerna kunde dock uppmätas. (Elesh 

& Lefcowitz, 1977, s. 400-401)

Gary, Indiana

I Gary, Indiana med framförallt svarta ensamstående mammor ville Kehrer & Wolin (1979, s. 434) 

mäta hälsoeffekten i form av födelsevikten hos barnen som ingick i experimentet. I sin studie mätte 

de födelsevikten hos barnen till de mammor som hade hög risk att få en lägre födelsevikt än vad 

som är optimalt. Födelsevikten för barnen till dessa mödrar ökade med 0,3-1,2 pounds (=140-540g) 
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(ibid., s. 456). Forskarna påpekar att ökningen är minst lika stor som mellan rökande mödrar och 

icke-rökande, och att det därmed går att sluta sig till en signifikant positiv hälsoeffekt på spädbarn 

vars mammor ligger i farozonen för högriskgraviditeter. Ingen extra tillgång till hälsovård erbjöds 

under experimentet och forskarna drar slutsatsen att det rimligen är ett ökat näringsintag som 

orsakat resultaten. (ibid., s. 456-457)

7.1.1.3. Resultat skolundervisning

Iowa – North Carolina

Maynard & Murnane (1979, s. 472-473) rapporterar i sin studie att experimentet med NI har haft en

positiv effekt på läskunnigheten bland de yngre barnen på landsbygden i Iowa och North Carolina. 

De menar att ju längre familjerna hade deltagit i experimentet desto bättre resultat fick barnen i 

skolan. Det här gällde framförallt de familjer som från början var mycket fattiga. Däremot  menar 

de att inga positiva resultat kunde uppvisas för de äldre barnen. (ibid.)

Gary, Indiana

Den här studien berör de barn där skolresultaten fanns tillgängliga, och som ingick i experimentet 

med NI i Gary.  Barnen var inte representativa för nationen som helhet. De var svarta, 60% av dem 

levde med bara sin mamma. Deras familjer var också fattigare än genomsnittet. (Maynard & 

Murnane, 1979, s. 467) Som nämndes ovan låg gränsen på 240% av fattigdomsgränsen mot 

exempelvis 150% för de två första experimenten. 

Forskarna delade upp skolbarnen i två olika åldersgrupper eftersom de tenderar att reagera olika på 

miljö beroende på vilken ålder de är i. De två åldersgrupperna är åk 4-6 samt 7-10. Forskarna 

poängterar också att det är väldigt lågpresterande barn det handlar om. (Maynard & Murnane, 1979,

s. 467) Den yngre åldersgruppen gjorde framsteg i läsning och denna effekt var större ju längre 

familjen hade medverkat i experimentet. Framförallt var det de barn som kom från de fattigaste 

familjerna som gjorde de största framstegen. Däremot hade experimentet inte någon påverkan på de

äldre barnen. (ibid., s. 472-473) Samma slutsatser dras från denna studie som från studien i Iowa 

och North Carolina, nämligen att NI kan leda till förbättrade skolresultat för de yngre skolbarnen, 

framförallt för de fattigaste, eftersom deras inkomster ökar desto mer. (ibid., s. 475)

7.1.1.4. Resultat skilsmässotal

Det finns olika syn på huruvida skilsmässor ökar eller inte vid ett införande av NI. Hannan, Tuma &
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Groeneveld (1977, s. 1206) menar att skilsmässorna skulle öka drastiskt, medan Cain & Douglas 

(1990, s. 1267), som har analyserat samma siffror, menar att det endast går att visa en viss påverkan 

på äktenskapen hos fattiga kärnfamiljer, vid ett införande av NI. 

7.1.2. Alaska – en lagändring, inget experiment

En kort historik bakom det som föregick Alaskas permanenta fondutdelning (Alaska's Permanent 

Fund Dividend, PFD) innefattar ratificeringen av Alaskas konstitution 1956, där ett gemensamt 

ägarskap av oljereserver, oockuperat land samt naturresurser stadfästes. Det var innan USA:s största

oljereserv hittades på allmän mark i Alaska 1967. Regeringen i Alaska röstade 1976 för att låta en 

liten del av oljeintäkterna placeras i en investeringsfond. Den kallas Alaska Permanent Fund. Sex år

senare, 1982 röstade regeringen för att varje år dela ut en del av den avkastning som fonden gav till 

varje Alaskabo. Det här var starten för den typ av BI som fortfarande delas ut varje år. Den har 

under senare år legat på ungefär $1000 - $1500 per person och år. Alaska är idag den mest 

ekonomiskt jämlika staten i USA. (Widerquist & Howard, 2012, s. 3)

I över tre decennier har PFD delats ut och har blivit en institution. Men ingen systematisk 

undersökning har gjorts sedan sjösättningen. Därför finns inte mycket av vetenskapligt belagda 

effekter. Anledningen till det är flera. Dels ser Alaskaborna utdelningen som ett sätt att distribuera 

sina egna tillgångar, vilket innebär att de inte upplever det som något som ska studeras som ett 

socialt försök eller experiment. En undersökning ses istället som ett potentiellt hot mot PFD:s 

överlevnad. Dels finns det helt enkelt ingen tradition från delstatens sida att analysera användningen

av sina pengar. Dessutom är kvalitén på den data som är tillgänglig för forskning för dålig för att 

kunna användas vetenskapligt. Slutligen skulle det vara svårt att urskilja effekterna från PFD från 

övriga existerande ekonomiska program. (Widerquist & Howard, 2012, s. 49)

PFD fluktuerar hela tiden i storlek, hittills mellan 1,7% och 6,4% av en medelinkomst. Det är 

således ingen fast summa och heller inget belopp som går att överleva på, men trenden är att 

summan hela tiden ökar procentuellt, och den är väldigt populär. Reaktionerna på den första 

utbetalningen i början på 80-talet var försiktiga, som om utbetalningen skulle ha varit en 

engångsföreteelse. De flesta sparade sina pengar. Andra betalade skulder eller investerade i 

varaktiga varor. Det gick inte att se att antalet arbetade timmar påverkades. Inte heller kunde 

förändringar i migrationen påvisas. Därefter började Alaskaborna förstå att PFD var där för att 

stanna och det gör även affärsmännen som idag försöker locka till sig kunder med annonser och 

specialerbjudanden varje höst då utbetalningen kommer. En av de få studierna som ändå gjorts visar
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att konsumtionen överlag trots allt inte går upp vid tiden för utbetalningen, men ändå kan en viss 

ökning av inköp av lite större maskiner till hushållet påvisas. Ett annat sätt att använda sin PFD är 

att vara med i ett program där en del av pengarna går direkt till Alaskas universitets sparplan för 

barnens framtida studier. (Widerquist & Howard, 2012, s. 49-52, 221)

1980 hade Alaska den mest ojämlika inkomstfördelningen i USA. Fram till 2000 hade Alaska 

klättrat upp i nivå med de stater med den mest jämlika inkomstfördelningen. Under dessa år var 

Alaska den enda stat där de fattigaste i befolkningen hade en snabbare stigande inkomstnivå än de 

rikaste. I övrigt finns inga siffror när det gäller fysisk och mental hälsa, brottslighet, våld i hemmet 

eller indikationer på välbefinnande. Invånarna i Alaska ser på sin PFD, inte som en BI, utan som en 

fördelning av det välstånd som oljan genererar. (Widerquist & Howard, 2012, s. 53, 60)

7.2. Kanadas experiment MINCOME

Kanada gjorde också ett experiment med NI (Negativ Inkomstskatt). Det kallades MINCOME och 

utfördes i provinsen Manitoba 1974 -1979. Experimentet kom till efter att tre olika rapporter i 

början på 70-talet, däribland en granskning av socialförsäkringssystemet, hade förordat idén om ett 

universellt inkomststöd för att uppnå en miniminivå för alla kanadensare.  Den kanadensiska 

regeringen beslutade att med dessa rapporter som grund, och i samarbete med provinsen Manitoba 

sätta igång projektet. Det fanns en positiv syn på idén och många trodde nog att experimentet bara 

var en början på en nationell implementering av NI. Men oljekrisen och dåliga tider tillsammans 

med nya regeringar betydde ett stopp för ett införande av NI över hela nationen. Även om det inte 

hänt något konkret i riktning mot NI så verkar ändå idén fortfarande leva vidare även i vissa 

regeringsdepartement på både federal och provinsiell nivå. (Forget, 2011, s. 287-288)

Två orter valdes ut för att delta i experimentet, Winnipeg och Dauphin. Dauphin är en 

landsbygdsort som då hade sammanlagt 12500 invånare. Där hade alla invånare möjlighet att 

ansöka om inkomstbidraget, vilket skiljde sig från experimenten i USA. I Winnipeg däremot 

utformades experimentet på samma sätt som i USA, dvs. försökspersoner valdes slumpvis ut och 

jämfördes med en kontrollgrupp på samma ort. För Dauphins del utgjorde kontrollgruppen 

likvärdiga omkringliggande orter. Eftersom det huvudsakliga syftet med experimentet i Winnipeg 

var att mäta hur mottagarna av inkomstbidraget reagerade i relation till arbetad tid, så fick inga 

personer som var förhindrade att arbeta, exempelvis vissa funktionshindrade eller ålderspensionärer,

delta i den delen av experimentet. (Forget, 2011, s. 288-289)
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Experimentet i Dauphin däremot hade till uppgift att uppvisa resultat som rörde administration och 

samhällsfrågor. Därför var ingen utesluten från möjligheten att ansluta sig till projektet. Alla hushåll

som inte hade någon inkomst alls skulle få en summa som motsvarade 60% av den fattigdomsnivå 

som satts av Statistics Canada. (Forget, 2011, s. 289) Statistics Canada räknar ut fattigdomsgränsen 

genom att titta på hur stor del av inkomsten som går till det mest nödvändiga i en familj. Ju större 

del som går till mat, kläder och husrum, desto närmare fattigdomsgränsen är familjen:

”The approach is essentially to estimate an income threshold at which families are expected to 

spend 20 percentage points more than the average family on food, shelter and clothing.” (Statistics 

Canada, 2015) 

För varje dollar familjen fick in från något annat håll, och som översteg den här gränsen, drogs 50 

cent från inkomstbidraget. På det viset skulle det ändå alltid löna sig att arbeta (Forget, 2011, s. 

289).

Det blev problem med att genomföra forskningsstudien eftersom datainsamlingen blev för kostsam. 

Projektet blev dyrt eftersom det var hög inflation samtidigt som arbetslösheten ökade. 

Inkomstbidraget var inflationsskyddat, men det fanns ingen budget som kunde täcka det. De fyra 

studier som skulle göras, bl a en sociologisk rann ut i sanden. Efter de fyra år som experimentet 

varade fanns bara data insamlad för de två första åren. (Forget, 2011, s. 289-290) Även om ingen 

data samlades in för de två sista åren var det ändå en ansenlig mängd. Men det fanns ingen officiell 

information om var datan förvarades och heller ingen information om hur den skulle kunna bli 

tillgänglig för forskning. Inga officiella resultat publicerades heller, och projektet rann ut i sanden 

1979 (Hum & Simpson, 1993, s. 445). 

