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Abstract 
Since the 1990s, there has been a growing interest for economic cash transfers as 

development policy tools. Thus, this thesis aims to study basic income as a development 

policy idea. From its postcolonial and feminist theoretical framework, a question about 

potential arises. Can basic income promote development without further enforcing global 

marginalization and colonial structures? 

 

Basic income is a relatively new idea in the development policy debate. Thereby, empirical 

examples are few. Because of this, the thesis studies the scientific discourse on basic income 

as a development policy idea. This is done through discourse analysis based upon postcolonial 

and feminist theory. Theory and research on microcredit are further taken into consideration. 

Thus, the thesis investigates how identity and development processes are made within the 

scientific discourse. The analysis identifies an antagonism between the identities available to 

the potential recipients. An identity that is free in its form is made impossible since rationality 

and autonomy are vital for development on an individual and a societal level. Additionally, 

development is constructed as a linear and cumulative process, which strengthens the 

hegemonic power of the west. The analysis shows that the basic income is affected by 

neoliberal dominance. Hence, basic income, as presented in the material of this study, has 

minor chances of promoting sustainable and worthy development for individuals in the third 

world. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: basic income, development, postcolonial, feminism 



Innehållsförteckning 
Med förhoppning om att stödja andra ................................................................................. 4 

Syfte ............................................................................................................................................................ 6 

Frågeställning ............................................................................................................................................ 6 

Disposition ................................................................................................................................................ 6 

Vetenskap, teori och verklighet ............................................................................................ 7 

Vetenskapliga begrepp och utveckling .................................................................................................. 7 

Postkolonial feminism: makt och marginalisering av kunskap .......................................................... 9 

Postkolonialism och feminism: strukturer som kärna ...................................................................... 10 

Västerländsk hegemoni - vet väst bäst? .............................................................................................. 11 

Mikrokredit: vad lön kan lära av lån .................................................................................................... 12 

Tredje världen och globala syd ............................................................................................................. 13 

Diskursteori: makt i språk och handling ............................................................................................. 15 

Metod och material ............................................................................................................. 17 

Kvalitativ metod ..................................................................................................................................... 17 

Diskursanalytiska verktyg: element, motsatspar och antagonism ................................................... 17 

Urval: vart börjar och slutar diskurser? ............................................................................................... 20 

Författarens närvaro ............................................................................................................................... 20 

Analys .................................................................................................................................. 21 

Basinkomst – en översikt ...................................................................................................................... 21 

Utveckling: linjär, kumulativ och jämförbar ....................................................................................... 23 

Den fria, rationella och autonoma individen ..................................................................................... 28 

Slutsats och reflektion ......................................................................................................... 32 

Litteraturförteckning .......................................................................................................... 35 

	

	

  



 4 

Med förhoppning om att stödja andra 
Vi lever i en modern och orättvis värld. Globaliseringens processer, teknologiska framsteg 

och nästan obehindrade rörelser av såväl människor som kapital gör att världens avstånd kan 

upplevas mindre än någonsin. Trots detta verkar klyftorna mellan priviligierade och 

marginaliserade växa. Resurser i form av kapital, makt och auktoritet fördelas ojämnt mellan 

människor, länder och kontinenter – en orättvisa som kanske blir allra tydligast i relationen 

mellan det globala syd och nord.  

 

I historisk så väl som modern tid har olika åtgärder vidtagits för att stödja andra. Det har 

handlat om insatser som syftat till att avhjälpa kritiska situationer, humanitära katastrofer och 

ohållbara sociala omständigheter. Som exempel kan vi se biståndspolitik, civila rörelser, 

humanitära insatser och upprättandet av internationella institutioner med särskilda regelverk 

och praktiker. Så finns även utvecklingsprogram vilket denna uppsats intresserar sig för. 

 

Strategier för att stödja andra har med tiden ändrat både form, fokus och natur. Tidigare har 

insatser främst verkat för att stödja människor i nöd, skapa tillfällig säkerhet eller för att 

tillgodose grundläggande behov. Idag har de flesta organisationer och institutioner inkluderat 

främjandet av mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati i sina uppdrag (Olivius, 

2015, 44). Uppsatsen grundas i observationen att det finns en vilja att hjälpa och stödja andra, 

men frågar sig om och på vilka sätt detta är möjligt med tanke på nutida och historiska 

maktrelationer som formar världen.  

 

Intresset för utvecklingsprojekt i form av direkta ekonomiska transfereringar har ökat under 

de senaste decennierna. Mikrokredit blev på 1990-talet en populär form av 

utvecklingsprogram, där särskilda banker erbjöd mindre lån och andra finansiella tjänster till 

människor i extrem fattigdom. Genom att främja egenföretagande och entreprenörskap skulle 

nivåer av fattigdom och arbetslöshet reduceras. Mikrokredit som idé och projekt kom att 

mötas av stor kritik och studier påvisade betydande skillnader mellan programmens faktiska 

utfall och dess potential. Kritiken fick stöd av det faktum att mätningar och utvärderingar 

genererade varierande resultat, där vissa projekt framställdes som framgångssagor medan 

andra målades upp som onda skuldfällor bland redan ekonomiskt utsatta (Drolet, 2010, 212-

216).  
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Postkoloniala teoretiker menar att den orättvisa globala resursfördelningen grundas i koloniala 

arv och relationer, med maktstrukturer som gynnar priviligierade på bekostnad av 

marginaliserade. Denna uppsats kommer att studera basinkomst som vetenskaplig idé för att 

förstå om basinkomst skulle kunna formuleras som ett utvecklingsprogram för att stödja 

andra, utan att maktrelationen mellan priviligierade och marginaliserade befästs ytterligare.  

Uppsatsen ämnar därför undersöka den vetenskapliga diskursen som förs om basinkomst som 

utvecklingsprojekt, med grund i tidigare forskning om och kritik mot mikrokredit. 

 

Basinkomst, även kallat medborgarlön eller universell garanterad inkomst, är en relativt ny 

policy-idé inom ramen för utvecklingsfrågor (Eskelinen & Perkiö, 2018, 0696) som nu prövas 

av organisationen Give Directly i ett experiment i Kenya (Give Directly, 2018). Likt 

mikrokredit centreras basinkomst kring idén om direkta ekonomiska transfereringar till 

individer (Eskelinen & Perkiö, 2018, 0698). Vid första anblick kan vissa likheter ses mellan 

mikrokredit och basinkomst som utvecklingsidé, varpå det blir intressant att undersöka på 

vilka antaganden idén om basinkomst grundas. För att öka kunskapen om basinkomstens 

potential som utvecklingsprojekt kommer den vetenskapliga diskursen för idén att studeras 

och granskas, då de empiriska exemplen än så länge är väldigt få. Det är viktigt att studera 

debatter gällande teorier och idéer som syftar på samhällsförbättring då de alltid, i någon mån, 

präglas av motiv och intressen. Idéer kan därmed gynna vissa på bekostnad av andra, genom 

att producera eller reproducera maktrelationer och orättvisor mellan individer och grupper 

(Bacchi, 2009, 44-46). 

 

Soini och Birkeland (2014, 215) menar att verkligheten blivit allt mer komplex, vilket gjort att 

skiljelinjen mellan vetenskap och samhälle blivit otydlig. De två sfärerna utvecklas i relation 

till varandra på reflexiva och lyhörda sätt. Med denna utgångspunkt blir vetenskapliga 

diskurser viktiga att studera för att skapa förståelse kring hur teoretiska fenomen, idéer och 

koncept översätts i samhället som policy eller åtgärder med materiella konsekvenser (Soini & 

Birkeland, 2014, 215). I linje med detta kommer idén om basinkomst att studeras med 

diskursanalytisk metod och utifrån ett postkolonialt och feministiskt perspektiv. Enligt 

Mohanty (2007,146) bör feministisk forskning sträva efter att ifrågasätta idéer, normer och 

antaganden som kan kopplas till de globala processer som neutraliserat kapitalismen och dess 

värden. En feministisk utgångspunkt möjliggör ett fortsatt arbete med att försöka förstå hur 

både andras och våra egna ageranden bidrar till att världens historier och kulturer koloniseras, 

på sätt som stärker de hegemoniska diskurser som är avgörande för hur den sociala 
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verkligheten förstås. Genom att synliggöra exploaterande maktrelationer och strukturer kan 

feministisk och postkolonial forskning ifrågasätta den dominerande uppfattningen om att 

kapitalism skulle vara en förutsättning för demokrati (Mohanty, 2007, 146). Jag anser att 

arbetet med att motverka kolonisering kräver att samtidens sanningar granskas och ifrågasätts 

eftersom att alternativa tolkningar, värderingar och erfarenheter då kan få utrymme i 

vetenskap och policyutformning.  

 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att utifrån ett postkolonialt och feministiskt perspektiv studera hur den 

vetenskapliga diskursen gällande basinkomst som utvecklingsprojekt konstruerar identiteter 

och handlingsutrymmen för basinkomstens mottagare. Därtill ska även den vetenskapliga 

diskursens grundläggande antaganden om utveckling undersökas, vilka präglar de mål, fokus 

och strategier som basinkomst som utvecklingsidé har eller verka för att främja. 

 

Frågeställning 

• Hur konstrueras utveckling genom att alternativa tolkningar exkluderas från 

diskursen?  

• På vilka antaganden om utveckling konstrueras de mål som basinkomst som idé ämnar 

eftersträva?   

• Hur konstrueras identiteter för basinkomstens subjekt inom diskursen? 

• Vilka ramar formas för individens handlingar, för att denna ska kunna åtnjuta 

basinkomstens positiva effekter? 

 

Disposition 
Inledningsvis presenteras tidigare forskning gällande vetenskapliga begrepp, idéer och 

utveckling. Därefter redovisas uppsatsens postkoloniala och feministiska teoretiska ramverk, 

följt av forskning och teori gällande mikrokredit som utvecklingsprogram samt en diskussion 

kring centrala begrepp. Därefter förklaras diskursteori som teoretisk utgångpunkt, för att i 

följande kapitel presenteras som grund för uppsatsens diskursanalytiska metod. Sedan 

redogörs studiens material och urval, följt av en diskussion gällande reflexivitet. Presentation 

av analys inleds med en översikt om basinkomst som utvecklingsidé, för att följas av två 

analytiska avsnitt med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar. Slutligen följer 

uppsatsens slutsats tillsammans med avslutande reflektioner.  
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Vetenskap, teori och verklighet 
Vetenskapliga begrepp och utveckling 
Diskurser och språk ses alltmer som konstruerande av verkligheten, snarare än att antas vara 

objektiva speglingar av densamma. Med denna bakgrund studerar Soini och Birkeland (2014, 

2014-215) den vetenskapliga diskursen gällande det teoretiska begreppet hållbar kultur. 