7.2.1. Winnipeg

7.2.1.1. Resultat arbetstimmar

Hum & Simpson (1993) visade för första gången på 90-talet de resultat av arbetade timmar som 

ändå kunde återställas från MINCOME-experimentet i Winnipeg och sätter dem i relation till de 

siffror som framkom i experimenten i USA. Det är ingen större skillnad mellan resultaten i de 

bägge länderna, men de menar att tillsammans kan resultaten ge ett bättre underlag för huruvida 

minskningen i arbetstimmar är för stor eller om den är värd de eventuella positiva effekter som kan 

uppnås med NI (ibid., s. 450).
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7.2.2. Dauphin

7.2.2.1. Resultat hälsoeffekter

Även Forget (2012, s. 92) bestämde sig för att ta del av de gamla insamlade data som förvarades i 

dammiga lådor, men hon var mer intresserad av experimentet i Dauphin och vilken inverkan det 

hade haft på den allmänna hälsan hos befolkningen (Forget, 2013, s. 926). I sin studie jämför hon 

sjukvårdssiffror i Dauphin från det nya allmänna sjukförsäkringssystemet som infördes i Manitoba 

1970 med andra likvärdiga orter vid tiden för MINCOME-experimentet. Studien visar att i samband

med införandet av NI så sjönk antalet sjukhusvistelser. Under perioden för experimentet föll de med

8,5%. Antalet sjukhusvistelser pga. mental ohälsa sjönk signifikant, men även sjukhusvistelser pga. 

både olyckor och skador sjönk även de signifikant i antal. Inga andra signifikanta förändringar 

kunde uppvisas. (Forget, 2013, s. 926-927) 

7.2.2.2. Resultat skolundervisning

Från utbildningsdepartementet kunde Forget (2012, s. 92-93) också jämföra siffror på inskrivningar 

för sista året i high school före, under och efter tiden för MINCOME-experimentet. Resultatet 

visade att det verkade vara mer sannolikt att elever i Dauphin fortsatte sista året i high school än 

både eleverna på landsbygden och i Winnipeg under tiden för experimentet. Men före och efter 

experimentet var andelen elever i Dauphin som fortsatte sista året signifikant lägre än andelen 

elever i Winnipeg. 

Forget et al. (2013, s. 87-88) fick 2011 tag i respondenter med hjälp av bl a lokaltidningar som 

gjorde det känt att forskarna var intresserade av att intervjua dem som hade varit involverade i 

experimentet många decennier tidigare. Genom dessa kvalitativa intervjuer växte en bild fram där 

framförallt pojkarna på den tiden inte kände samma press att gå ut och försörja sig själva eftersom 

familjen ändå hade en trygghet i inkomstbidraget. Det var annars vanligt att pojkarna tog tunga, 

ganska välbetalda jobb för att stödja familjen ekonomiskt eller klara sig själva. MINCOME-

experimentet gav pojkarna en chans att fortsätta sina studier. En annan effekt, som dessa intervjuer 

visar, var att deras kompisar ofta följde efter och fortsatte skolan även de. (ibid.)

7.2.2.3. Resultat sociala effekter

En av de intervjuer som Forget et al. (2013, s. 88) utförde visar hur mottagarna av NI kunde 

uppleva situationen som dels något naturligt, men också som något som förgyllde tillvaron lite 
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grann:

"It was to bring your income up to where it should be. It was enough to add some cream to the 

coffee. Everyone was the same so there was no shame" (ibid.)

En annan kvalitativ studie, som Calnitsky (2016, s. 27) genomfört, bygger på de intervjuer som 

gjordes på 70-talet, under tiden för experimentet i Dauphin, men som fram till i dag legat och väntat

på analys. Calnitsky (2016, s. 64) menar i sina slutsatser att trots att NI så klart och tydligt riktade in

sig på de fattigaste i samhället och i likhet med socialbidrag drar en skiljelinje mellan dem som är 

och dem som inte är bidragstagare, så var synen på NI en helt annan än på socialbidrag. NI sågs 

som ett program som hjälpte dem som behövde det, men utan att lägga på känslan av stigmatisering.

Det som skiljer NI från socialbidrag är att NI inte låter vissa bli behandlade annorlunda än andra 

genom att få sin jobbsituation och sitt privatliv granskat. Deltagarna kunde leva som de flesta andra 

på en levnadsnivå som var dräglig, och de blev behandlade som ”vanliga kanadensare” . 

Slutledningen som dras av studien är att inställningen till den form av bistånd som NI erbjuder är 

pragmatisk utan moralistisk syn på vem som är värd bidrag och vem som inte är det. (Calnitsky, 

2016, s. 62-64) 

7.3. Brasilien, Basinkomst och Bolsa Família – två lagar

Bolsa Família i Brasilien är ett så kallat CCT (Conditional Cash Transfer Program), vilket betyder 

att det finns villkor i form av vissa handlingar som måste utföras för att få tillgång till utbetal-

ningarna i programmet. Med ett UCT (Unconditional Cash Transfer Program) krävs inga 

motprestationer alls (Forget et al., 2013, s. 85) och skulle enligt den här studiens definitioner klassas

som BI. Bolsa Família kan däremot inte kvalificera sig som BI enligt dessa definitioner, men blir 

ändå intressant för den här studien. Det beror på att BF (Bolsa Família) hör till den typ av kontant-

transfereringsprogram, både villkorade och icke-villkorade, som Forget et al. (2013) bygger sin 

teori på, och som kommer att användas i analysen av de resultat som redovisas från de olika 

projekten. BF kan där också bli en referenspunkt att utgå ifrån för att analysera de projekt som i den

här studien identifieras som BI. 

Brasilien stiftade två lagar med bara en dags mellanrum 2004. Det var dels lagen om medborgarnas 

basinkomst, dels lagen om Bolsa Família. Lagen om BI innebär att alla medborgare och utlänningar

som bott i landet under åtminstone fem år har rätt att erhålla ett årligt kontantbidrag, som är lika för 
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alla och som måste räcka till en miniminivå för mat, utbildning och hälsovård. Lagen ska gradvis 

införas med inriktning mot de fattigaste först. Lagen om BF däremot är som beskrivits ovan 

villkorad och enbart riktad mot den fattigaste delen av befolkningen. Huruvida den lagen är en 

början på implementeringen av BI får framtiden utvisa, men enligt Britto & Soares (2011, s. 5, 15) 

är det inte en självklarhet att så är fallet. Den nuvarande presidenten, Dilma Rousseff, har 

visserligen uttalat intentionen att en övergång från BF till BI ska ske under hennes regeringstid, men

hur den övergången skulle finansieras är ännu inte klart (Perkiö, 2014, s. 9). 

Världsbanken är med och stöttar BF både finansiellt och tekniskt (World Bank, 2015) och de 

förespråkar den typen av bidrag där förmånstagaren blir belönad för sitt beteende (Forget et al., 

2013, s. 85). BF är ett av de största CCT i världen, och trots att det bara är inriktat på de allra 

fattigaste, omfattade programmet 2014 ändå över en fjärdedel av Brasiliens befolkning (Pereira, 

2015, s. 1682). Pengarna betalas ut elektroniskt till bankomatkort som innehas av en representant 

för familjen. I 93% av fallen är det kvinnan i familjen som har hand om kortet. Programmet vill 

gärna se att kvinnorna har ansvaret för ekonomin, som en garant för att pengarna används på bästa 

sätt . Programmet kostar ungefär 0,5% av landets BNP (Pereira, 2015, s. 1683).

7.3.1. Villkoren

7.3.1.1. Inkomstkriterier

För att kunna få tillgång till BF ska inkomsten i ett hushåll med barn inte överstiga 140 BRL per 

capita i månaden (gällde 2014, växelkurs 05 2016: 350 SEK). De väldigt fattiga som tjänar under 70

BRL i månaden får ett basbidrag på 70 BRL (05 2016: 175 SEK) oavsett om de har barn eller inte. 

Därefter betalas också pengar ut beroende på hur många barn familjen har. (Bohn, Veiga, Dalt, 

Brandão & Gouvêa, 2014, s. 116) Genomsnittsutbetalningen var i mars 2014 149,71 BRL (05 2016:

370 SEK) (Pereira, 2015, s. 1683). 

7.3.1.2. Hälsa

Alla barn under 6 år måste vaccineras. De måste också genomgå regelbundna hälsoundersökningar 

(Pereira, 2015, s. 1683).  Gravida kvinnor, spädbarn och deras mammor måste genom läkarintyg 

bevisa att de har fått mödravård (Bohn et al., 2014, s. 117).

7.3.1.3. Undervisning

Barnen från 6 till 15 år måste gå i skolan minst 85% av tiden och för dem som är 16-17 år gäller 

minst 75% av tiden för att familjen ska få sin utbetalning (Pereira, 2015, s. 1683).
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7.3.2. Studier av Bolsa Família

7.3.2.1. Resultat arbetstimmar

En studie som vill ta reda på om BF påverkar antalet arbetade timmar, jämför likvärdiga familjer 

som alla har registrerat sig för BF men där ännu inte alla har fått delta i programmet. De som inte 

deltar fungerar  som kontrollgrupp (de Brauw, Gilligan, Hoddinott & Roy, 2015a, s. 427,434-435). 

Studien visar sammantaget inga förändringar i antalet arbetade timmar hos dem som deltar i BF 

(ibid., s. 425). Det som däremot blir tydligt är antalet arbetade timmar som växlar från den formella 

sektorn till den informella. Författarna menar att det kan hänga ihop med att deltagarnas 

inkomstuppgifter dubbelkollas i register för den formella arbetsmarknaden, men inte för den 

informella, och att de på så sätt kan ”gömma” sina inkomster för att kunna fortsätta få 

utbetalningarna.. En negativ effekt av BF skulle kunna vara att de som en gång gått över till den 

informella arbetsmarknaden har svårt att ta sig tillbaka till den formella (ibid., s. 445). På 

landsbygden påverkar BF kvinnorna att sluta arbeta och männen att kompensera detta med ökade 

arbetstimmar. Den här effekten syns inte i städerna. Där kan istället en signifikant ökning av 

jobbsökande uppmätas bland kvinnor som från början inte hade något arbete. (ibid., s. 446)

Även Pereira (2015, s. 1690) konstaterar i sin litteraturstudie att BF inte har någon negativ inverkan 

på arbetsviljan. Han menar att det kan bero på att summan som betalas ut ändå är ganska liten. 

Andra effekter som Pereira visar på i sin studie är att mödrar som ingår i programmet inte skaffar 

fler barn än andra. Fertiliteten har gått ner mer hos fattiga än i andra grupper och mest i de områden 

där BF är utbrett. När det gäller undervisning är siffran för deltagandet i skolan 21% högre för 15-

åriga flickor som ingår i BF än för dem som inte är med i (ibid., s. 1691).

7.3.2.2. Resultat fattigdom

I en studie som använde sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder under de första fem åren 

av programmet ville forskarna ta reda på om BF skulle kunna minska fattigdom och extrem 

fattigdom i ett samhälle som har stora inkomstskillnader. De tre största målen med BF är att 

omedelbart få slut på hunger och ge tillgång till sjukvård och utbildning, samt få in vuxna på 

arbetsmarknaden. Precis som i studierna ovan uppvisades ingen negativ effekt av arbetsviljan i 

resultaten.(Bohn et al., 2014, s. 111, 129)

Studiens resultat visar också att BF har haft en positiv effekt när det gäller att minska fattigdomen. 

Men det finns också stora skillnader mellan de familjer som ingår i programmet. Ur resultatet går 
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det också att utläsa att de kvinnor som förut var exkluderade, svarta kvinnor, dåligt utbildade och de

som kommer från de norra delarna av landet, nu har bättre tillgång till mödravård. Innan BF levde 

50,3% av deltagarna i en situation med extremt osäker livsmedelsförsörjning. Efter fem år var den 

siffran nere på 36,8%. Män hade klarat sig bättre än kvinnor, icke-svarta bättre än svarta och 

människor från syd och mitt-väst bättre än dem från andra regioner.  (Bohn et al., 2014, s. 129)

Bither‐Terry (2014, s. 155) menar i sin studie att BF visserligen har minskat den allvarligaste 

fattigdomen, men däremot har inte många brasilianare kunnat ta sig ur fattigdomen helt och hållet. 

Det är heller inte underligt, menar författaren, med tanke på den lilla summa som faktiskt betalas ut 

till familjerna. Ett annat resultat som studien också visar är att den ekonomiska ojämlikheten 

minskar både inom gruppen fattiga och över landet i stort (ibid., s. 154). 

7.3.2.3. Resultat hälsoeffekter

Shei, Costa, Reis & Ko (2014, s. 2) använde sig av data som samlats in från familjer i favelan 

Salvador i nordöstra Brasilien varav en del var delaktiga i BF. Den andra delen som inte var 

delaktiga fick utgöra kontrollgrupp. De menar att det går att utläsa en ökning i kontakter med 

hälsovården till följd av BF. Programmet påverkade också äldre syskon, som var utanför 

åldersgruppen som ingick i den villkorade hjälpen, där en signifikant ökning av hälsovårdskontakter

också för dem gick att utläsa. Dessa kontakter ger i sin tur tillfälle för de fattiga att också ta del av 

annan samhällsservice. Däremot hittades ingen signifikant påverkan av barnens användning av 

hälsovården för sjukdomar eller olyckor (ibid., s. 7-8).

I en studie om näringsstatusen hos barn under fem år och som deltar i BF i nordvästra Brasilien 

kommer forskarna fram till att barnen har ungefär samma näringsunderskott som i resten av landet 

som helhet och drar slutsatsen att det behövs fler åtgärder än att dela ut pengar. De menar att det 

behövs ett system för att upptäcka riskgrupper för att undernäring ska undvikas. (dos Santos et al., 

2015, s. 313, 317)

En annan studie som mäter familjernas konsumtion (Ferrario, 2014, s.147) uppvisar att BF orsakar 

en ökad konsumtion av skolböcker och skolmaterial. När det gäller mat kunde en ökad konsumtion 

av bl a kyckling, ägg och grönsaker uppvisas (ibid., s. 162).

7.3.2.4. Resultat skolundervisning

I sin studie som specifikt inriktar sig på närvaro i skolan använder sig Glewwe & Kassouf (2012, s. 
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507) av befintliga register som tar upp alla skolor upp till gymnasiet. Det som går att utläsa ur 

registret är bl a inskrivningar och avhopp från utbildningen. Det går däremot inte att utläsa vilka 

betyg eleverna har fått. Resultaten visar att inskrivningarna i skolan ökade med ungefär 5,5% i 

klasserna 1-4 och med 6,5% i klasserna 5-8. Avhoppen minskade med 0,5% i klass 1-4 respektive 

0,4% i klass 5-8. Uppflyttning till klassen ovanför ökade med 0,9 respektive 0,3 procent (ibid., s. 

516).

En annan studie som grundar sig på intervjuer gjorda 2005 och 2009 av personer som var 

registrerade för att delta i BF, men där ännu inte alla deltog inriktar sig på både deltagande och 

prestationer i skolan (de Brauw, Gilligan, Hoddinott & Roy, 2015b, s. 305-306). Deras resultat visar

att BF innebär att skolflickors deltagande ökar med 8,2% för både yngre och äldre flickor. Däremot 

finns det ingen effekt på pojkars deltagande (ibid., s. 313). 

BF har en stor effekt på betygshöjning för alla flickor på landsbygden, 14,6% för dem som är 6-14 

år och 22,5% för dem som är 15-17 år. I stan finns ingen effekt på de yngre flickorna men de äldre 

har en ökning med 18%. För pojkarna finns ingen effekt varken i stan eller på landet. Den enda 

signifikanta skillnaden som kunde iakttas för pojkarna var en minskning av avhopp från skolan i 

städerna mellan 15 och 17 år. 

En tredje studie använde sig av tre olika statliga register för att få fram data om skola, hem och 

deltagande i BF (Simoes & Sabates, 2014, s. 155). Resultaten visade att ju längre utbetalningarna 

hade pågått, desto bättre blev studieresultaten (ibid., s. 164).

7.3.2.5. Resultat kvinnors makt att besluta

Eftersom BF har haft en intention att höja kvinnors makt i familjen vill de Brauw, Gilligan, 

Hoddinott & Roy (2014, s. 487) undersöka om så har blivit fallet. De tolkar resultaten så att BF har 

en inverkan på kvinnors beslutsmakt, men att den varierar starkt mellan olika regioner. När det 

gäller preventivmedel ökar självbestämmandet sammantaget signifikant. Vid ett särskiljande av stad

och landsbygd däremot visar siffrorna i städerna en signifikant ökning också av barnens deltagande 

i skolan och deras hälsokostnader, samt inköp av varaktiga varor. Det är i själva verket bara i 

städerna en signifikant ökning av beslutsmakten kan uppmätas hos kvinnorna. (ibid., s. 497)

7.3.2.6. Resultat brottslighet

En studie som använder sig av data över brottslighet i São Paulo visar en effekt av brottsminskning 
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i grannskapet kring en skola där BF finns representerad. Minskningen sträcker sig också över 

helgerna. Framförallt verkar det vara rån som minskar. Forskarna menar att BF får effekter utöver 

de avsedda målen. (Chioda, De Mello & Soares, 2012, s. 18)

7.3.2.7. Resultat sociala effekter

En kvalitativ studie som utförts ur ett socio-antropologist perspektiv visar på effekter av BF som 

kanske inte hade kunnat förutsägas. Studien är utförd ute på landsbygden i nordöstra delen av 

Brasilien (Pires, 2014, s. 135) och den visar på hur maktförhållandena i en familj kan förskjutas vid 

en CCT (Conditional Cash Transfer Program). Vanligtvis har barnen en lägre status i familjen, men i

o m villkoret att barnet måste gå i skolan för att pengarna ska betalas ut, kan familjen hamna i en 

förhandlingssituation med barnet. Exempelvis kan barnet förhandla fram bättre mat, men 

maktpositionen kan också vara betungande eftersom familjens försörjning hänger på att barnet 

sköter sig. I slutändan är det heller inte säkert att barnet lär sig så mycket, eftersom skolorna i det 

här området är eftersatta. (ibid., s. 143-144)

En etnografisk studie vill undersöka hur människor såg på innebörden av pengarna från BF och hur 

den konstruerades. Resultatet visade att pengarna från BF har en ”aura av moral” runt sig. Det är 

pengar som är öronmärkta för kvinnor och barn. Själva ämnet, dvs. pengarna, kändes inte bekvämt 

att prata om för dem som tog emot dem. Om de blev tillfrågade om eventuella missbruk av BF, 

vilket det ofta skvallrades om, kunde någon utanför den direkta bekantskapskretsen diffust pekas ut.

På frågan vad de gjorde med pengarna från BF räknade de tillfrågade ofta upp en lista på saker som 

skulle ha kostat dubbelt så mycket som själva bidraget. Det kan ha betytt att de inte från början hade

redogjort för den verkliga summan, eller att de la till pengar från andra håll till samma lista. Det 

fanns många moraliska åsikter om vad pengarna inte skulle användas till, alkohol, droger, cigaretter,

spel och godis osv. Trots det såldes dessa saker i området. Forskarna använder uttrycket ”moral 

economy” för att belysa den innebörd som mottagarna ger BF-pengarna. (Eger & Damo, 2014, 

s.279-282)

Ytterligare en etnologisk studie  menar att det inte finns en självklar övertygelse hos mottagarna om

att pengarna i BF är deras. Istället finns en känsla av att BF när som helst kan lyftas bort och 

pengarna användas till något annat ändamål. (Morton, 2015, s. 1302-1303)
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7.4. Namibias BIG, ett NGO-projekt

Namibia blev självständigt 1990. 2001 fanns fortfarande det gamla skattesystemet kvar och 

regeringen bestämde sig för att modernisera det. NAMTAX, den skattekommission som skulle se 

över det gamla skattesystemet och komma med förslag på ett nytt, kom fram till att Namibia hade 

en extrem ekonomisk ojämlikhet tillsammans med stora problem med fattigdom och de såg BI som 

den bästa metoden att råda bot på dessa förhållanden. De kallade sin form av BI för Basic Income 

Grant (BIG). (Haarman & Haarman, 2012, s. 34)

Regeringen verkade emellertid inte vara så intresserad av förslaget om BIG. Däremot började 

Evangeliska Lutherska Kyrkan att undersöka hur stort stöd det kunde finnas för BIG bland de 

fattiga själva. Stödet var stort och det resulterade i att flera olika organisationer 2005 tillsammans 

bildade Basic Income Grant (BIG) Coalition . Där ingick Council of Churches, Namibian NGO 

Forum, National Union of Namibian Workers, Labour Recource and Research Institute, Namibian 

Network of AIDS Service Organizations och Legal assistance Centre. 2009 tillkom National Youth 

Council och Church Alliance for Orphans. Från början verkade det som att BIG Coalition trots allt 

skulle få med sig regeringen på ett pilotprojekt med BIG, men drog sig sedan tillbaka. Antagligen 

beror det på de beräkningar som IMF hade gjort på kostnaderna för en nationell BI. Det blev viss 

förvirring angående brutto- (5,5%) och nettokostnader (2,25-3,75%)  för en nationell BI. BIG 

Coalition försökte få IMF att ändra sina beräkningar, och författarna till rapporten höll visserligen 

med om att nettokostnaderna skulle vara de korrekta siffrorna att använda sig av (Suzuki, 2011, s. 