Författarna ser teoretiska begrepp som utvecklade i interaktion mellan vetenskap, samhälle 

och policy snarare än i en isolerad vetenskaplig sfär. Skiljelinjen mellan forskning och 

samhälle anses därför vara flytande, varpå de båda sfärerna till viss del drivs av samma 

krafter; ekonomisk rationalitet, diffusion av plats och viljan att forma framtidens utveckling. 

Verklighetens ökade komplexitet påverkar hur begrepp skapas, förändras och vilka begrepp 

som blir allmänt erkända genom att bli inkluderade i etablerade diskurser. Vetenskapliga 

begrepp är viktiga att studera då de används för att begripliggöra sociala problem. Begreppen 

påverkar hur problem uppfattas, vilka lösningar som föreslås och hur forskning organiseras 

och utvecklas i relation till problemet (Soini & Birkeland, 2014, 2014-215).  

 

En idé som blivit mycket betydelsefullt för den allmänna synen på utveckling, och därmed 

även för utformning av utvecklingsåtgärder, är idén om en universell utvecklingslinje. På den 

föreställda linjen placeras länder efter hur mer eller mindre utvecklade de anses vara, vilket 

möjliggör att olika nationer och samhällen kan mätas mot varandra. Postkoloniala teoretiker 

kritiserar idén eftersom det skapar och upprätthåller föreställningar om att alla samhällen 

skulle dela en gemensam linjär tid och att utveckling enbart kan vara en kumulativ process. 

Det utvecklade idealet anses dessutom vara präglat av västerländsk syn på modernitet, varpå 

samhällen som inte passar in en sådan mall eller diskurs kan komma att kategoriseras som 

underutvecklade, traditionella eller bakåtvända. Utvecklingslinjen stärker därmed 

västerländska och kapitalistiska länders självbilder som moderna och utvecklade när de, på 

eget bevåg, får kontrasteras mot sina föreställda motsatser (de los Reyes, 2011, 18). Genom 

att framställa andra som underutvecklade konstrueras en västerländsk självbild som verkar för 

att legitimera sin egen överlägsenhet (Drolet, 2010, 213).  

 

Även moderniseringsteorin har varit avgörande för utvecklingsdebatter och den globala 

politikens form. Förenklat kan moderniseringsteorin förklaras som en tro på att 

industrialisering och ekonomisk utveckling av en viss natur leder till direkta och positiva 

förändringar för samhällen. Framsteg i modernisering förväntas ge positiva trickle down-
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effekter för sociala problem och politiska institutioner på sätt som gynnar individen och 

kollektivet. Då teorin grundas i den föreställda utvecklingslinjen antas utveckling vara en 

linjär och kumulativ process. Moderniseringsteorin har kritiserats då den förutsätter att 

individer är rationella och autonoma. Teorin antar dessutom att utveckling gynnar samtliga 

medlemmar i ett samhälle på likvärdiga sätt och förbiser därmed de maktstrukturer som 

begränsar olika individers möjligheter, varanden och verkligheter (Drolet, 2010, 213). 

 

Kapur (2014, 24-27) identifierar ramverket för mänskliga rättigheter som kärnan i det 

moderna och västerländska utvecklingsprojektet. Mänskliga rättigheter anses så pass 

grundläggande för samtidens förståelse för hur emancipation och utveckling bör främjas, att 

alternativa sätt blivit nästintill omöjliga att föreställa sig. Vem som har makt att definiera 

ramverket och hur mänskliga rättigheter generellt tolkas blir därför mycket avgörande för hur 

friheter samt rättigheter förstås och respekteras globalt. Kapur (2014, 28) tar stöd från tidigare 

forskning och hävdar att ramverket för mänskliga rättigheter främst är ett instrument som 

verkar för att kontrollera hur människor och samhällen i tredje världen lever och utvecklas. 

Mohanty (2007, 080) gör en liknande observation och menar att nyliberala diskursiva 

processer förändrat ramverkets betydelse och innehåll. Nyliberalismens sexism, heterosexism, 

rasism och koloniala maktrelationer ses som inkorporerade i mänskliga rättigheter. Trots detta 

fortsätter ramverket att användas som ett neutralt och universellt instrument för att främja 

politisk, ekonomisk och social rättvisa globalt (Mohanty, 2007, 080).  

 

Så vad spelar vetenskapliga begrepp och idéer för roll? Soini & Birkeland (2014, 214-215) 

menar att dominerande diskursiva processer formar vetenskapens begrepp och uppfattningar 

om den sociala verkligheten, dess problem och hur dessa kan lösas. Därmed anser jag att 

dominerande diskurser även präglar vår syn på utveckling; vilka problem ”underutveckling” 

grundas i, vilka åtgärder som bör vidtas och vem som anses vara subjekt för sådana åtgärder. 

Postkoloniala och feministiska teoretiker är kritiska till utvecklingsprogram som påverkats av 

nyliberala diskurser, då dessa frånkopplar sociala fenomen och problem från maktstrukturer 

(Mohanty, 2007, 261). Utvecklingsprojekt med sådan grund utformas därmed på sätt som inte 

stämmer överens med subjektens faktiska verkligheter och erfarenheter. Kapur (2014, 28) 

menar att en paradox uppstår när utvecklingsprogram konstrueras utifrån ett idealt subjekt 

som antas vara rationellt och autonomt. Med idealt subjekt åsyftas den norm eller identitet 

som subjekt för utvecklingsprogram måste handla enligt eller efterlikna för att åtnjuta de 

fördelar som utvecklingsprojektet genererar. Men när det ideala subjektet antas vara rationellt 
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och autonomt förbises de maktstrukturer och relationer som verklighetens individer begränsas 

av. Individuella subjekt kan således aldrig riktigt likna eller uppnå de krav som ställs för att 

dessa ska inkluderas i utvecklingsprojektet – och en ond cirkel uppstår (Kapur, 2014, 28). Det 

finns därmed behov att undersöka vilka diskurser och antaganden som formar idéer och 

program för utveckling, för att sådana arbeten ska kunna förbättras.  

 

Postkolonial feminism: makt och marginalisering av kunskap 
Postkolonial feminism kan beskrivas som ett intellektuellt projekt genom vilket världen kan 

studeras utifrån nya perspektiv, metoder och frågeställningar. Teorins kärna är att 

maktstrukturer återfinns i samhällets samtliga sfärer och påverkar uppfattningar om världen, 

kulturer och historier. Postkolonial feminism skapar i dialog med sin samtid diskursiva 

utrymmen där nya kunskaper och kunskapssubjekt, vilka tidigare marginaliserats från 

historieskrivning och vetenskap, får ta plats. Teorin gör det möjligt att studera hur 

maktstrukturer konstrueras och upprätthålls, med ett kritiskt förhållningsätt till de 

västerländska och androcentriska hegemonier som fått fäste genom kolonialism. I begreppet 

postkolonial feminism ryms referenser till två teorier: postkolonialism och feminism. Dessa är 

i sig själva breda och innehåller förgreningar med olika prioriteringar och motsättningar. 

Postkolonial feminism ska därför inte förstås som att den fångar upp samtliga aspekter av 

respektive teori. Den bör heller inte reduceras till att enbart ses som en sammanslagning av de 

ursprungliga teorierna med syfte att rätta till deras brister; feminismens avsaknad av analys 

gällande rasism och postkolonialismens bristande fokus på feministiska frågor (de los Reyes, 

2011, 13-23). Då jag i uppsatsen utgår från Mohantys (2007, 33) definition av kolonisering 

som framförallt en diskursiv process, blir det relevant att kombinera postkoloniala och 

feministiska perspektiv med diskursteoretisk teori och metod.  

 

Postkolonial feminism växer fram ur kritik mot den dominerande formen av feminism (i 

uppsatsen benämnd som hegemonisk feminism) som formas, både som teori och civilrörelse, 

inom västerländska diskurser och kontexter. Den hegemoniska feminismen framställde sin 

kamp som universell -  av och för alla kvinnor -  men grundades i västerländska, vita och 

heterosexuella kvinnors perspektiv och intressen. De som inkluderades i feminismens 

”kvinna” var således bara en särskild minoritet av kvinnor, som genom kolonialism, 

heterosexism och rasism fått en överordnad och priviligierad status i jämförelse med andra 

(Gemzöe, 2014, 139). Den hegemoniska feminismen blev således imperialistisk genom att 
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främja sin egen agenda på sätt som förtryckte och osynliggjorde kvinnor i tredje världen 

ytterligare. Den feministiska kampen i västvärlden reproducerade de maktförhållanden som 

kolonialismen lagt grund för, vilket främjade priviligierade grupper på bekostnad av 

marginaliserade (McClintock, 2001, 105). Mohanty (2007, 94) kritiserar hegemonisk 

feminism för att inte erkänna hur dess framgångar som civil rörelse, teori och akademiskt fält 

förutsatt att maktförhållandet gentemot kvinnor i tredje världen reproducerats. Feministiska 

diskurser har negligerat och marginaliserat kvinnor i tredje världen för att kunna göra 

generaliseringar om kvinnors universella och gemensamma perspektiv och erfarenheter 

(Mohanty, 2007, 94). Vidare centreras den hegemoniska feminismen kring en självbild av den 

västerländska kvinnan som fri och modern. Självbilden konstrueras och upprätthålls genom 

skapandet av sin föreställda motsats; vad självbilden inte är eller står i opposition mot. 

Därmed formar den dominerande feministiska diskursen stereotypa föreställningar om 

kvinnor i globala syd som förtrycka av traditionella kulturer, relationer och förhållanden 

(Amos & Pramar, 2007, 55).  

 

Postkolonialism och feminism: strukturer som kärna 
Postkolonialismen och feminismen gör antaganden och observationer som liknar varandra. 

Båda grundas i en syn på makt och kunskap som samverkande, där makt antas genomsyra 

verklighetens alla sociala sfärer. Därför avsäger sig båda teorierna universalism och 

objektivitet, då sanning och kunskap alltid präglas av maktrelationer och strukturer. Där 

feminismen identifierar androcentrism och sexism, ser postkolonialismen etnocentrism och 

rasism. För den postkoloniala feminismen är maktstrukturer för genus och etnicitet djupt 

samverkande i görandet av erfarenheter, identiteter och verkligheter. Om identiteter och 

relationer analyseras utan att hänsyn tas till aspekter som genus, klass, etnicitet och sexualitet 

förbises avgörande faktorer som formar människors verkligheter (Mohanty 2007, 070). 

Västerländsk kunskap anses ha format en etablerad syn på människor som rationella och 

autonoma. Detta synsätt lägger även grunden för ett universellt ideal, vilket egentligen präglas 

av maskulina och vita perspektiv, normer och erfarenheter (de los Reyes, 2011, 18).  
 