70), men lät ändå bruttokostnaderna stå kvar i den rapport som lämnades in till regeringen (IMF, 

2006, s. 26-27). 2007 hade BIG Coalition förstått att regeringen inte hade för avsikt att delta i något 

experiment. Istället beslöt de att själva sätta igång ett pilotprojekt för att få något konkret att utgå 

ifrån i den fortsatta diskussionen (Haarman & Haarman, 2012, s. 34-36). Pengar till projektet 

samlades in från frivilliga i Namibia och även från organisationer och kyrkor i andra länder (Perkiö,

2014, s. 5).

2008 startade så det första pilotprojektet i världen med OBI (Ovillkorlig Basinkomst) (Haarman & 

Haarman, 2012, s. 33) i Otjivero, en liten ort ca 10 mil öster om huvudstaden Windhoek med många

olika folkgrupper och med en extrem fattigdom. Många är också sjuka i TBC och HIV. Där finns 

ingen tillgänglig odlingsbar mark för invånarna. Den mark som går att odla runtomkring är 

inhägnad av landägarna som bor där (ibid., s. 36). 930 invånare totalt fick ovillkorligt motta en 

summa på 100 namibiska dollar i månaden, vilket 2014 motsvarade ungefär €8,60. Den summan 
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räcker inte för att komma upp i en dräglig levnadsnivå, men skulle ändå visa sig få positiva effekter 

(Suzuki, 2011, s. 57). I Namibia finns ett pensionssystem där alla över 60 år får motta N$500 och 

dessa personer var därför inte med i experimentet (Haarman & Haarman, 2012, s. 33). Av etiska 

skäl fanns ingen kontrollgrupp i form av en ort som inte mottog någon BI (Suzuki, 2011, s. 57). 

Istället utfördes studier över tid, först en referensstudie innan experimentet hade satt igång i 

november 2007, därefter en studie i juli 2008 och en i november 2008. Regelbundet samlades också

in information från vissa nyckelinformanter. En mängd olika områden studerades med hjälp av 

rådgivare från flera olika universitet runtom i världen (Haarman & Haarman, 2012, s. 38). 

En bieffekt som forskarna antagligen inte hade räknat med beskrivs i en antropologiskt studie av 

Klocke-Daffa (2012, s. 10) Det var en kulturyttring från den största folkgruppen, Damara, i 

Otjivero, i vars sedvänjor ingår att alltid dela med sig av det man har. Det här innebar att många 

familjer ökade i antal när deras släktingar flyttade in i byn i samband med att experimentet började. 

På kristen grund delar en medlem av Damarafolket alltid med sig om någon frågar efter exempelvis 

mat eller pengar. Nästa dag kan den som delade med sig vara den som frågar och blir då försedd 

med det som finns i sin tur. Att ge är det samma som att få social status (ibid., s. 11). Därför 

investerades pengarna, som delades ut i experimentet, inte alltid i varor utan användes istället som 

”socialt kapital”, dvs. delades ut till dem som bad om pengar, eftersom det värderas högre hos 

Damarafolket. Studien visar följaktligen att gåvor är den största utgiftsposten, och den största 

inkomsten (ibid., s. 19).

7.4.1. Haarman & Haarmans studie

7.4.1.1. Resultat Arbetstimmar

Arbetslösheten för dem som var 15 och däröver sjönk från 60% till 45%. Egenföretagandet steg 

med 30%, lönearbete med 19% och jordbruk med 36%. Egenföretagandet kunde handla om 

tillverkning av tegelstenar, kläder, bröd och isglass. (Haarman & Haarman, 2012, s. 46-48)

7.4.1.2. Resultat fattigdom och ekonomisk aktivitet

Matfattigdomen minskade under experimentets gång från ca 77% till 37%. Gränsen för 

matfattigdom i Namibia går vid N$152 i månaden per person (Perkiö, 2014, s. 6). Siffrorna 

förvrängs av att många immigrerade till orten under tiden. Dessa hade inte rätt till BI, men flyttade 

ofta in till sin familj som delade med sig av sin BI. Utan dessa invandrade familjemedlemmar går 

siffrorna istället ner till 43% respektive 16% (Haarman & Haarman, 2012, s. 39-40). Sparandet 
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ökade enligt postkontoret på orten, även om det är oklart hur mycket. Pengarna användes också till 

att förbättra husen och antalet rum ökade från 2,6 till 3,3 under det första året (Haarman & 

Haarman, 2012, s. 48).

7.4.1.3. Resultat hälsa

Innan projektet startade var 42% av barnen under fem år undernärda. Efter 6 månader var siffran 

17% och efter ett år 0%. Men det går inte att säkerställa dessa siffror på grund av migration. Räknar

man däremot med barn under sju år blir siffrorna 42% som minskas till 10% efter ett år. (Haarman 

& Haarman, 2012, s. 40-42)

Siffrorna på hur många som besökte läkarstationen ökade under samma tid. Intäkterna på 

läkarstationen ökade från N$250 en vanlig månad till N$1300 under 2008. Det var inte beroende på 

att invånarna blev sjukare utan att de hade råd att betala avgiften.(Haarman & Haarman, 2012, s. 

40-43)

7.4.1.4. Resultat skolundervisning

Innan projektet var det svårt att få barnen att komma till skolan. Undernäringen gjorde det svårt 

med inlärningen. Skolan hade dålig ekonomi på grund av uteblivna skolavgifter och det påverkade 

också undervisningen negativt. 2008 var det emellertid 90% som betalade skolavgiften, vilket kan 

jämföras med genomsnittet för Namibia på 60%. Antalet barn som uteblev från undervisning på 

grund av dålig ekonomi sjönk med 42 % ner till 5% första halvåret och därefter ner till 0%. De 

flesta familjer köpte skoluniformer och skor. Eftersom barnen kunde äta mer noterade lärarna att 

barnen fick bättre koncentrationsförmåga och därmed bättre resultat. Dessa förändringar skedde helt

utan några påtryckningar från myndigheterna. (Haarman & Haarman, 2012, s. 44-46)

7.4.1.5. Resultat brottslighet

Enligt polisstationen på orten rapporterades 54 brott mellan 15 januari 2008 och slutet av oktober 

2008. Samma period ett år tidigare var siffran 85 brott, alltså en minskning med 36,5%. Samtidigt 

skedde en inflyttning till orten på 27%, vilket alltså borde ha ökat brottsligheten. Det var framförallt

de ekonomiska brotten som minskade medan de andra låg kvar på samma nivå. Tjuvjakt och intrång

på privat mark föll med 95%. Boskapsstöld föll med 43% och annan stöld med 20%. (Haarman & 

Haarman, 2012, s. 50-51)
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7.4.2. Haarman & Haarmans studie granskas

Osterkamp (2013, s. 71) menar att det finns mycket i metoddelen i Haarman & Haarmans studie 

som saknas, ingen förklaring av hur urval gjordes eller vilka språk som användes i frågeformulären.

Inga definitioner av inkomst och arbetslöshet finns. Ingen uppföljning görs efter 2008 trots att det 

utlovades i den första rapporten. Osterman (2013, s. 79) menar att två år skulle vara ett minimum 

för att politikerna skulle kunna dra korrekta slutsatser av experimentet. Till skillnad från andra 

sociala projekt i utvecklingsländer vägrar författarna till rapporten att ge fri tillgång till sin databas. 

Författarna menar att det är en fråga om den konfidentialitet, som de lovat invånarna, men 

Osterman (2013, s. 80) menar att det tillfredsställande går att avidentifiera enligt internationell 

praxis.

7.4.3. Hur påverkas arbetsviljan?

Även Suzuki (2011, s. 71) menar att det är svårt att dra några långtgående slutsatser av ett projekt 

som  bara har pågått i två år, och än mindre på grund av att inga studier alls gjordes under det andra 

året av experimentet. Forskarna har heller inte givit någon förklaring till varför inga ytterligare 

studier gjordes. Vetskapen om att utbetalningarna kommer att upphöra innebär att rädslan för att 

förlora jobbet kan påverka de deltagande att fortsätta jobba menar Suzuki. Det som dock går att 

utläsa ur studien är att människor på mycket kort tid kan utveckla sina förmågor. BI fungerar som 

en försäkring som ger människorna makt att förändra sina liv (ibid.).

7.5. Indien – det senaste experimentet

Tjugo byar ingick i det pilotprojekt i Indien som 2010 startades på initiativ av Self-Employed 

Women's Association (SEWA), en fackförening som representerar fattiga kvinnor som är 

egenföretagare, och finansierades av Unicef. Projektet ägde rum i den stat som har Indiens högsta 

nivåer av undernäring och där den största delen av ursprungsbefolkningen bor. Åtta av de tjugo 

byarna valdes slumpvis ut där alla invånare fick BI, medan de övriga tolv agerade som 

kontrollgrupp, där alltså ingen fick någon BI. Alla vuxna fick var och en en summa av 200 rupier, 

ca €2,80 i månaden och alla barn under 14 fick 100 rupier. Summan höjdes efter ett år till 300 

respektive 150 rupier. Det var inte tillräckligt för att leva på, men ändå ett tillskott som gjorde 

skillnad. Barn under 18 år fick pengarna utbetalda till sina mammor. Det var totalt 15000 som 

ingick i studien, varav 6000 fick BI i mellan 12 och 17 månader. En förutsättning för att kunna ta 

emot pengarna var att mottagarna öppnade ett bankkonto. Studien samlade uppgifter i en mängd 

olika områden före, under och efter experimentet och jämförde förhållandena med kontrollgruppen. 

29



(Perkiö, 2014, s. 7)

Det här experimentet har rönt stort intresse hos myndigheterna och den federala regeringen har 

introducerat nya BI-program i vissa delar av Indien. Även i delstaten Madya Pradesh har liknande 

program satts igång. Dessa nya program ersätter de gamla programmen som bygger på subventioner

av mat och fotogen. På grund av korruption når bara 27% av de pengar som spenderas på de gamla 

programmen ut till de behövande. De nya statliga och delstatliga programmen kommer att bli en typ

av NI eftersom de enbart delas ut till de fattigaste, men är i övrigt utan villkor. (Perkiö, 2014, s. 8)

7.5.1. Resultat arbetade timmar

BI resulterade i en ökning av lönearbete och olika verksamheter. Det handlade särskilt om att arbeta

för egen räkning på små gårdar. Det gällde särskilt för kvinnor och ursprungsbefolkningen. För dem

som fick BI var sannolikheten att starta ett företag tre gånger högre än för kontrollgruppen. En 

övergång till att bli sin egen från att vara anställd kunde noteras. (Perkiö, 2014, s. 8)

7.5.2. Ekonomisk aktivitet

Fler köpte boskap och investerade i jordbruket, vilket ledde till större skördar. Ökade investeringar i

försäkringar och ökat sparande noterades hos dem som fick BI. Det gällde även hos dem som hade 

skulder. Skuldsattheten minskade signifikant med mer än det dubbla jämfört med kontrollgruppen. 