Postkolonialismens kärna är att kolonialism varit avgörande för historisk och nutida 

världsordning. Kolonialismens arv kan identifieras på internationella, regionala och lokala 

nivåer i allt från resursfördelning, institutionella utformningar till identiteter (de los Reyes, 

2011, 18). Diskursiva processer har historiskt format de koloniserandes och de koloniserades 

kulturer, relationer och identiteter på sätt som påverkar dem än idag. Att vi lever i en 
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postkolonial tid bör därmed inte förstås som att kolonialism tillhör ett avslutat kapitel, utan 

snarare som att koloniala processer har ändrat form för att kunna verka i vår samtid (Eriksson, 

Eriksson Baaz & Thörn, 1999, 14-16).   

 

Västerländsk hegemoni - vet väst bäst? 
Globaliseringen kopplas av postkoloniala teoretiker samman med västerländsk hegemoni som 

anses vila på koloniala processer och maktförhållanden (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 

1999, 12). Koloniala diskurser har konstruerat föreställningar om västvärldens kulturella 

suveränitet, vilket både format uppfattningar om en global hierarki samt legitimerat våld och 

kontroll gentemot tredje världen (de los Reyes, 2011, 18). Globalisering framställs vanligtvis 

ur västerländska perspektiv och då som komplexa processer av modernisering vilka sprids 

från utvecklade till mindre utvecklade länder. Utifrån detta perspektiv ses globaliseringen som 

en process där tredje världen ska inkluderas i den västerländska moderniteten (Eriksson, 

Eriksson Baaz & Thörn, 1999, 12). Globaliseringen sprider och neutraliserar på så sätt 

kapitalistiska värden och stärker västerländsk diskursiv dominans, vilket påverkar hur sociala 

fenomen uppfattas (Mohanty, 2007, 11). 

 

Postkolonial feminism tar efter den postkoloniala kritiken gentemot västvärldens 

hegemoniska position. Mohanty (2007, 11) ser att den era av avkolonisering som befriade 

samhällen från gamla former av imperialism har följts av en återkolonisering i form av 

nyliberala och kapitalistiska diskurser, som tack vare globaliseringen kan verka nästintill 

obehindrat. Nyliberala diskurser präglas av sexism, rasism, och heterosexism, varpå 

diskursiva processer privilegierar vissa men marginaliserar andra (Mohanty, 2007, 19).  

 

Dominerande nyliberala diskurser präglar uppfattningar om världen, människor och 

vetenskap. Mohanty (2007, 261) ser att medborgarskap, vilket innefattar skyldigheter, ansvar 

och rättigheter, omformulerats till att likna roller av producent, konsument eller klient. Även 

kamper och åtgärder för social rättvisa har justerats för att passa nyliberala värderingar och 

prioriteringar. Som följd har utvecklingsprojekt formats på sätt som inte hindrar marknadens 

krafter och fortsatta expandering. Då sådana utvecklingsprojekt eller åtgärder inte kräver att 

system eller maktförhållanden ändras, kan emancipation och utveckling ske inom rådande 

diskurser eller system. Mohanty (2007, 261) ser en fara i att projekt för social rättvisa fångats 

upp av nyliberala diskurser, eftersom samhällsproblem och orättvisor då frånkopplas från de 
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koloniala processer och maktstrukturer som orsakat eller reproducerat dem. 

Utvecklingsprojekt som präglats av nyliberalism löper därmed risk att förbise de koloniala 

förhållanden som format verklighetens ordning. Således kan sociala problem eller ojämn 

resursfördelning tolkas som symptom på brister i kapacitet, kunskap eller förmåga snarare än 

omständigheter skapade av exploatering, makt och förtyck (Mohanty, 2007, 261). 

 

Mikrokredit: vad lön kan lära av lån 
Som presenterades i uppsatsens inledning fick mikrokredit (även kallat mikrofinans) stor 

spridning som utvecklingsprojekt under 1990-talet. Mikrokreditprogram erbjöd finansiella 

tjänster, främst i form av mindre lån, till människor som levde i extrema former av fattigdom. 

Mikrokredit verkade för att reducera arbetslöshet och fattigdom genom att gynna 

investeringar och egenföretagande. Många program arbetade även för att stärka kvinnors 

positioner inom samhällen och i utvecklingsprocesser. Sådana projekt riktade sig därför direkt 

mot kvinnor som subjekt och låntagare (Drolet, 2010, 212).  

 

Mikrokredit nådde ett visst internationellt erkännande då idén fick stöd av betydelsefulla 

aktörer så som FN och Världsbanken. Drolet (2010, 216-217) menar att de internationella 

institutionernas stöd för mikrokredit till viss del kan förklaras av att idén låg i linje med 

institutionernas egna fokus på ekonomiska rättigheter. Dessa rättigheter ansågs grundläggande 

för främjandet av social rättvisa, jämställdhet och utveckling. Men trots internationellt stöd 

kom mikrokredit att bli oerhört kritiserat, främst av feministiska och postkoloniala teoretiker. 

Studier observerade stora glapp mellan idéns potential och projektens faktiska utfall (Drolet, 

2010, 216-217). Drolet (2010, 218) menar att kritiken kunde stödjas av att mätningar och 

utvärderingar visade på väldigt varierande resultat. Vissa projekt framhölls som effektiva och 

framgångsrika, medan andra påvisade onda skuldspiraler som tragiskt nog även kopplades 

samman med ett antal självmord.  

 

Vidare kritiserades även de antaganden som mikrokredit grundades på, framförallt att 

människor förutsattes vara rationella och autonoma. När projekt riktades mot kvinnor 

konstruerades ett subjektsideal som Drolet (2010, 218) benämner som den rationella 

ekonomiska kvinnan. Hon förväntades, på bättre sätt än män, kunna ta ansvar för utveckling 

på sätt gynnade både henne själv, sin familj och det sociala kollektivet. Den rationella 

ekonomiska kvinnan konstruerades inom mikrokreditens diskurs som en klient snarare än ett 
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subjekt, samtidigt som ansvaret för utveckling försköts från statliga och politiska aktörer till 

individer (Drolet, 2010, 218).  

 

Mikrokreditens diskurs både erkände och negligerade kvinnor som grupp. Den roll som den 

rationella ekonomiska kvinnan spelade i utvecklingsprocesser grundades i stereotypa 

föreställningar om genus, vilket gjorde att individuella kvinnors verkligheter och erfarenheter 

förbisågs (Drolet, 2010, 213). Diskursen begränsade kvinnliga subjekt till genuskodade roller, 

trots att projekten ofta ämnade öka deras friheter och valmöjligheter. Vid utformning av 

mikrokredit observerades att kvinnor i genomsnitt var fattigare än män och att åtgärder 

behövde vidtas för att ändra detta. Trots detta förbisåg programmen de sociala strukturer och 

positioner som hindrade kvinnor som grupp att gynnas av ekonomiska transfereringar och 

tillväxt på samma sätt som män. I linje med moderniseringsteorin antog mikrokredit som idé 

att modernisering och ökade ekonomiska resurser skulle förbättra kvinnors situationer genom 

att de då befriades från traditionella kulturer och roller. Därmed ansågs jämställdhet kunna 

främjas av kvinnorna själva om deras basala behov säkrades genom ekonomiska resurser och 

när deras positioner som konsument och producent stärktes. Individer och kollektiv antogs då 

ha förutsättningar att utmana rådande strukturer på sätt de ansåg lämpliga (Drolet, 2010, 218). 

Jag hävdar att mikrokredit kan ses som ett exempel på ett projekt för rättvisa och utveckling 

som Mohanty (2007, 080) menar anpassats till nyliberala diskurser. Genom fokus på 

individuell frihet och möjlighet till utveckling, kunde främjandet av utveckling ske utan att 

rådande system behövde omformuleras eller utmanas, trots att dessa genomsyrades av de 

maktstrukturer som skapat eller reproducerat orättvisan. 

 

Tredje världen och globala syd 
Vilka begrepp som bör användas i syfte att beskriva globala uppdelningar och förhållanden 

mellan priviligierade och marginaliserade är omdebatterat. De globala skiljelinjer som sådana 

begrepp ämnar åsyfta karaktäriseras av ojämna fördelningar av ekonomiska resurser, politisk 

makt och auktoritet (Mohanty, 2007, 168).  

 

Begreppet tredje världen har ursprung i kalla krigets tid med hänvisning till de icke allierade 

nationerna. Vissa postkoloniala teoretiker tar avstånd från begreppet då det inom västerländsk 

diskurs används på sätt som stereotypiserat och homogeniserat de människor, samhällen och 

nationer som termen syftar till. När begreppet fortsätter att brukas finns därmed en risk att 
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marginalisering och homogenisering reproduceras. Tredje världen användes även under 

kolonialismen för att legitimera exploatering och förtryck genom att hävda tredje världens 

kulturella underlägsenhet gentemot den första (Mohanty, 2007, 168).  

 

Till följd av kritik mot termen tredje värden har globala syd och nord fått en viss spridning. 

Begreppen refererar till skillnader mellan nationer i nivåer av privilegium, levnadsstandard 

och välmående, men ämnar även belysa varierande tillgångar i kapital och makt. Varken 

globala syd eller tredje världen ska förstås som hänvisningar till geografiska platser, utan som 

metaforer för globala skillnader mellan ekonomiskt samt politiskt marginaliserade och 

priviligierade (Mohanty, 2007, 253). För Mohanty (2007, 060) syftar tredje världen även till 

historiska och strukturella omständigheter som präglats av kolonialismens förtryck och 

exploatering. Tredje världen som begrepp är därför bättre än globala syd på att belysa 

relationer av makt och kontroll som grundas i strukturer för genus, etnicitet och 

heterosexualitet (Mohanty, 2003, 167). Mohanty (2007, 060) menar att termen hänvisar till de 

som lever i tredje världen, samt de som härstammar från tredje världen men har fötts eller bor 

på annan plats. Genom att begreppet belyser koloniala processer så inkluderas även andra 

grupper som har koloniala relationer gentemot stater, exempelvis rasifierade medborgare i 

USA (Mohanty, 2007, 060). Jag anser att tredje världen kan kopplas samman med förståelsen 

av kolonisering som pågående diskursiva processer, vilka grundas i historiska förhållanden 

som format världsordningen. I enlighet med Mohanty (2007, 168) anser jag därför att 

begreppet har en politisk och förklarande kraft som är viktig för uppsatsens syfte.  

 

Jag vill framhålla att ingen av begreppen är optimala. Det finns risk att termerna 

homogeniserar de människor och samhällen de hänvisar till, samt att begreppen missförstås 

som referenser till geografiska platser eller ”naturliga” samhörigheter med grund i 

gemensamma kulturer eller etniciteter. Begreppen syftar till diskursivt konstruerade 

skiljelinjer och relationer vilka hör samman med historiska och nutida maktprocesser. Tredje 

världen och globala syd är inte statiska omständigheter som står i opposition till det 

västerländska, utan är begrepp som uppsatsen måste använda för att studera diskursiva 

maktförhållanden dem emellan.  