Förutsättningen att öppna ett bankkonto för att kunna få ut pengarna var en viktig del i att bli 

delaktig finansiellt i samhället. Andra investeringar som ökade signifikant var förbättringar av 

hemmen av tak och väggar, men även av toaletter och inköp av hushållsapparater. (Perkiö, 2014, s. 

8)

7.5.3. Resultat hälsa

7.5.3.1. Undernäring

Hunger och undernäring minskade under experimentets gång. Det fanns en signifikant högre 

sannolikhet för att de som fick BI skulle ha tillräckligt med pengar för att köpa mat jämfört med 

kontrollgruppen. Antalet undernärda barn i byarna med BI minskade signifikant. Ingen ökning av 

inköp av alkohol eller tobak kunde noteras. (Perkiö, 2014, s. 7)

7.5.3.2. Sjukvård

BI innebar också färre fall av sjukdom. Mer pengar lades på medicinska behandlingar och intaget av

mediciner blev mer regelbundet. Hälsan förbättrades av den anledningen, men också på grund av 
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bättre mat och för att de inte längre hade samma oro. Fler privata kliniker användes också jämfört 

med kontrollgruppen. (Perkiö, 2014, s. 7) Däremot kunde ingen signifikant skillnad iakttas av 

allvarligare sjukdomar eller skador, heller inte av vaccinering (Beck, Pulkki-Brännström & San 

Sebastián, 2015, s. 114).

7.5.4. Resultat skolundervisning

7.5.4.1. Skolnärvaro

Skolnärvaron var tre gånger högre för dem som fick BI än i kontrollgruppen. Mer pengar lades 

också på skolsaker där skor, skoluniformer, transporter och basutrustning ingick. Med hjälp av BI 

behövde inte barnen arbeta med den typen av sysslor som skulle störa skolarbetet på samma sätt. 

Barnen skickades också i större utsträckning till privatskolor eller andra skolor längre bort. (Perkiö, 

2014, s. 8)

7.5.4.2. Studieresultat

Betygen ökade hos 68% av familjerna som fick BI. (Perkiö, 2014, s. 8)

7.5.5. Resultat sociala effekter

Observationer av att kvinnor fick ökad status i hushållen och ökad ekonomisk självständighet har 

gjorts. Även funktionshindrade fick större makt över hur hushållspengarna fördelades. (Perkiö, 

2014, s. 7-8) Standing (2015, s. 221) menar att en viktig effekt av frigörelse hos den enskilda 

människan i experimentet är att det inte längre går att utnyttja den ekonomiska situationen hos de 

fattiga genom att tvinga på dyra lån. Standing (ibid.) menar också att det går att generalisera 

resultaten till alla de människor i hela världen som tillhör prekariatet, den växande gruppen som 

hela tiden lever i ekonomisk osäkerhet.

8. Sammantagen analys av de olika projekten och de 

införda lagarna

Redan i redovisningen av de olika ländernas resultat ovan kan vissa likheter i effekter mellan de vitt

skilda förutsättningarna skönjas. I tabell 1 redovisas utformning och villkor för de olika typerna av 

BI och KT, medan tabell 2 ger en schematisk överblick över de resultat som framkommit av det 

presenterade materialet. Resultaten härrör från både kvantitativa och kvalitativa studier, mer eller 

mindre generaliserbara. Ibland finns studier gjorda av ett visst fenomen i ett eller flera länder, 
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samtidigt som sådana studier saknas i andra. Det kan emellertid noteras att även om de resultat som 

redovisas inte alltid är generaliserbara så ger tabell 2 en bild av att det finns få motstridiga resultat 

mellan de olika länderna. Det som kan noteras är att Brasilien i de studier som presenterats inte kan 

påvisa en känsla av inkludering utan snarare tvärt om. Därefter kan en skillnad i förändring av antal 

arbetade timmar konstateras, där Namibia och Indien ökar sina arbetstimmar medan USA och 

Kanada minskar sina. Skillnaden i antalet arbetade timmar kan bero på att den BI som delades ut i 

Nordamerika gick att leva på, medan det inte var fallet i de andra två länderna. När det gäller 

benägenhet att använda sig av hälsovården står USA och Kanada för en minskning, medan 

Brasilien, Indien och Namibia visar en ökning av användning av hälsovården. 

Tabell 1: 

Ländernas typ av BI/CCT

Villkor i form av
beteende

Rätt till utbetal-
ning beroende av
inkomststorlek

BI tillräckligt hög
för att leva på

BI utbetalt till alla
individer

BI/CCT
 utbetalt till

hushåll

USA:s 4 exp.

Alaska

Kanada

Brasilien

Namibia

Indien

Tabell 2:
En överblick över studiernas effekter
Ruta med landets färg = överensstämmelse med rubriken
Ruta med streck = motsatt effekt mot rubriken
Tom ruta = ingen studie genomförd

Minskad 
arbetstid

Ökad 
arbetstid

Större anv. 
av sjukvård

Förbättrad 
hälsa

Ökad skol-
närvaro

Förbättrade
betyg

Ökad ekon.
jämlikhet

Känsla av 
inkludering

Ökad 
fertilitet

Minskad 
brottslighet

USA ------------ ------------

Alaska

Kanada ------------ ------------

Brasilien ------------ ------------ ------------ ------------

Namibia ------------

Indien ------------
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8.1. Resultaten i förhållande till teorin om KT

8.1.1. Minskad fattigdom och ökade inkomster leder till ökad 

konsumtion av kvalitet

I USA, där det inte finns någon studie direkt inriktad mot mätning av fattigdom, men där ju själva 

studien innebar att de deltagande fick en inkomst som låg över fattigdomsgränsen, kan också en 

effekt av detta synas i resultatet i studien av födelsevikt från Gary, Indiana. Den troliga orsaken till 

den ökade födelsevikten antogs bero på bättre näringsintag (Kehrer & Wolin, 1979, s. 457). I 

Brasilien har en positiv effekt i minskningen av fattigdomen kunnat påvisas, även om den är ojämnt

fördelad mellan svarta och vita, mellan könen och de geografiska områdena (Bohn et al., 2014, s. 

129). En ökad konsumtion av både skolmaterial och livsmedel såsom kyckling, ägg och grönsaker 

kunde också uppmätas (Ferrario, 2014, s. 162). Samtidigt visade en annan undersökning att de norra

delarna av Brasilien fortfarande har ungefär samma näringsunderskott som resten av landet (dos 

Santos et al., 2015, s. 317). De norra delarna är emellertid de fattigaste och den extra inkomsten 

som BF ger är inte stor. Det kan betyda att tillskottet av pengar inte räckte längre än att komma upp 

till den levnadsnivå som rådde i resten av landet. Även i Indien uppmättes både minskad fattigdom 

och minskad näringsbrist. Pengar lades på bättre mat och medicinska behandlingar, investeringar 

gjordes i såväl förbättringar av tak, väggar och toaletter i husen som i jordbruket. Skulder betalades 

tillbaka och sparandet ökade och pengar lades också på försäkringar. Dessutom användes pengarna 

till både skolmaterial, och transporter för att skicka barnen till bättre skolor (Perkiö, 2014, s. 7-8). 

Och i Namibia kunde liknande förändringar ses. Fattigdomen minskade och sparandet ökade. 

Pengar lades på hälsovård, skolavgifter, skoluniformer och skor. Även investeringar i 

husrenoveringar och tillbyggnader gjordes (Haarman & Haarman, 2012, s. 40-46, 48). I Alaska har 

liknande resultat noterats, åtminstone i början av utbetalningarna. Pengarna lades på varaktiga 

varor, betalning av skulder och sparande. Ännu idag försöker affärsmännen utnyttja tillfället när den

årliga utbetalningen kommer med annonser och extraerbjudanden och det går att se en ökning av 

inköpen av stora maskiner vid tidpunkten för utbetalningen även om konsumtionen som helhet inte 

går upp. Siffrorna visar också att fattigdomen har sjunkit under de år som PFD har funnits. 

(Widerquist & Howard, 2012, s. 49-53) I Kanada visar framförallt kvalitativa undersökningar att NI

kunde ge tillräckligt med pengar för att unna sig lite extra (Forget et al., 2013, s. 88). Calnitsky, 

(2016, s. 62) menar att deltagarna kunde leva som de flesta andra på en levnadsnivå som var 

dräglig. 
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Sammantaget kan sägas att Brasilien, Indien och Namibia dels har studier som riktar sig mer mot 

frågan ifall fattigdomen kan minska med hjälp av BI/CCT, dels visar resultaten tydligt mot en 

minskad fattigdom och en ökad konsumtion av artiklar som sträcker sig ovanför livets nödtorft. 

Även Alaska har kunnat uppvisa tydliga resultat framförallt vad gäller minskad fattigdom. I de 

nordamerikanska länderna kunde också effekter av det höjda inkomstgolvet synas. 

8.1.2. Minskade risker, en slags socialförsäkring för en långsiktig 

planering och kalkylerade risker

Den minskning av arbetstimmar som uppmättes i både USA och Kanada kan ses som en effekt av 

ökad ekonomisk trygghet och en slags socialförsäkring. Mottagarna av NI behöver inte bekymra sig

ekonomiskt om de blir sjuka eller om barnen behöver extra tillsyn t ex. I Kanada användes också NI

som ett slags studiestöd där framförallt pojkarna valde att läsa vidare sista året på high school i 

stället för att börja jobba (Forget et al., 2013, s. 87-88). I Brasilien däremot visar två kvalitativa 

etnografiska studier att mottagarna av BF dels inte känner sig trygga med att pengarna verkligen 

kommer att fortsätta utbetalas, dels att pengarna är behäftade med en känsla av moral, att använda 

dem ”på rätt sätt” (Eger & Damo, 2014, s. 279-282; Morton, 2015, s. 1302-1303). Samtidigt går det

inte att utesluta att BF ändå fungerar som en slags försäkring som gör att människor kan känna en 

trygghet inför framtiden. Utifrån de studier som finns tillgängliga så är det emellertid stor skillnad 

mellan Brasilien och de två andra utvecklingsländerna där resultaten visar på en ökad aktivitet när 

det gäller både sparande och investeringar för framtiden. Vad beträffar Alaska är det svårt att påvisa 

någon effekt, eftersom det finns så litet vetenskapligt underlag, men det går heller inte att utesluta 

att den årliga utbetalningen fungerar som en trygghetsfaktor att räkna med i planeringen inför 

framtiden. Ett exempel på det är sparprogrammet för barnens framtida studier på Alaska College 

(Widerquist & Howard, 2012, s. 51-52).