 



 15 

Diskursteori: makt i språk och handling  
Uppsatsens analys och metod grundas i diskursteori. Diskursteorin intresserar sig för 

meningsskapande processer; när ett tecken ges mening och hur detta går till. Winther 

Jørgensen och Phillips definierar diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller att utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 7). Diskurser är således 

avgörande för hur vi förhåller oss, ser på och handlar i vår omvärld. Centralt för diskursteorin 

är att diskurser och språk ses som instabila; det finns inga givna relationer mellan en 

beteckning och det som betecknas. Därför är objektiva tolkningar och sanningar omöjliga, och 

samtliga sociala fenomen blir föremål för diskursiva kamper som vill ge dem mening. 

Diskurser strider ständigt för att få sin tolkning av ett fenomen att framstå som den naturliga 

eller enda rätta (Bergström & Ekström, 2018, 260). Kampen om mening kan därmed förstås 

som en kamp om makt, då en etablerad tolkning har en dominerande position i förhållande till 

alternativa betydelser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 44).  

 

För diskursteorin innefattar diskurser alla sociala fenomen, inte bara språkliga. Att ingen 

skillnad görs på diskursiva och icke-diskursiva fenomen ska inte förstås som att sociala 

företeelser ses som språkliga, snarare att diskurser uppfattas som materiella. Diskursteorin 

erkänner en fysisk och materiell verklighet, men menar att denna inte har någon mening 

utanför diskursen. Diskurser är därmed bärare av verklighetens betydelse och således även 

bärare av makt. Men i linje med diskursteorins syn på diskurser som föränderliga kan också 

maktens form och ordning komma att ändras, även om makt alltid kommer att finnas 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 40-43).  

 

Producering eller förändring av mening, vilket sker genom diskursiva kamper, anses enligt 

diskursteorin vara politiska handlingar. Teorin utgår därmed från en bred definition av politik 

som betonar hur den sociala verklighetens meningar ständigt produceras och reproduceras på 

sätt som utesluter andra. Emellanåt kan kampen mellan diskurser bli särskilt framträdande, 

varpå det kan bli tydligt att vissa aktörer verkar för att främja en diskurs som ligger i deras 

intresse. Uppfattningar om verkligheten kan då komma att gynna särskilda aktörer (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, 40-43). Antonio Gramscis begrepp hegemoni beskriver enligt 

Bergström och Ekström (2018, 262) ett tillstånd där dominerande uppfattningar om samhället 

inte utmanas, trots att uppfattningarna gynnar en del av samhället på bekostnad av en annan. 

För att relatera detta begrepp till diskursteorin, så förstås hegemoni som ett tillstånd som 

uppstår när möjligheter till att tolka tecken reduceras så pass mycket att tecknets fixering av 
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mening även innebär att motsättningar om dess betydelse försvinner (Bergström & Ekström, 

2018, 262).  

 

När en diskurs vinner en kamp om mening uppstår en viss temporär stabilitet. En diskurs 

består av en fixering av vissa centrala tolkningar och hur dessa relaterar till andra betydelser, 

vilket innebär att alternativa betydelser och relationer utesluts. Diskursen blir således en 

reducering av möjliga tolkningar till förmån för entydighet (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, 33-34). Som tidigare nämnts anser diskursteorin att relationen mellan en beteckning och 

det betecknade aldrig kan nå full stabilitet, tolkningar av fenomen kan därmed aldrig bli så 

pass fixerade att de omöjligt kan rubbas av pågående diskursiva kamper. De alternativa 

betydelser av eller relationer för tecken som diskursen utesluter återfinns i den konstituerande 

utsidan, vilket kan liknas vid ett förråd där alternativa meningar lagras när de inte får plats i 

rådande diskurs. Den konstituerande utsidan innehåller således material som framtida 

diskursiva kamper kan hota, eller till och med rubba, den dominerande diskursen med 

(Bergström & Ekström, 2018, 262).  

 

Då verklighetens betydelser aldrig är helt fixerade, gäller detta även för sociala identiteter. 

Diskursteorin avvisar att materiella eller ekonomiska resurser skulle forma identiteter, utan 

hävdar att identiteter konstrueras diskursivt genom att avgöra vad de liknar och inte liknar 

(står i motsats till). Diskurser formar subjektspositioner och identiteter som anger ramar för 

individens handlande. Om flera diskurser påverkar en individ inom samma sfär kan individen 

inneha olika identiteter samtidigt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 40-48). Både 

postkolonial feminism och diskursteori menar att identiteter skapas och får meningar genom 

att kontrasteras mot sina föreställda motsatser (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999, 18). 

Exempelvis har ”kvinna” ingen betydelse utanför relationen till ”man”, detsamma gäller för 

”tredje världen” och ”västvärlden” eller ”modern” och ”traditionell”. Betydelser av identitet 

och begrepp konstrueras, förändras och definieras i relationen till dess motsats. Däremot 

präglas motsatsparets förhållande av asymmetri, där den identitet eller det begrepp som 

kopplas till en mer dominerande diskurs får utgöra referenskategori och norm. Genom att 

framställas som motsats till normen skapas föreställningar om den avvikande ”andra”, således 

blir självbilden beroende av den andra för att befästa sin egen identitet. Framställningen eller 

representationen av den andra konstrueras således inom den mer dominerande diskursen 

(Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999, 34). 
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Även om verklighetens meningar är diskursivt konstruerade och instabila behandlar vi 

verkligheten som om den vore stabil. För att begripliggöra världen agerar vi som om det 

socialt konstruerade hade fast struktur och som om identiteter vore naturligt givna (Winther & 

Phillips, 40). Genom diskursiva konstruktioner sorterar vi omvärlden, därmed får 

dominerande diskurser stor betydelse för hur vi förstår och ser på vår verklighet. Om den 

nyliberala diskursen har dominerande ställning och samtidigt genomsyras av rasism, sexism 

och heterosexism som Mohanty (2007, 080) hävdar, påverkar sådana strukturer hur vi förstår 

omvärlden på ett avgörande sätt. Genom diskursanalys kan den process där diskursivt 

konstruerande meningar får status som sanna eller naturliga studeras (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, 40).  

Metod och material 
Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod lämpar sig för uppsatsens formulerade syfte och frågeställningar. För att 

studera hur meningar, identiteter och synen på utveckling konstrueras i den vetenskapliga 

diskursen blir diskursanalys grundat i diskursteori användbart. Studiens teoretiska ramverk 

och mitt eget konstruktivistiska synsätt utgår från att kunskap präglas av subjektivitet och 

maktstrukturer. Makt och kunskap ses därmed som nära sammankopplade (Bergström & 

Ekström, 2018, 260). Uppsatsen ämnar därför inte generera någon objektiv eller 

generaliserbar kunskap, utan vill snarare dekonstruera det som anses vara sant eller objektivt 

för att se vilka antaganden och maktstrukturer som detta genomsyras av.  

 

Även om studien strävar efter att skapa en djup förståelse kring detta falls komplexitet, så kan 

dess resultat relateras till ett större sammanhang. Studien får en viss grad av generaliserbarhet 

genom förankring i tidigare forskning och teoribildning (Ahrne & Svensson, 2015, 26-27). 

Uppsatsens resultat kan bidra till debatter om hur vetenskapliga diskurser och idéer för 

utvecklingsprogram kan påverkas eller konstrueras av dominerande diskurser, aktörer och 

maktstrukturer. 

 

Diskursanalytiska verktyg: element, motsatspar och antagonism 
Uppsatsens diskursanalytiska verktyg grundas i Winther Jørgensen och Phillips tolkning av 

Laclau och Mouffes diskursteori i Diskursanalys som teori och metod (2000). Utifrån centrala 
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diskursteoretiska begrepp som ansetts relevanta för studiens syfte och frågeställning har 

analytiska verktyg konstruerats.  

 

Som nämnt i uppsatsens tidigare kapitel hävdar diskursteorin att relationen mellan sociala 

fenomen och dess tolkningar är instabila. Tolkningar som är väletablerade, som kanske till 

och med antas vara naturliga eller sanna, kopplas till hegemoniska eller dominerande 

diskurser som exkluderar alternativa betydelser till förmån för entydighet (Bergström & 

Ekström, 2018, 260). Genom att använda begreppet element kan alternativa tolkningar som 

förpassats till den konstituerande utsidan studeras i analysen. Att tolkningar återfinns i detta 

diskursiva fält beror på att de inte får plats i eller inte stämmer överens med den diskurs som 

vunnit kampen om mening (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 34-35). Begreppet element 

gör det därmed möjligt att analysera vad den vetenskapliga diskursen utesluter eller inte talar 

om. Uppsatsen kan på så sätt studera hur synen på utveckling och dess mål konstrueras genom 

att alternativa tolkningar exkluderas.  

 

Ur uppsatsens postkoloniala och feministiska ramverk plockas alternativa tolkningar och 

synsätt fram så att rådande föreställningar, förgivettaganden och normer kan identifieras och 

ifrågasättas. Med utgångspunkt i kritik mot både västerländsk hegemoni (Mohanty, 2007, 11-

19), utvecklingslinjen och moderinseringsteorin (Drolet, 2014) (de los Reyes, 2011, 18), samt 

hur processer av globalisering framställs inom västerländska diskurser (Eriksson, Eriksson 

Baaz & Thörn, 1999, 12) ämnar jag studera hur utveckling som process konstrueras genom att 

alternativa tolkningar utesluts. Uppsatsens teoretiska ramverk gör det möjlig att påvisa 

maktstrukturer i kunskaper och betydelser vilka uppfattas som neutrala eller universella (de 

los Reyes, 2011, 13-18). De los Reyes (2011, 13-18) menar att dominerande västerländska 

uppfattningar om utveckling som process reproducerar maktrelationer och koloniala 

förhållanden mellan västvärlden och tredje världen. Därför ämnar analysen undersöka om 

alternativa tolkningar gällande utveckling får utrymme i den studerade vetenskapliga 

diskursen, då detta anses ha betydelse för huruvida basinkomst som utvecklingsidé befäster 

sådana maktrelationer ytterligare. Vidare används element för att studera hur diskursen formar 

utvecklingens mål. I enlighet med Mohanty (2007, 261) kommer analysen att studera om och 

hur nyliberala diskurser påverkat basinkomst som utvecklingsprojekt, det vill säga om idéns 

form anpassats av rådande diskurs för att inte hindra marknaders krafter och verkan. Utifrån 

detta studerar jag hur diskursen ser på utveckling som problem, vilket är avgörande för hur 

policystrategier utformas och utvecklas.  
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Enligt diskursteorin är identiteter diskursivt konstruerade. Identiteter antas, precis som 

diskurser och tolkningar, vara instabila och föremål för kamper om mening. Diskursteorin 

anser att identitet skapas genom att individen identifierar sig med en subjektsposition som 

konstrueras inom diskursen. Därmed innebär identiteten vissa normer och begränsningar för 

individens handlingsutrymme, varpå subjektsposition innefattas i begreppet identitet. 