De flesta ländernas studier ser ut att visa effekter som direkt går att härleda till en känsla av 

grundtrygghet, som i sin tur gör att det går att planera långsiktigt. Det är möjligt att det i Indiens och

Namibias fall handlar om att själva tidsbegränsningen med ett experiment gör att mottagarna av BI 

passar på att investera så länge experimentet pågår, men det motsäger inte att BI även i ett 

permanent tillstånd skulle upplevas som en grundförsäkring som tillåter investeringar och 

kalkylerade risker för framtiden. Brasilien är det enda land som kan uppvisa studier med motsatt 

verkan mot det andra teoretiska kriteriet som satts upp i teorin om KT. 
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8.1.3. Minskade inkomstklyftor med mindre avundsjuka och 

tävlingsinriktning som följd

En bevisad minskning av absolut fattigdom innebär också en minskning av den ekonomiska 

ojämlikheten Forget et al. (2013, s. 89-90). Därav går det att konstatera att det både i Namibia och i 

Indien blev en ökad ekonomisk jämlikhet. En ökad ekonomisk jämlikhet har också kunnat visas i 

Brasilien (Bither‐Terry, 2014, s. 154). Det här är också en effekt som kunnat påvisas i Alaska som 

gått från att vara den stat i USA med störst ekonomisk ojämlikhet till en stat som är bland de mest 

ekonomiskt jämlika (Widerquist & Howard, 2012, s. 53). I Kanada och USA var NI riktad mot dem 

med lägst inkomster och är alltså i sig ekonomiskt utjämnande (Forget et al., 2013, s. 89). I Kanada 

kan resultaten från de kvalitativa undersökningarna som gjorts också styrka en ökad ekonomisk 

jämlikhet. De som deltog kände att de kom upp i en ekonomisk nivå som gjorde dem jämställda 

med andra kanadensare (Calnitsky, 2016, s. 62-64).

Alla länder uppvisar således en minskning av inkomstklyftor, men det är bara i Kanada där 

resultaten kunde visa en mer avslappnad inställning till ekonomin pga. NI, med avsaknad av 

moralistiska inställningar, vilket skulle kunna tolkas som mindre avundsjuka och tävlingsinriktning.

8.1.4. Sociala värden förändras och social interaktion skapar social 

inkludering

Sociala värden kan förändras med spridningseffekter, som i fallet med de sistaårselever på high 

school i i Kanada som påverkade varandra till att gå färdigt sista året (Forget et al., 2013, s. 87-88), 

eller de storasyskon som mammorna passade på att få hälsoundersökta när deras yngre syskon ändå 

var tvungna att gå dit (Shei et al., 2014, s. 7-8). Den minskade brottsligheten i både Brasilien och 

Namibia (Chioda et al., 2012, s. 18; Haarman & Haarman, 2012, s. 50-51), som kunde uppmätas, 

kan också ses som exempel på hur sociala värden förändras. Effekten av minskad brottslighet 

betyder ju också per automatik en orsak mindre till att bli exkluderad och i förlängningen en större 

inkludering i samhället. I Indien minskade barnarbetena och skolnärvaron ökade (Perkiö, 2014, s. 

8). Det går inte att utesluta att spridningseffekter genom social interaktion mellan familjerna 

påverkade fler att skicka sina barn till skolan istället för att låta dem arbeta. Den ökade skolnärvaron

i sig är också ett sätt att inkluderas socialt. Samma slutsats kan dras av experimentet i Namibia, där 

skolnärvaron också ökade markant (Haarman & Haarman, 2012, s. 44-46). Åsikten som 

Alaskaborna enligt Widerquist & Howard (2012, s. 49) uttrycker, att deras BI i själva verket inte är 

en BI, utan en fördelning av alla invånares gemensamma tillgångar, förutsätter en känsla av 
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samhörighet med de övriga medborgarna, som också pekar mot en upplevelse av att vara inkluderad

i samhället. Från USA i övrigt kan inga resultat redovisas på den här punkten, men det går inte att 

utesluta en effekt av social inkludering.

8.1.5. BI som en trygghetsförsäkring

I tabell 3 ges en överblick över de olika ekonomiska programmen i förhållande till teorin om KT. 

Det verkar som om det tredje kriteriet, KT som en trygghetsförsäkring, det som får människor att 

våga ta ekonomiska risker för att kunna skapa en bättre framtid på sikt, skulle vara det svåraste att 

uppfylla för de projekt som studerats. Det här gäller framförallt Brasilien som har studier som pekar

i motsatt riktning. Även Alaska, Namibia och Indien har svårt att utifrån befintliga studier visa att 

de uppfyller kriteriet, även om det heller inte finns något som talar emot det. Det dessa fyra 

program har gemensamt är att det ekonomiska bidraget som betalas ut inte går att leva på. Det som 

dessutom utmärker Brasilien är att utbetalningen är villkorad, och frågan är om just det kan göra 

människor mer benägna att misstro utbetalningarnas varaktighet och därmed minska bidragets 

funktion som en trygghetsförsäkring. Det kan jämföras med hur deltagarna i Kanada, till skillnad 

från dem i Brasilien, såg på utbetalningarna som fria från moraliska aspekter. I just Kanada men 

även i USA kan noteras att deras NI verkar fungera som en trygghetsförsäkring. Även om åsikterna 

är motstridiga huruvida skilsmässotalen gick upp i ett av USA:s experiment kunde det ändå noteras 

en viss påverkan på äktenskapen i de hushåll som deltog. I den mån skilsmässotalen verkligen gick 

upp kan det tolkas som en trygghetsförsäkring där ekonomiska skäl inte längre hindrar en 

skilsmässa.  Ett genomgående problem för alla ekonomiska program som studerats, utom Alaska 

och Brasilien är att de endast pågått i ett till fem år där de nordamerikanska experimenten varat 

längst. Det är svårt att fastställa hur vetskapen om programmets begränsade tid hos deltagarna har 

påverkat deras beteende. Suzuki (2011, s. 71) menar att rädslan för att förlora jobbet kan göra att 

deltagarna fortsätter att jobba trots att de i ett permanent ekonomiskt program skulle ha sagt upp sig.

I fallet med både Namibia och Indien måste ändå den låga summan på utbetalningarna ses som den 

viktigaste orsaken till att deltagarna inte bara fortsatte jobba utan också började jobba mera.

8.1.6. BI som ett sätt att förändra sociala värden

Nästa kriterium, som utifrån de studier som här presenterats, har svårt att uppfyllas är det fjärde, KT

som ett sätt att förändra sociala värden. Programmen i Kanada och Brasilien visar upp effekter som 

direkt pekar på förändringar av sociala värden. Minskad brottslighet som uppvisas i Brasilien och 

Namibia borde också kunna ingå här. Problemet är, liksom med det förra kriteriet som diskuterades,
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att det mycket väl kan finnas effekter av förändring av sociala värden och social inkludering, men 

att de inte syns i de övriga befintliga studierna. Det är inte omöjligt och kanske till och med troligt 

att sådana effekter skulle kunna uppvisas i de övriga programmen om bara frågorna hade ställts.

Tabell 3:
En överblick över studiernas överensstämmelse med Teorin om KT
Ruta med landets färg = överensstämmer med rubriken
Ruta med streck = motsatt effekt mot rubriken
Tom ruta = inget som motsäger rubriken

Teori om KT Minskad 
fattigdom

Trygghets-
försäkring

Minskade 
inkomstklyftor

Förändrade 
sociala värden

USA

Alaska

Kanada

Brasilien ----------------------

Namibia

Indien

8.1.7. Sammanfattande diskussion 

Det analysen har visat är att den kontanttransfereringsmodell som Brasilien använder sig av inte 

riktigt kan uppfylla det andra kriteriet som ställts upp i teorin om KT. I de övriga presenterade 

projekten kan inget påvisas som motsäger något av kriterierna. BI kan utifrån det presenterade 

materialet sägas innebära minskad fattigdom med förbättrad hälsa som följd. BI kan upplevas som 

en trygghetsförsäkring där kalkylerade ekonomiska risker kan tas för att skapa en bättre grund för 

framtiden. Inkomstklyftorna minskar och förändrade sociala värden med social inkludering som 

följd kan uppnås med hjälp av BI. 

Vilka frågor blir då inte besvarade, och vilka av dessa behöver ett svar? Svaret på den sista frågan är

antagligen att det beror på vilket samhälle som ska uppnås. I Sverige är arbetslinjen prioriterad och 

eftersom resultaten visar att BI fungerar som en trygghetsförsäkring och därmed kan bidra till ett 

minskat antal arbetstimmar kan det kanske ses som ett hot mot den visionen. Men Sverige vill också

tackla fattigdomen (Regerinen 2015). Är det det målet som ska prioriteras, och till vilket pris 

(Janson, 2003, s. 129; Birnbaum, 2005, s. 343)? Går det att släppa behovskontrollen och kanske låta

vissa åka snålskjuts på andras jobb för att alla ska vara garanterade en ekonomisk grundtrygghet? 
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9. Den svenska välfärden

Om något händer en person i Sverige som innebär att försörjningen från ett arbete helt eller delvis 

försvinner träder olika ekonomiska trygghetssystem in för att våra liv inte ska raseras. Om det 

handlar om arbetslöshet ska arbetslöshetskassan ta hand om det temporära inkomstbortfallet. Är det 

sjukdom som hindrar en person från att arbeta är det försäkringskassan som träder in. Arbetslöshets-

försäkringen och sjukförsäkringen är emellertid grundade på att det från början finns en inkomst 

från ett arbete. Arbetslöshetsförsäkringen kräver också ett medlemskap i någon av arbetslöshets-

kassorna.  Den som inte har någon inkomst och heller inte uppfyller villkoren för ersättning från 

försäkringskassan eller a-kassan har rätt att få sin ekonomiska situation prövad av socialtjänsten och

där få hjälp som ett sista skyddsnät för sin ekonomiska situation. 

9.1. Arbetslöshetsförsäkringen

En förutsättning för att få ersättning vid arbetslöshet är att stå till arbetsmarknadens förfogande. 

Grundersättningen för dem som är medlemmar i en a-kassa ligger på högst 365kr per dag. På den 

kan läggas en frivillig inkomstrelaterad försäkring som ligger på 80% av den senaste lönen, men 

högst 910kr per dag. För den som själv säger upp sig från ett arbete finns en 45-dagars karens. 