Identiteten får en representativ bild (en representation) genom att dess relationer till vissa 

centrala associationer fixeras, exempelvis i form av egenskaper, karaktärsdrag eller 

omständigheter. Representationen innebär att en individs ”sanna jag” aldrig till fullo kan 

erkännas inom diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 50). Enligt Eriksson, Eriksson 

Baaz och Thörn (1999, 34) konstruerar västerländska diskurser sina identiteter och självbilder 

i kontrast till föreställda motsatser i tredje världen. Det moderna och fria ”jaget” skapas i 

förhållande till den traditionella och kulturellt begränsade ”andra”, varpå dessa identiteter blir 

beroende av varandra (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999, 34). I analysen studeras hur 

identiteter för basinkomstens subjekt skapas, genom att identiteter fixeras till vissa 

associationer eller definieras mot vad de inte är. Detta kan påvisa huruvida den vetenskapliga 

diskursen reproducerar västervärldens diskursiva dominans, som ger den makt att definiera 

och representera andras identiteter och verkligheter.  

 

Då flera diskurser kan finnas inom samma sfär innebär detta att en person kan inneha och 

påverkas av olika identiteter samtidigt. Om det uppstår en konflikt mellan de identiteter som 

finns tillgängliga för en person uppstår antagonism, vilket är diskursteorins uttryck för 

konflikt. Identiteterna sätter då olika ramar för individens handlingar på sätt som gör att de 

omöjliggör varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 55). Utifrån begreppet antagonism 

kan analysen undersöka vilka identiteter som den vetenskapliga diskursen konstruerar för 

utvecklingsprojektets subjekt, samtidigt som eventuella motsättningar mellan identiteter kan 

studeras. Situationer av antagonism kan avhjälpas genom att hegemoniska diskurser skapar 

entydighet med så stark kraft att den annars ständiga diskursiva kampen om mening 

elimineras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 55). Därför skulle även en analys vars 

resultat inte påvisar någon antagonism vara intressant och kunna diskuteras i relation till den 

postkoloniala feminismens antaganden om västerländsk och nyliberal dominans. Med 

utgångspunkt i postkolonial samt feministisk teori och forskning om mikrokredit, analyseras 

på vilka grundläggande antaganden som diskursen formar identiteter för basinkomstens 

mottagare. Drolet (2010, 213) kritiserar mikrokredit med anledning av att individen 
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förutsattes vara rationell och autonom, varpå programmen förbisåg de begränsningar som 

makt och strukturer skapade för individers handlingsutrymmen. Jag kommer i analysen att 

studera om och hur antagonism skapas genom att studera hur basinkomst som idé relaterar till 

associationer om rationalitet och autonomi, eller om andra associationer formar de identiteter 

och handlingsutrymmen som subjekten erbjuds.  

 

Urval: vart börjar och slutar diskurser? 
Då uppsatsen ämnar analysera en diskurs uppstår ett problem som handlar om urval, omfång 

och avgränsning; frågan blir var en diskurs börjar och slutar (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, 166). Uppsatsen kommer inte att eftersträva att denna fråga besvaras, eftersom att den 

vetenskapliga diskursen inte kommer att studeras i sin helhet. Genom uppsatsens urval av 

material, så begränsas också hur stor del av den vetenskapliga diskurs som analyseras. Den 

diskursanalys som följer kommer att studera tre vetenskapliga artiklar som valts genom ett så 

kallat snöbollsurval. Urvalet har utgått från Eskelinen & Perkiö (2018) Micro-investment 

perspective and the potential of the universal basic income vilken är en av de mest nyligen 

publicerade peer-rewied artiklarna gällande basinkomst som utvecklingsprojekt. Därefter 

valdes de artiklar som citerades mest frekvent i Eskelinen & Perkiös (2018) artikel, varpå 

sökningar påvisade att dessa artiklar även citerats i stor utsträckning av andra forskare och 

teoretiker inom samma område. Analysen kommer därför att, utöver Eskelinen och Perkiös 

(2018) artikel, studera Van Parijs (2004) Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the 

Twenty-First Century och De Wispelaere och Stirton (2004) The Many Faces of Universal 

Basic Income. Uppsatsens material bör ses som ett mindre urval från större vetenskapliga 

diskurser. Jag är medveten om att alternativa sökord och urvalsätt hade kunnat generera annat 

vetenskapligt material än det som denna uppsats studerar. Till förmån för analysens tydlighet 

och tillgänglighet kommer de citat som redovisas i följande kapitel att vara översatta från 

engelska till svenska efter bästa förmåga.  

 

Författarens närvaro 
Enligt diskursteorin är verkligheten och dess meningar konstruerade inom diskurser. Därmed 

är även jag en del av den diskurs som uppsatsen studerar (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, 56). Analysens resultat påverkas av att jag ingår i en västerländsk och vetenskaplig 

institution. För att uppsatsen ska få distans till de diskurser jag själv är förankrad i, har jag 

arbetat för att analysen ska grundas i ett stadigt teoretiskt ramverk och i tidigare forskning. 
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Jag reflekterar genomgående över min roll i analysen och mitt förhållande till materialet. Om 

analysen skulle gjorts av en annan person med andra erfarenheter, perspektiv eller 

förutsättningar hade dess resultat troligtvis blivit annorlunda. Jag vill trots detta hävda att de 

mönster och teman som diskursanalysen påvisar kan kopplas till andra liknande fall, samt att 

uppsatsens genom sin teoretiska förankring kan sättas in i en större vetenskaplig diskussion.  

 

Vidare finns en medvetenhet kring den problematik som grundas i att jag studerar detta ämne. 

Jag är en vit kvinna, född och boende i Sverige, som ämnar studera företeelser som berör 

människor vars erfarenheter, kulturer och historier påverkas av koloniala processer och 

maktstrukturer på sätt som jag aldrig erfarit eller kommer att erfara. I arbetet med denna 

uppsats verkar jag för att inte homogenisera, stereotypisera och därigenom ytterligare 

kolonisera olika individer, kulturer eller historier. Jag kommer aldrig tillfullo kunna förstå 

eller representera koloniala erfarenheter, men jag bör sträva efter att ifrågasätta de diskurser 

som ger upphov till förtryck och hur jag bidrar till dem. Jag vill även poängtera att uppsatsen 

varken menar att skuldbelägga arbeten för att stödja andra eller att utvecklingsprogram bör 

överges helt. Däremot finns ofta en komplex relation mellan de som formar 

utvecklingsprojekt och de som är subjekt för detsamma. Idéer och projekt för utveckling 

måste därför, med rådande och historiska maktstrukturer i beaktning, problematiseras för att 

kunna förbättras.  

Analys 
Basinkomst – en översikt 
Basinkomst, även kallad universell inkomst eller medborgarlön (De Wispelaere & Stirton, 

2004, 266) är en ekonomisk och politisk idé som nyligen fått ta plats i diskussioner om 

utvecklingsprojekt och policy (Eskelinen & Perkiö, 2018, 0696). Liksom mikrokredit 

fokuserar basinkomst på ekonomiska transfereringar riktade mot individer. Den mest 

framträdande skillnaden mellan dessa två policydesigner lär vara att basinkomst erbjuder stöd 

genom ekonomiska medel i form av lön, till skillnad från mikrokreditens lån. Därmed anses 

basinkomst kunna undvika de skuldfällor som mikrokredit ska ha gett upphov till (Eskelinen 

& Perkiö, 2018, 0698). Van Parijs definierar basinkomst som ”…en inkomst som villkorslöst 

betalas ut till samtliga individer, utan behovsprövande eller arbetskrav” (Van Parijs, 2004, 8). 

Enligt denna definition är basinkomst en lön som systematisk betalas ut till samtliga 

medlemmar av en politisk enhet eller ett samhälle på individuell nivå. Basinkomst ställer till 
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skillnad mot andra ekonomiska transfereringar, så som bidrag eller lån, inga krav på 

mottagaren. Lönen ska betalas ut till varje individ oavsett dess omständigheter, 

utbildningsnivå eller livs - och arbetssituation. Inkomsten skall vara densamma för alla 

mottagare, där samma summa erhålls av rikare såväl som fattigare människor. Basinkomsten 

ska utgöra en garanterad miniminivå av ekonomiska resurser på vilken annan inkomst kan 

adderas (Van Parijs, 2004, 7-12). 

 

Vanligtvis syftar basinkomst på en lön som betalas ut i form av pengar, snarare än i materiella 

resurser så som mat, mark för jordbruk eller kuponger. På så sätt skapar inte inkomsten några 

begränsningar för hur den kan komma att användas i form av investeringar, produktion eller 

konsumtion (Van Parijs, 2004, 8). Det finns däremot diskussioner om huruvida basinkomst 

ska betalas ut i pengar i sin helhet, eller om lönen delvis bör utgöras av andra former av social 

assistans (De Wispelaere & Stirton, 2004, 271).  

 

Karaktäriserande för basinkomst som utvecklingsidé är dess universalitet; att den ska erhållas 

av samtliga individer inom ett samhälle eller en politisk enhet. Basinkomst behöver därmed 

inte nödvändigtvis betalas ut eller finansernas på nationell nivå. Enligt Van Parijs (2004, 10) 

bör rätten till att erhålla lönen grundas i medlemskap i ett samhälle eller politisk enhet. 

Teoretiskt sätt behöver inte detta likställas med ett nationellt och juridiskt medborgarskap, 

varpå jag anser att benämningen ”medborgarlön” kan tyckas vara missvisande.  

 

Till skillnad från varianter av lån eller bidrag anses basinkomst vara villkorslös då den inte 

kräver några särskilda situationer, prestationer eller beteenden hos mottagaren. För typer av 

bidrag som exempelvis barnbidrag, arbetslöshetsersättning eller sjukpenning baseras 

individens rätt till ekonomiskt stöd på förutbestämda kriterier eller karaktäriserande 

omständigheter. Rätten till bidrag grundas i att individen har en viss status, tillhör en särskild 

social kategori eller är i en viss situation – och att dessa inte förändras. Detta anses kunna 

begränsa individens beteende och dess möjlighet till förändring eller utveckling, särskilt för 

de människor vars tillvaro i hög grad är beroende av att de erhåller bidrag. Således finns 

risker kopplade till att frånskrida en social kategori eller en viss status, eftersom rätten till 

bidrag kan förloras om eller när individens situation förändras (De Wispelaere & Stirton, 

2004, 268) (Van Parijs, 2004,13). I en villkorslös policy blir istället distinktioner mellan 

sociala grupperingar mindre viktiga. Tillstånd som frisk eller sjuk, arbetslös eller anställd blir 
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följaktligen mer flexibla, vilket anses utgöra att tröskeln till arbetsmarknaden blir lägre 

(Eskelinen & Perkiö, 2018, 0701-0703). 