(Alfakassan, 2016)

9.2. Sjukförsäkringen

Det räcker med att bo eller arbeta i Sverige för att vara försäkrad hos försäkringskassan. Vissa 

försäkringar är bosättningsbaserade, exempelvis föräldrapenning (Försäkringskassan, 2015, s. 26, 

30).  Andra är arbetsbaserade, som sjukförsäkringen där en sjukpenning betalas ut. 2014 låg den 

som högst på 708kr per dag. Efter 364 dagar kan den betalas ut ytterligare i 550 dagar med något 

lägre ersättning. Vid allvarlig sjukdom däremot kan 80% av den sjukpenninggrundande inkomsten 

betalas ut i obegränsad tid. (Försäkringskassan, 2015, s. 57) 

9.3. Uttömda ekonomiska resurser

Det är många olika villkor och många olika ersättningsnivåer i socialförsäkrings- och arbetslöshets-

försäkringssystemen. Vissa av dem räcker inte till att försörja sig på. För dem som inte får 

tillräckligt från ersättningsnivåerna ovan, och för dem som hamnar utanför trygghetssystemet helt 

och hållet, finns det ett yttersta skyddsnät som ska hjälpa när inga andra medel står till buds. Även 

här är det oftast en förutsättning att den sökande står till arbetsmarknadens förfogande. Den som 
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söker ska ha gjort allt för att själv kunna klara av situationen och får vara beredd på att ta av sina 

egna besparingar samt realiserbara tillgångar innan något ekonomiskt bistånd betalas ut. Enligt 

2016 års riksnorm kan ersättningen för en ensamstående per månad, förutom bl a hyres- och 

elkostnader, bli 3890kr, och för en familj med två föräldrar och ett barn på sju år 9300kr. 

(Socialstyrelsen, 2016) 

Det var från början meningen att socialbidraget endast skulle vara en tillfällig hjälp i ett akut läge 

för några få personer, men riktigt så har det inte blivit. Personer, som egentligen inte hade funnits 

med i visionerna på 70-talet, om vilka som skulle behöva socialbidrag, började söka sig till 

socialtjänsten. Det handlade till stor del om unga människor, ensamstående mammor och 

invandrade som inte bott så länge i Sverige. Det var alltså inte frågan om personer som inte kan 

arbeta. Problemet var i stället att de hamnat utanför socialförsäkringssystemet (Salonen, 2013, s. 7-

8, 15). 

9.4. Lagstiftarnas vision om den svenska välfärden

Andra paragrafen i Regeringsformen lyder:

”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna 
trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och 
trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. […] Det allmänna ska verka för att 
demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den 
enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska verka för att alla människor 
ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt
tas till vara... ” (SFS, 1974)

I Socialtjänstlagens första kapitel 1§ står följande:

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas

• ekonomiska och sociala trygghet,

• jämlikhet i levnadsvillkor,

• aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämman-
derätt och integritet.” (SFS, 2001)
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I socialförsäkringsbalken finns det i lagtexten ingen vision formulerad om vad lagen ska leda till. 

Socialförsäkringarna härstammar heller inte från något politiskt initiativ från början, utan från ett 

gammalt försäkringssystem som innebar att den enskilde arbetaren försäkrade sig mot vissa risker i 

någon av de kassor som existerade. På det viset skulle man kunna klara sig ekonomiskt om något 

skulle hända (Ryberg-Welander, 2008, s. 15-16). Men hur väl stämmer de två citaten från 

Regeringsformen och Socialtjänstlagen överens med de kriterier som Forget et al. (2013) ställer upp

som förutsättningar för en fungerande KT? 

10. Välfärdsvisionen i förhållande till Teorin om KT

Det första kriteriet tryggas av målet att den enskilde ska åtnjuta ekonomisk välfärd i 

Regeringsformen, samt Socialtjänstlagens syfte att främja ekonomisk trygghet. Det andra kriteriet, 

att transfereringen ska vara en trygghetsförsäkring, som gör människor fria att ta kalkylerade risker 

för att skapa sig en bättre framtid, står inte klart utskrivet i lagtexten, men däremot skulle texten 

kunna tolkas så i Regeringsformens formulering ”personlig, ekonomisk och kulturell välfärd” samt i

Socialtjänstlagens strävan efter att frigöra och utveckla egna resurser. Minskade inkomstklyftor, 

som är det tredje kriteriet, står inte heller klart angivet i lagtexten, men formuleringen ”jämlika 

levnadsvillkor” talar ändå för en sådan strävan, liksom Regeringsformens hållning att alla ska 

åtnjuta ”ekonomisk välfärd”. Det fjärde kriteriet, som innebär förändrade sociala värden där social 

interaktion skapar social inkludering, skulle kunna återfinnas i Socialtjänstlagens främjande av ett 

aktivt deltagande i samhällslivet och även i Regeringsformens strävan att människor ska uppnå 

delaktighet i samhället.

11. Fattigdom och socialtjänsten

11.1. Fattigdomsmått

Socialstyrelsen (2010, s. 90) rapporterar att siffran för människor som levde i absolut fattigdom 

minskade mellan åren 1991 och 2007, från 11% till 5% av Sveriges befolkning. Därefter har den 

siffran legat still på samma nivå fram till 2012 (Salonen, 2013, s. 7). Den gräns för absolut 

fattigdom, som Socialstyrelsen använder sig av i Social Rapport 2010, grundar sig på 

socialbidragsnormen från 1985. Den utgick i sin tur från vad Konsumentverket då ansåg vara en 

”skälig levnadsnivå” Den här gränsen räknas upp varje år med hjälp av konsumentprisindex 

(Socialstyrelsen, 2010, s.  92). 
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Gränsen för relativ fattigdom däremot brukar i EU räknas från 60% av den aktuella 

medianinkomsten, medan OECD sätter gränsen vid 50% (Socialstyrelsen, 2010, s.  92).  Det här 

sättet att räkna på innebär att ju större inkomstklyftorna är, desto högre är andelen relativt fattiga 

(Bengtson, Edin & Holmlund, 2014, s. 48, 50). För lönearbetarna har de disponibla inkomsterna 

mellan åren 1995 och 2012 ökat med 60%. Motsvarande siffra för arbetslösa och sjuka med sjuk- 

eller arbetslöshetsförsäkring är sedan början på seklet oförändrad. Det beror på att tak och golv i 

försäkringarna sedan 2002 legat stilla (Bengtson et al., 2014, s. 47). Sammantaget har den relativa 

fattigdomen ökat med det dubbla mellan åren 1995 och 2012 (Salonen, 2013, s. 7). Men fortfarande 

är ändå löneskillnaderna i Sverige små i förhållande till andra länder (Bengtson et al., 2014, s. 45).

I EU beskrivs fattigdom ofta som ”socialt utanförskap” (Council of the European Union, 2010). 

Socialt utanförskap kan ha likheter med relativ fattigdom, även om Atkinson (1998, s. 9) inte vill 

sätta likhetstecken mellan socialt utanförskap och fattigdom. Relativ fattigdom kan ändå på 

liknande sätt handla om att inte ha råd att köpa de saker som anses normalt i det aktuella samhället 

(Bengtson et al., 2014, s. 48). Socialt utanförskap, menar Atkinson (1998, s. 22), kan innebära den 

stigmatisering som kan uppstå av att behöva söka behovsprövade socialbidrag. Ett jobb behöver 

heller inte betyda inkludering i samhället. Det handlar om kvaliteten på jobbet och vilka 

framtidsutsikter jobbet kan ge.

Ytterligare ett sätt att mäta absolut fattigdom på, som EU (2016) använder kallas ”Severely 

materially deprived people” och det visar sig att Sverige med det måttet klarar sig bäst bland EU-

länderna. Där ligger Sverige 2014 på 0,7% fattiga av hela befolkningen. Det här måttet ligger 

naturligtvis långt under den gräns för absolut fattigdom som beskrivits ovan. Men på det här sättet 

att jämföra med övriga EU-länder fungerar alltså Sveriges metod att tackla fattigdomsproblemet 

bra. 

Det finns alltså flera olika sätt att mäta fattigdom på. Här har framförallt två typer av 

fattigdomsmått redovisats, den absoluta och den relativa fattigdomen. Dessa två typer av fattigdom 

brukar också tacklas på olika sätt. Den absoluta fattigdomen bekämpas främst med hjälp av ökad 

tillväxt, medan den relativa fattigdomen bättre kan bekämpas med minskade inkomstklyftor. 

(Bengtson et al., 2014, s. 48, 50).
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11.2. Möten med socialtjänsten

I en studie om socialbidragstagares situation visar Starrin & Kalander Blomqvist (2001, s. 48) en 

bild av hur deltagarna i studien upplever hur det är att söka bidrag hos socialtjänsten. Studien 

bygger på en postenkät som skickades till ett slumpmässigt urval av bidragstagare. 4488 personer 

blev ombedda att svara på enkäten. Det var ett stort bortfall, bara 47% svarade. Men författarna 

menar att kopplingen mellan resultaten och de omständigheter som respondenterna befinner sig i 

ändå har en giltighet. Av dem som svarade hade 87% under det år som gått varit tvungna att ta lån 

för att klara sig. 42% hade sålt realiserbara tillgångar för att ha råd med sina kostnader. 67% hade 

fått avstå från att gå till tandläkaren, 54% hade inte haft råd med sjukvård och 46% hade inte haft 

pengar till att ta ut medicin på recept. 56% hade känt förnedring eller skam i själva kontakten med 

socialtjänsten för att söka bidrag.

Till detta kan läggas andra samhällsmedborgares inställning till dem som söker ekonomiskt bistånd, 

och som kan vara både nedvärderande och ifrågasättande (Salonen, 2013, s. 14). Under senare tid 

har det också blivit alltmer vanligt att de som söker ekonomiskt bistånd ska komma med en 

motprestation i form av en aktiveringsåtgärd. Men det finns inte så stort empiriskt stöd för att 

aktiveringen ger några positiva effekter (Salonen, 2013, s. 10). Det finns också forskning som visar 

att de som måste uppfylla kravet på aktivering kan känna sig kränkta och att kravet istället 

motverkar syftet (Salonen, 2013, s. 10). 

Angelin (2009, s. 137) beskriver i sin avhandling hur klienter som söker ekonomiskt bistånd också 

kan bli tvingade till olika typer av insatser för att de ska få ut sina pengar. Ofta handlar det om 

aktiveringsinsatser. Tvånget att låta sig aktiveras har kunnat förklaras med att de behövande inte 

själva förstår vad som är bäst för dem, menar Angelin (2009, s. 155-156). En praktikplats kan 

nämligen vara vägen in till arbetsmarknaden. Men det målet blir sällan infriat och många klienter 

har istället upplevt sin maktlöshet förstärkt av situationen som praktikant (ibid., s. 157). Men även 

bedömningar av klientens levnadssätt och vilka förbättringar som skulle kunna göras där, har 

kunnat upplevas som kränkningar (ibid., s. 137).

Som kontrast till dessa upplevelser kan arbetspraktiken för andra upplevas som ett sätt att få något 

att göra efter en lång tid av arbetslöshet. Och även en känsla av att göra rätt för pengarna och att 

kunna inkluderas i samhället (Angelin, 2009, s. 160). För dessa klienter som själva upplever att de 

kan skapa nya möjligheter med hjälp av aktiveringen kan det fungera bra. Men i de lägen där 
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klienter känner sig tvingade till aktivering kan det istället leda till motsatt verkan (ibid., s. 161).

12. Den svenska välfärden och teorin om KT

Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna bidrar förstås med att både minska fattigdomen och minska 

inkomstklyftorna. I övrigt finns inte så mycket av visioner i dessa försäkringar, undantaget 

arbetslinjen. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen skulle den kunna vara en form av den 

trygghetsförsäkring som det andra kriteriet talar om. Men där kan just arbetslinjens idé märkas i de 

45 dagarnas karens vid egen uppsägning från ett jobb. Den regeln gör det inte möjligt att se 

försäkringen som en hjälp att ta kalkylerade risker. Nedan kommer därför enbart socialtjänsten att 

jämföras med de fyra kriterierna.

12.1. Socialtjänsten och teorin om KT

Det första kriteriet som handlar om minskad fattigdom skulle kunna sägas vara uppfyllt med den 

jämförelse av det absoluta fattigdomsmått, som görs med andra EU-länder ovan. Men det här 

kriteriet handlar också om att ha råd att lägga pengar på kvalitetsvaror samt sjukvård och läkemedel.

I Starrins & Kalander Blomqvists (2001, s. 48) studie redogörs för klienter som fått ekonomiskt 

bistånd men som trots det upplever att de måste avstå från tandläkar- och sjukvård och även 

receptbelagd medicin. 

Att söka ekonomiskt bistånd kan upplevas som skamfyllt, och situationen kan kännas ekonomiskt 

pressad eftersom den egendom som går att realisera måste säljas av (Starrin & Kalander Blomqvist, 

2001, s. 48). Upplevelsen av att andra människor ser ner på och ifrågasätter den som söker 

ekonomiskt bistånd (Salonen, 2013, s. 14) är också något som talar emot upplevelsen av 

ekonomiskt bistånd som en trygghetsförsäkring. Upplevelser av att känna sig maktlös och kränkt i 

samband med kontakten med socialtjänsten (Angelin, 2009, s. 137, 157) kan inte heller ses som en 

god grund för att sätta upp visioner om sin egen potential och kapacitet inför framtiden.

Under de senaste decennierna har inkomstklyftorna ökat i Sverige (Salonen, 2013, s. 7).  Ur det 

perspektivet fungerar inte det svenska samhället i enlighet med det tredje kriteriet för KT. Ändå har 

Sverige vid en jämförelse med andra länder fortfarande små skillnader i inkomster (Bengtson et al., 

2014, s. 45). 

Kan socialtjänsten hjälpa till att få den enskilde att göra positiva handlingar som förändrar 
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livssituationen, och som sedan skulle kunna sprida sig och få andra att göra samma positiva 

förändring? Det ser inte riktigt ut så i de studier som redovisas ovan. Men Angelin (2009, s. 160) 

visar på en viss effekt med aktiveringskravet, där en del upplever det som positivt att få kontakt 

med arbetslivet och som ett sätt att känna sig inkluderad i samhället. För dem som däremot känner 

sig påtvingade en praktikplats kan det snarare motverka positiva förändringar hos klienterna (ibid., 

s. 161). Upplevelsen av att andra samhällsmedborgare kan vara nedvärderande och ifrågasättande 

gentemot bidragstagaren (Salonen, 2013, s. 14) måste också ses som en motverkande kraft till 

positiv förändring och inkludering i samhället.

Sammantaget går det att konstatera att det svenska välfärdssystemet jämfört med andra länder klarar

av att hålla fattigdomen nere på en låg nivå. Likaså är inkomstklyftorna relativt små trots att de på 

senare tid har ökat. Med en basinkomst av något slag skulle emellertid de i absolut fattigdom kunna 

få en möjlighet att lyfta sig ur sin svåra situation. Hur högt de skulle kunna lyfta sig beror förstås på

hur hög basinkomsten skulle vara. Förutom en minskad fattigdom skulle BI antagligen också kunna 

avlägsna många av de negativa upplevelser som biståndstagare har i sin kontakt med socialtjänsten. 

Det går att jämföra med den kanadensiska studien där mottagare av NI, trots att bidraget var 

behovsprövat utifrån vilken inkomst mottagarna hade, ändå kunde undvika all annan kontroll och 

därmed kände sig behandlade som alla andra utan någon känsla av stigmatisering (Calnitsky, 2016, 

s. 64). En annan effekt av en allmän BI, som inte finns i dagens system, skulle kunna vara 

uppfyllandet av det andra kriteriet. Det skulle exempelvis kunna röra sig om att utan svårigheter 

kunna sluta jobbet och börja studera för att skaffa sig ett annat mera åtråvärt jobb. Här berörs något 

som hittills inte nämnts, nämligen studiemedel. En BI skulle förstås också kunna ersätta studielån 

utan att kriterier som ålder, eller antal studieterminer skulle ha någon betydelse. 

13. Slutdiskussion

Resultaten av de utförda experimenten spretar något, men det har ändå fungerat att med hjälp av 

teorin om KT få ihop en någorlunda samlad bild av hur BI kan fungera som en garanti för minskad 

fattigdom. Som Perkiö (2014, s. 10) skriver behövs det ytterligare forskning som mer systematiskt 

kan jämföra olika länders resultat, och det är inte uteslutet att det går att få fram en sådan 

systematisk forskning av redan utförda experiment som exemplen från Kanada visar (Forget, 2012; 

Calnitsky, 2016). Men framtida experiment skulle också behöva vara mer permanenta för att 

förståelsen ska öka för hur människor verkligen beter sig i en situation där ekonomin är tryggad för 

framtiden.
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Teorin om KT stämmer ganska väl överens med de visioner om det svenska välfärdssamhället som 

ställs upp i lagboken. Kanske även rätten till arbete, som nämns i Regeringsformen, lättare skulle 

kunna infrias i ett samhälle med BI. Det största hotet som BI kan anses utgöra mot samhället är 

nedgången i arbetstid som medföljer. Att arbetstiden verkligen går ner kunde visas i studier från 

både USA och Kanada. I Indien och Namibia gick arbetstiden visserligen upp, men där måste man 

komma ihåg att BI var för låg för att överleva på. I de nordamerikanska studierna uppvisades en 

nedgång i arbetstid på mellan ½ och 4 timmar i veckan (Widerquist, 2005, s. 61). Även om de 

experiment som gjordes i Nordamerika sträckte sig över flera år går det inte att dra slutsatsen att 

antalet arbetade timmar inte skulle gå ner ännu mer vid en permanent utbetalning av BI i Sverige. 

Men det går ju också att se det som en positiv effekt, som skulle kunna bereda fler människor att få 

riktiga jobb, jobb som behövs för att samhället ska fungera, inte aktiveringsåtgärder som i vissa fall 

får människor att känna sig maktlösa. Förutsatt att målet att avskaffa fattigdomen har samma tyngd 

som arbete åt alla menar Janson (2003, s. 129) att en BI bättre skulle kunna tillfredsställa målet med

full sysselsättning än den nuvarande arbetslinjen. 

En BI som inte ställer några krav på motprestation och som går att leva på kan ju också antas leda 

till att en del väljer att inte jobba överhuvudtaget. Birnbaum (2005, s. 343) menar att det inte är ett 

problem sett ur perspektivet att målet är att uppnå en full ekonomisk täckning av hela befolkningen 

så att ingen ska behöva leva i fattigdom, och behöva uppleva stigmatiserande kontroller av sin 

livsföring. Samtidigt skulle det här sättet att se på en tryggad försörjning för alla antagligen vara 

alltför långt ifrån den allmänna hållningen i den svenska välfärdsdebatten, att försörjningsstöd inte 

kan ges utan någon form av villkor. 

Men ur perspektivet från den arbetslösa och fattiga människan skulle en annorlunda betydelse av 

arbetslinjen kunna ge henne en stärkt position, där arbetsgivare lockas att göra arbeten och 

arbetsmiljö mer attraktiva, och därmed kunna erbjuda jobb som stödjer den anställdas personliga 

utveckling och självförverkligande (Birnbaum, 2005, s. 344; Gorz, 1982, s. 7-23). Här ska också 

påminnas om att de resultat som framkommit i experimenten om BI visar mer på aktivering än 

passivisering av människor som mottar någon form av BI. Framförallt kunde det påvisas i 

experimenten i Namibia och Indien där småföretagandet satte fart.

Det kan noteras att samstämmigheten mellan resultaten från de olika experimenten, som redovisats i

denna studie, har varit ganska stor. Brasilien utmärkte sig något i fråga om en avsaknad av tillit från 
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bidragstagarna till att utbetalningarna verkligen skulle fortsätta att komma. Det kan tyckas lite 

märkligt med tanke på att det finns lagstöd för Bolsa Família. Möjligen kan det ha att göra med det 

kontrollsystem som ändå medföljer för dem som deltar, vilket skulle kunna orsaka en viss 

osäkerhet. Den granskning som svenska bidragstagare har för att kunna få ta del av ekonomiskt 

bistånd ger osäkerhetskänslor och upplevs av många som skamfyllt etc. 

Den motsättning som verkar finnas mellan arbetslinjen och avskaffande av fattigdomen kan vara en 

god grund för framtida forskning. Den teori som använts i den här studien svarar till stor del på 

upplevelsen från deltagarnas sida och hur BI påverkat deras handlingar, men den svarar inte på 

frågor om hur samhällsekonomin påverkas. BI verkar vara effektiv i fattigdomsbekämpning men 

leder den också till ett för stort antal minskade arbetstimmar? Har samhället i så fall råd med BI? 

Ska arbetslinjen eller fattigdomsbekämpningen prioriteras? Har samhället råd med samhällsmed-

borgare som lever i skam och känsla av underlägsenhet, och går det att ekonomiskt mäta hur 

mycket det kostar samhället? Skulle arbetslinjens och fattigdomsbekämpningens visioner kunna 

samexistera i linje med den samhällsvision som Gorz (1992, s. 183-184) målar upp där BI och 

förkortad arbetstid kombineras med utbildningsinsatser och omskolningsmöjligheter så att både 

jobb och arbetskraft kan tryggas?  

Det här är stora frågor som skulle kräva experiment av den typ som gjordes i Nordamerika för fyra 

decennier sedan. En typ av experiment likt det kanadensiska i Dauphin med både kvantitativ och 

kvalitativ utvärdering skulle kunna ge svar, om inte på alla, så i alla fall på en del av dessa frågor, 

men i slutändan kommer ändå frågan om vilket samhälle vi verkligen vill ha att vara den avgörande.
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