 

Basinkomst antas generera positiva effekter för individens roll som konsument och producent, 

samtidigt som investeringar på mikronivå främjas (Eskelinen & Perkiö, 2018, 0696). Att 

lönen betalas ut direkt till individer snarare än till hushåll väntas stärka individers 

samhälleliga positioner, vilket i sin tur motverkar olika former av marginalisering och gynnar 

det sociala kollektivet (Van Parijs, 2004, 11). Dessutom undviks den omdebatterade frågan 

om hur ett hushåll bör definieras, samtidigt som interna maktrelationer inom hushållet kan 

motarbetas genom minskat ekonomisk beroende mellan partners (De Wispelaere & Stirton, 

2004, 267-268).  

 

Liksom mikrokredit grundas idén om basinkomst som utvecklingsprojekt i en ”down-up-

approach”, där ekonomiska medel gynnar utveckling på gräsrotsnivå vilket antas förbättra 

situationen för samhället som helhet. Genom att basinkomst riktas direkt mot individer och 

inte kräver någon behovsprövning, så kan kostsamma statliga byråkratier och omfattande 

organisationsarbeten undvikas, vilka kopplas samman med begränsningar och hinder för 

ekonomiska marknader (Eskelinen & Perkiö, 2018, 0698).  

 

Basinkomst förekommer som idé inom olika ideologiska sfärer och diskurser, vilket tyder på 

att idéns mening och innehåll än så länge är instabilt (De Wispelaere & Stirton, 2004, 266). 

De Wispelaere & Stirton (2004, 267) menar att hur framgångsrikt basinkomst blir som policy, 

avgörs i hur väl dess design anpassas till redan existerande institutionella system och ramverk. 

Därmed blir den mening som dominerande diskurs fyller idén med avgörande för på vilka sätt 

och med vilken potential basinkomst kan stödja processer av utveckling och främja social 

rättvisa. 

 

Utveckling: linjär, kumulativ och jämförbar 
Utifrån de frågeställningar som rör konstruerandet av utveckling som process och dess mål, 

har jag vid analysens första läsningar undersökt vad som faktiskt uttrycks i den vetenskapliga 

diskursen. Därefter har begreppet antagonism används för att påvisa vad diskursen utesluter, 

samt studerat hur utveckling och dess strävan skapas genom diskursiva motsatspar. I 

uppsatsens analys framkommer att diskursen konstruerar utveckling som en linjär och 
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ackumulativ process. Dessutom framställs det i materialet som att skilda utvecklingsprocesser 

liknar varandra på sätt som möjliggör att utveckling kan jämföras mellan olika länder och 

samhällen.  

 

Analysens första läsningar påvisar att Van Parijs (2004) och Eskilenen och Perkiö (2018) ser 

basinkomst som en strategi för att främja en generell utvecklingsprocess och 

samhällsförbättring, snarare än att enbart vara ett verktyg för att avhjälpa situationer av 

fattigdom och arbetslöshet. Van Parijs skriver att ”…vissa ser det (basinkomst) som ett 

avgörande botemedel mot många sociala åkommor, inklusive arbetslöshet och fattigdom” 

(Van Parijs, 2004, 8). Eskelinen och Perikö betonar basinkomstens breda verkan: 

 

”Basinkomst ses som ett verktyg för att främja mikroinvesteringar och som 

ett generellt utvecklingspolicy-instrument…(vi) avviker därmed medvetet 

från uppfattningen om transfereringar av ekonomiska medel som verktyg 

riktade för att reducera fattigdom” (Eskelinen och Perkiö, 2018, 0696). 

 

Därmed hävdar både Van Parijs (2004, 8) och Eskelinen och Perkiö (2018, 0696) att 

basinkomst inte enbart borde ses som ett instrument för att reducera nivåer av fattigdom eller 

arbetslöshet, då även andra aspekter av samhället väntas förbättras. Detta kopplar jag samman 

med moderniseringsteorin, där utveckling i form av modernisering antas leda till positiva 

trickle down-effekter som gynnar samhället som helhet (Drolet, 2010, 213). 

Moderniseringsteorin har tidigare i denna uppsats länkats samman med idén om en 

utvecklingslinje, varpå de los Reyes (2011, 18) kritik mot utvecklingslinjen erbjuder 

alternativa perspektiv som jag i analysen plockar fram som ur en diskursivt konstituerande 

utsida. Detta för att studera hur utveckling som process konstrueras genom att vissa tolkningar 

etableras medan andra exkluderas inom diskursen. Genom att använda element som verktyg 

påvisar analysen att Eskelinen och Perkiö (2018) samt Van Parijs (2004) konstruerar 

utveckling som ett linjärt och kumulativt fenomen, samt att olika utvecklingsprocesser antas 

likna varandra trots att de är verksamma inom varierande kontexter. Detta menar jag skapar 

en uppfattning om att utveckling är en process som går att jämföra länder och samhällen 

emellan, där västerländska länder dessutom ses som ledande. Vidare presenterar Eskelinen 

och Perkiö (2018, 0697) hur utveckling i icke-västerländska länder kantats av en tid av 

ekonomisk stagnation, men hävdar att denna trend nu börjar ändras ”ekonomisk tillväxt har 

varit enastående för utvecklingsländer…de senaste siffrorna visar på en genuin ekonomisk 
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catch-up” (Eskelinen och Perkiö, 2018, 0697). Således associeras utveckling till ekonomiska 

värden och målas återigen upp som en process som har vissa gemensamma och 

karaktäriserande drag, trots att processer för utveckling sker i olika samhällen. Det framställs 

dessutom som att länder har kommit olika långt i utvecklingsprocessen, varpå de så kallade 

utvecklingsländerna får kämpa för att hinna ikapp övriga. 

 

I sin kritik mot utvecklingslinjen som idé motsätter sig de los Reyes (2011,18) att 

utvecklingsprocesser skulle vara varken linjära eller ackumulativa. Därtill betonar de los 

Reyes (2011,18) att utveckling inte kan eller bör jämföras på det sätt som utvecklingslinjen 

gör gällande. I analysen framkommer att inga alternativa perspektiv, där utveckling ses som 

något annat än linjär eller kumulativ, får utrymme i den studerade diskursen. Dessutom verkar 

dominerande diskurs ha exkluderat alternativa tolkningar i så hög grad att andra antaganden 

än sådana som relaterar till utvecklingslinjen, blir nästintill omöjliga att föreställa sig. Därmed 

verkar utvecklingslinjen som idé vara mycket avgörande för den allmänna förståelsen för vad 

utveckling är. Jag tolkar detta som att den dominerande synen på utveckling nått en 

hegemonisk status, vilket innebär att diskursiva kamper om mening eliminerats. Inom 

diskursteorin ses detta både som en politisk process och ett tillstånd där vissa gynnas på 

bekostnad av andra (Bergström & Ekström, 2018, 262).  

 

Enligt diskursteorin finns inga objektiva sanningar, då alla kunskaper och synsätt präglas av 

diskursiva kamper och maktstrukturer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 40-43). Enligt de 

los Reyes (2011, 18-19) är utvecklingslinjen en föreställning där västerländsk kunskap nyttjat 

sin diskursiva makt för att definiera vad utveckling är och bör vara för samtliga samhällen, på 

sätt som upprätthåller koloniala maktrelationer gentemot tredje världen. Med detta som grund 

menar jag att antaganden om utveckling som linjär, kumulativ och jämförbar som påvisats i 

analysen stärker västerländsk hegemoni. Därtill befäster dessa antaganden västerländska 

länders självbilder i det asymmetriska diskursiva motsatsförhållande som Eriksson, Eriksson 

Baaz och Thörn (1999, 34) menar skapar oppositionella uppfattningar om västervärlden och 

tredje världen. Detta samtidigt som synen på vilka länder som anses vara utvecklade eller 

underutvecklade, moderna eller traditionella formas. Enligt diskursteorin är asymmetriska 

motsatspar beroende av varandra, då parets betydelser både skapas och förändras i relation till 

varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 40-48). Enligt Eriksson, Eriksson Baaz och 

Thörn (1999, 34) har västerländsk diskurs makt att definiera sin egen självbild och så även hur 

tredje världen representeras. De los Reyes (2011,11-18) menar att västerländsk hegemoni kan 
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forma och upprätthålla föreställningar om en västerländsk kulturell överlägsenhet, vilka är 

beroende av att tredje världen ses som underlägsen. Därav anser jag att detta asymmetriska 

motsatsförhållande som diskursanalysen finner i den vetenskapliga diskursen, skapar och 

upprätthåller föreställningar om att tredje världen behöver ”lära sig” av mer moderna, 

avancerade och kapitalistiska länder. I enlighet med diskursteorin ser jag inte nivåer av 

utveckling som tillstånd bestämda av materiella omständigheter eller som statiska situationer, 

utan att dessa får betydelser av dominerande diskurser. Uppfattningar om utveckling, 

västvärlden och tredje världen anser jag därför bör kopplas till makt och politiska diskursiva 

processer som ger dem mening.  

 

Den västerländska hegemoni som identifieras av uppsatsens postkoloniala och feministiska 

ramverk, vilar på koloniala arv som legitimerar att västerländska kunskaper och ideal 

framställs som överlägsna och universella (de los Reyes, 2011, 18-19). Jag kopplar detta 

samman med hur Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn (1999, 12) observerar att globalisering 

vanligtvis framställs ur ett västerländskt perspektiv, som processer vilka sprids från globala 

nord till syd. Jag tolkar Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn (1999, 12) som att västvärldens 

tolkning av globalisering behandlas som universell och neutral men egentligen maskerar ett 

reproducerande av globala maktförhållanden. Jag anser att utvecklingsprocesser framställs på 

liknande sätt inom det studerade materialet; som ett projekt där tredje världen inkluderas i 

västvärldens ”rätta och universella” sätt att vara och verka på, vilket i sin tur legitimerar 

västerländsk dominans och kontroll av tredje världen.  

 

När utveckling, som i den studerade diskursens fall, konstrueras enligt antaganden som 

relaterar till idén om en utvecklingslinje så möjliggör detta att maktförhållanden mellan 

västvärlden och tredje världen kan reproduceras. På den linjära och kumulativa 

utvecklingslinjen mäts samtliga samhällen mot ett västerländsk definierat ideal (de los Reyes, 

2011, 18-19). Detta innebär att samhällen som inte liknar detta ideal blir förstådda eller 

kategoriserade som mindre utvecklade eller traditionella, snarare än att ges utrymme till att 

existera som alternativa utvecklingsformer med andra målsättningar, prioriteringar och 

erfarenheter. Samtliga samhällen antas kunna stöpas i samma mall mot samma mål, på sätt 

som de los Reyes (2011, 18-19) menar tjänar priviligierade på bekostnad av marginaliserade. 

Jag har förståelse för att utvecklingslinjen som idé har en viss användbarhet för att globala 

generaliseringar ska kunna göras vilka är viktiga för att humanitära insatser eller 

utvecklingsprogram ska vidtas. Däremot hävdar jag att etablerade antaganden om utveckling 
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bör ifrågasättas för att sådana insatser på hållbara och verkliga sätt ska kunna stödja 

människor med olika erfarenheter och i olika kontexter.  

 

Den dominerande synen på utveckling påverkar vilka mål projekt för utveckling verkar för att 

främja eller nå. Då idén om utvecklingslinjen är avgörande för förståelser om vad utveckling 

som process är inom den studerade diskursen, präglar detta koncept också de mål som 

basinkomst ska verka för att generera. För Van Parijs (2004, 18) bör basinkomst främja ökad 

frihet och valmöjlighet för individen, därmed anses denna utvecklingsidés primära mål vara 

på individuell nivå. I analys av diskursen observerar jag att basinkomst som utvecklingsidé 

uttryckligen har ett individuellt och lokalt fokus. Detta skapar uppfattningar av att de 

situationer av underutveckling, fattigdom eller arbetslöshet som basinkomst ämnar avhjälpa i 

tredje världen är lokala problem. Genom det diskursanalytiska begreppet element finner 

analysen därigenom att de koloniala strukturer, relationer och arv vilka postkolonialismen och 

feminismen ser som avgörande för världens ordning (de los Reyes, 2011, 13-22) exkluderas 

från den studerade diskursen. För Mohanty (2007, 258-260) är lokala problem ett symptom på 

och en del av globala orättvisor och maktstrukturer. Jag anser att de sociala problem eller 

orättvisor i tredje världen som basinkomst som utvecklingsidé ämnar förbättra riskeras att 

frånkopplas från globala strukturer och nivåer. Detta kan i sin tur enligt Mohanty (2007, 261) 

leda till att sociala problem förstås som uppkomna av lokala eller individuella brister i 

förmåga, kapacitet eller kunskap, snarare än skapade av förtryckande strukturer och makter.  

 

Så som idén om basinkomst uttrycks av Van Parijs (2004, 18) kan den implementeras utan att 

existerande system behöver granskas eller omformuleras. Varpå de maktförhållanden som 

gett upphov till sociala orättvisor och som formar individers verkligheter kan fortsätta att 

gynna vissa på bekostnad av andra. Den form av basinkomst som framställs av Van Parijs 

(2004, 18) kräver att hinder som begränsar individers friheter och valmöjligheter flyttas, 

snarare än att aktiva statliga eller institutionella interventioner vidtas. Basinkomst kan i denna 

form översättas till en policy i samhället som inte utmanar kapitalismens värden, expandering 

och dominans. Även Eskelinen och Perkiö (2018, 0698) uttrycker skepticism gentemot 

statliga eller byråkratiska aktiviteter med anledning av att de kan begränsa marknadens 

krafter: 

”…den (basinkomst) tenderar även att lyckas undvika att skapa kostsamma 

byråkratier för projekt som ofta ses i konventionella 

utvecklingsinterventioner, likväl som harmfulla effekter på lokala 
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marknader och jordbruk, vilket karaktäriserar många bidrags-system” 

(Eskelinen och Perkiö, 2018, 0698).  

 

Basinkomst framställs således av Eskelinen och Perkiö (2018, 0698) som en relativt 

okomplicerad utvecklingsidé som inte kräver uppbyggnad eller finansiering av kostsamma 

institutioner eller system. Vad analysen påvisar är att basinkomst som idé präglas av 

nyliberala och kapitalistiska diskurser, där tron på marknadens krafter har neutraliserats. Detta 

anser jag i enlighet med Mohanty (2007, 261) får konsekvenser i att ansvar och fokus för 

utveckling förskjuts från nord till syd, från globalt till lokalt och från system till individ. När 

globala och förtryckande relationer förbises, vidtas heller inga åtgärder för att omformulera de 

system som reproducerar koloniala arv och maktstrukturer. Därav menar jag att basinkomst 

som utvecklingsidé i den form som framställs i denna vetenskapliga diskurs, har en mycket 

begränsad potential till att främja hållbar och rättvis utveckling för marginaliserade. 

 

Den fria, rationella och autonoma individen  
Utifrån uppsatsens frågeställningar analyseras hur identiteter formas för basinkomstens tänkta 

subjekt, samt vilka ramar dessa identiteter skapar för individens handlingar och sätt att vara. 

Enligt diskursteorin konstrueras identiteter genom att individen identifierar sig med en 

subjektsposition som skapas av diskursen. Detta betyder att identiteten också sätter gränser 

för individens handlingsutrymme. Identiteten formas även genom associationer till andra 

betydelser, exempelvis vissa egenskaper, tecken eller sociala fenomen som skapar en 

representativ bild av vad identiteten är och inte är (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 50). 

Den identitet som den vetenskapliga diskursen om basinkomsten konstruerar för dess 

potentiella subjekt blir därför avgörande för hur individen får vara eller handla för att åtnjuta 

de fördelar som utvecklingsidén ämnar generera, samt huruvida individen inkluderas i 

processen av utveckling. 

 

I den studerade diskursen framställs basinkomst som en utvecklingsidé som centreras kring 

individen (De Wispelaere & Stirton, 2004, 267) (Van Parijs, 2004, 8). Det är individens frihet 

och valmöjlighet som väntas öka genom direkta tillgångar till ekonomiska transfereringar, 

vilket i sin tur ska gynna det sociala kollektivet och nivåer av ekonomisk tillväxt. För Van 

Parijs (2004, 18) bör basinkomst sträva för att främja en form av frihet som innebär ”… en 

rättvis fördelning av verklig frihet för att kunna förverkliga ens föreställning av ett gott liv, 
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vad det än innebär” (Van Parijs, 2004, 18). Frihet i Van Parijs tolkning betyder därmed att 

individen ska ha möjlighet att välja hur denna ska leva och utvecklas. Detta anser jag kunna 

överensstämma med postkoloniala och feministiska mål eftersom denna form av basinkomst 

inte skulle begränsa subjektet till att eftersträva ett västerländskt utvecklingsideal, som de los 

Reyes (2011, 18) menar präglas av kolonialism, sexism och rasism. Men med utgångpunkt i 

uppsatsens postkoloniala och feministiska ramverk där makt ses närvara i och prägla samtliga 

sociala sfärer (de los Reyes, 2011,18), samt diskursteorins hävdande av att diskursiva kamper 

ständigt strider om att ge identiteter mening (Bergström & Ekström, 2018, 260), finns 

anledning att ifrågasätta hur fri formen för individens liv, utveckling och varande kan bli.  

 

För Eskelinen och Perkiö (2018, 0698-0701) och Van Parijs (2004, 18) bör ekonomiska 

transfereringar ge upphov till individuell frihet som innebär ökad möjlighet att välja hur en 

ska leva, utvecklas och förändras. Basinkomstens universella och individuella natur, som 

varken kräver behovsprövande likt bidrag eller motprestation i exempelvis arbete, gör att 

individens identitet anses bli flexibel utan tydliga begränsningar för handling och varande (De 

Wispelaere & Stirton, 2004, 268) (Van Parijs, 2004,13). Denna ökade flexibilitet gäller såväl 

omständigheter, anställningar eller sociala relationer, på ett sätt som bidrag inte anses kunna 

ge upphov till:  

”…(basinkomst) kommer vara bättre på att främja ekonomisk och social 

potential i dess mottagare genom att avhjälpa paternalistisk kontroll, 

slumpmässigt exkluderande och linjer för fattigdom, samtidigt som 

flexibiliteten hos arbetskraften erkänns” (Eskelinen & Perkiö, 2018, 0700). 

 

Av Eskelinen & Perkiö (2018, 0698-0701) och i övrigt material uttrycks en genomgående 

ovilja att utvecklingsprogram eller system ska innebära kategorisering eller kontroll av 

människor. Jag tolkar detta som att diskursen försöker undvika att forma fixerade 

representationer av identiteter, genom att inte skapa eller uttrycka associationer. På så sätt 

formuleras inga tydliga identiteter och handlingsutrymmen som individen behöver efterlikna 

eller begränsas av för att inkluderas i den utvecklingsprocess som basinkomst verkar för att 

främja. För De Wispelaere och Stirton (2004, 267) kopplas ekonomiska bidrag och 

transfereringar samman med problem gällande hur rätten till att erhålla stöd ska avgöras 

eftersom att ”…selektivitet framkallar en direkt debatt gällande de principer och mekanismer 

som används för att avgöra berättigande” (De Wispelaere och Stirton (2004, 267). Problemet 

anses därmed inte bara handla om kategorisering eller krav i sig själva, utan även vem som 
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har makten att definiera sådana ramar. Men eftersom att basinkomst till skillnad från bidrag 

inte kräver behovsprövning, anses detta problem helt och hållet kunna undvikas. De 

Wispelaere och Stirton (2004, 267) betonar att basinkomst, med anledning av dess universella 

natur, generellt anses kunna inkludera alla individer på likvärdiga sätt. Däremot betonas att 

vissa beteenden kan uppmuntras inom systemet, trots att basinkomst formellt inte kräver 

motprestationer ”…basinkomst kan bli mer villkorat eftersom att det samspelar med externa 

omständigheter, vilket betyder att policyn behandlar mottagare olika inom ett formellt 

universellt ramverk” (De Wispelaere och Stirton, 2004, 268). Basinkomst väntas alltså 

påverkas av interaktioner med redan befintliga system och institutioner, varpå jag anser att det 

finns anledning att ifrågasätta basinkomstens universella karaktär när den översätts från 

teoretisk idé till praktisk policy. De Wispelaere och Stirton (2004, 268) ser exempelvis att ett 

skattefinansierat basinkomstsystem skulle uppmuntra människor till att leva och verka inom 

den ekonomiska marknaden eftersom att basinkomstens summa skulle sänkas vid minskade 

skatteintäkter. I analysen tolkas detta som att deltagande i produktion och konsumtion blir en 

förutsättning för att utveckling ska ske.    

 

Efter djupgående analys framträder en antagonism, det vill säga en diskursiv konflikt, mellan 

de identiteter som basinkomstens subjekt erbjuds inom diskursen. Trots genomgående försök 

till att undvika system eller faktorer som begränsar individens valmöjligheter och friheter, så 

konstrueras egenskaper av rationalitet och autonomi som förutsättningar för individuell och 

kollektiv utveckling. Detta framkommer exempelvis när Eskelinen och Perkiö (2018, 0697) 

hävdar att mikrokreditens misslyckanden, som liksom basinkomst som idé också centreras 

kring ekonomiska transfereringar mot individen, till viss del kan förklaras av att vissa 

psykologiska förutsättningar saknades hos programmens låntagare. Denna kritik grundas i 

teorier om hur tillstånd av fattigdom påverkar individens ekonomiska rationalitet där 

”fattigdom leder till en annan form av ekonomisk rationalitet, vilken domineras av ett 

begränsat framtidsperspektiv” (Eskelinen och Perkiö 2018, 0697-0698). Fattigdom framställs 

således som ett tillstånd vilket begränsar individens förmåga att kunna ta rimliga risker och att 

investera på marknaden. För att utvecklingsprogram som fokuserar på ekonomiska 

transfereringar ska kunna gynna investering, produktion och konsumtion krävs att ett visst 

långtidsperspektiv finns hos individen. Ett sådant perspektiv anses av Eskelinen och Perkiö 

(2018, 0698) kunna utvecklas när ett garanterat minimum av ekonomiska resurser etableras: 
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”Mikro-investeringar verkar till stor del vara beroende av att aspekter som 

kapacitet att planera för framtiden, en känsla av säkerhet och en vilja att ta 

rimliga risker för framtida vinst, snarare än enbart tillgång till ekonomiska 

medel” (Eskelinen & Perkiö, 2018, 0698). 

 

Eskelinen och Perkiö (2018, 0698) betonar därmed hur utveckling sker genom att mikro-

investering, konsumtion och produktion på individnivå främjas, men betonar samtidigt att 

tillgång till pengar inte är tillräcklig för att detta ska ske. I analysen observerar jag hur den 

identitet som konstrueras för mottagaren av basinkomst formas av associationer till 

rationalitet och autonomi, där dessa egenskaper och förmågor hos individen både är en 

förutsättning och ett mål för utveckling på individuell och samhällelig nivå. Eskelinen och 

Perkiö (2018, 0698) verkar hävda att människor som lever i fattigdom hindrats från att 

utveckla sin fulla rationella kapacitet, inte att människor i fattigdom saknar en sådan potential 

eller eftersträvar andra ideal. Därmed skapas rationalitet som en förmåga som är mer eller 

mindre utvecklad hos individer beroende av kontextuella omständigheter. Jag anser att detta 

skapar en ideal identitet för subjektets mottagare som präglas av en föreställd universell form 

av rationalitet och autonomi, vilka samtliga människor ska sträva för att likna.  

 

Den antagonism som jag observerar uppstår alltså när den vetenskapliga diskursen erbjuder 

subjektet en ”fri” identitet som ska främja individens flexibilitet och kontroll över sitt eget liv 

och egna utveckling, samtidigt som utveckling som process förutsätter att individen är 

rationell och på autonoma sätt investerar, konsumerar och producerar på marknaden. Jag 

anser därmed att den fria identiteten omöjliggörs av motsättande identitet och begränsningar 

för handling, vilket påverkar individens val till levnadssätt och form för utveckling. 

Utveckling förutsätter således att individen intar en identitet som präglas av rationalitet och 

autonomi, vilket i sig utesluter andra sätt till varande. Den observerande antagonismen 

kopplar jag samman med Drolet (2018, 19) och de los Reyes (2011, 18) kritik mot tidigare 

utvecklingsprojekt, som genom antaganden om människor som rationella och autonoma 

förbisåg de maktstrukturer gällande rasism och genus som på olika sätt begränsar individers 

handlingar och verkligheter. De los Reyes (2011, 18) menar att den västerländska kunskapens 

syn på individer som rationella och autonoma präglas av ett maskulint och rasistisk ideal, men 

att idealet trots detta behandlas som universellt. Jag anser därmed att basinkomstens 

individuella och universella strävan riskerar att maskera fortsatt marginalisering av individer. 

Detta eftersom att strukturer för genus, rasism och kolonialism samverkar för att hindra vissa 
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från att agera enligt den rationella och autonoma identitet som krävs för att de ska inkluderas i 

utveckling och få åtnjuta de fördelar som basinkomst ämnar generera.  

 

Att nivåer av utveckling ökar och marginalisering minskar är således beroende av individens 

rationella förmåga och agerande på den ekonomiska marknaden. Jag ser även detta som en 

tendens till förskjutning av ansvar, från institution och system till individen, vilket i tidigare 

avsnitt kopplas samman med kapitalismens och nyliberala diskursers skepticism gentemot 

statliga interventioner och paternalistisk kontroll över individen. Därigenom kopplar jag 

samman detta med Mohantys (2007, 261) observationer gällande hur nyliberalismen och den 

västerländska hegemonin påverkar kamper och projekt för social rättvisa på sätt som gör att 

dess status inte behöver ifrågasättas eller förändras.  

Slutsats och reflektion 
Uppsatsens syfte har varit att studera hur den vetenskapliga diskursen om basinkomst som 

utvecklingsidé konstruerar utveckling och dess mål. Samt hur denna diskurs formar identiteter 

och handlingsutrymmen för basinkomstens tänkta subjekt, vilka är avgörande för om och på 

vilka sätt subjekten kan ta del av de positiva effekter som basinkomst som utvecklingsidé 

verkar för att generera. Nedan följer en sammanfattande redogörelse för analysens slutsatser 

med grund i uppsatsens frågeställningar.  

 

Utifrån uppsatsens frågeställningar gällande synen på utveckling och dess mål framkommer i 

analysen att den studerande vetenskapliga diskursen framställer utveckling som en linjär, 

kumulativ och jämförbar process. Diskursen behandlar utvecklingsprocesser som att de ser 

liknande ut trots att de är verksamma i olika samhällen och kontexter. Detta gör att 

samhällens utvecklingsnivåer antas kunna mätas och jämföras på en föreställd 

utvecklingslinje. Analysen påvisar att de antaganden som relaterar till utvecklingslinjen som 

idé är så centrala för förståelser om vad utveckling är och vilket ideal utveckling strävar mot, 

att alternativa tolkningar blivit nästintill omöjliga. Enligt de los Reyes (2011, 18) är 

utvecklingslinjen en föreställning som utvecklats och definierats av dominerande västerländsk 

diskurs, på sätt som gynnar och upprätthåller västvärldens koloniala relationer gentemot tredje 

värden. Utvecklingslinjen reproducerar föreställningar om västvärldens överlägsenhet, vilka 

är beroende av att tredje världen konstrueras som underlägsen. Då västvärlden förstås som 

mer utvecklat och modernt, legitimeras att dess kunskap och ideal ses som universella. 

Utvecklingslinjen formar således även de mål och ideal som samtliga utvecklingsprocesser 
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bör eftersträva och utveckling blir ett projekt där tredje världen ska efterlikna eller lära sig av 

västvärlden. Därav anser uppsatsen att som basinkomst uttrycks i det studerade materialet, 

kan denna utvecklingsidé upprätthålla koloniala maktförhållanden som legitimerar 

västvärldens kontroll och dominans av tredje världen.  

 

Med utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar om identitet och handlingsutrymme påvisar 

analysen en antagonism, det vill säga en diskursiv konflikt, mellan de identiteter och 

handlingsutrymmen som den studerade diskursen erbjuder basinkomstens potentiella subjekt. 

Antagonismen uppstår genom att diskursen dels konstruerar en otydlig och fri identitet, då 

diskursen om utvecklingsidén präglas av en ovilja att kategorisera eller kontrollera individens 

sätt att leva, vara och utvecklas på. Detta samtidigt som att utveckling på både individuell och 

samhällelig nivå kräver att individen besitter eller utvecklar en rationell förmåga (Eskelinen 

och Perkiö 2018, 0697-0701). Denna rationalitet förväntas på autonoma sätt användas för att 

investera, konsumera och producera i syfte att generera ekonomisk tillväxt och därigenom 

utveckling. Den ”fria” identiteten omöjliggörs således av kravet på rationella och autonoma 

handlingar hos individen. I formandet av en rationell och autonom identitet förbises dessutom 

de strukturer för genus och rasism som Mohanty (2007, 070) ser som djupt samverkande och 

begränsande för olika individers verkligheter och agerande. Likt den paradox som Kapur 

(2014, 28) observerar i mänskliga rättigheter, identifierar jag en liknande situation i det 

studerade materialet. En paradoxal situation som uppstår då individen måste agera enligt en 

rationell och autonom identitet för att inkluderas i den utveckling som basinkomst ska främja. 

Denna identitet blir däremot inte tillgänglig för samtliga individer på grund av samverkande 

maktstrukturer i form av kolonialism, sexism och/eller rasism som förbises vid formuleringen 

av basinkomst som utvecklingsidé. Paradoxen är således att individen aldrig till fullo kan inta 

den rationella och autonom identitet som utvecklingsidén kräver, vilket innebär att de 

individer som ska stödjas istället kan komma att marginaliseras ytterligare.  

 

Studien har utgått från observationen att det finns vilja, strävan och arbete som ämnar stödja 

andra. Uppsatsen har med normativa grunder frågat sig hur och om detta är möjligt, med 

tanke på de ofta komplicerande maktförhållanden som finns mellan de som stödjer och de 

som ska stödjas. Så vad innebär analysens resultat om den vetenskapliga diskursen för 

basinkomstens potential som utvecklingsidé? I den form som basinkomst framställs i den 

studerade vetenskapliga diskursen har analysen påvisat att idén anpassats efter dominerande 

nyliberala och kapitalistiska diskurser (Mohanty, 2007, 261) på sätt som inte kräver att 
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existerande system behöver granskas eller omformuleras. De koloniala maktstrukturer som 

postkolonialismen och feminismen ser som avgörande för världens ordning och orättvisa 

förbises i det studerade materialet. Jag anser därför att basinkomst i denna form kan bli en idé 

som maskerar fortsatt reproduktion av sådana maktstrukturer, samtidigt som fokus flyttas från 

globalt till lokalt och från system till individ. Slutsatsen blir således att basinkomst som den 

uttrycks i den studerade diskursen inte har potentialen att generera någon hållbar eller 

betydande samhällsförbättring för individer i tredje världen. Däremot kanske något 

västerländskt samvete kan lindras vid tanken på att ekonomiskt, politiskt och historiskt 

marginaliserade individer åtminstone har lite pengar på fickan.   

 

En källa till optimism är dock att basinkomst har ett brett ideologiskt stöd, vilket tolkats som 

att idén har en viss instabilitet (De Wiseplaere och Stirton, 2004, 266-267). Basinkomst som 

idé kan därför komma att påverkas av andra diskurser och på andra sätt än vad denna studie 

påvisat, vilket betyder att basinkomst som utvecklingsidé i framtiden kan ha en annan 

potential till att gynna samhällsförbättring och utveckling. Eftersom denna uppsats begränsats 

till ett urval av vetenskaplig diskurs gällande basinkomst, kan dess resultat inte appliceras på 

en vetenskaplig diskurs som helhet. Analysens resultat bör heller inte förstås som att den 

innefattar samtliga aspekter och nivåer av basinkomst som utvecklingsidé, eftersom enbart 

vissa delar av idén studerats utifrån uppsatsens frågeställningar. Däremot kan de mönster som 

uppsatsens diskursanalys identifierat utgöra en grund för vidare och mer omfattande forskning 

om basinkomst som utvecklingsidé, samt forskning gällande hur vetenskapliga idéer som 

åsyftar till samhällsförbättring påverkas av rådande diskurser. Med feministisk och 

postkolonial grund bör vidare forskning fortsätta att ifrågasätta samtidens sanningar och 

kunskaper för att skapa diskursiva utrymmen där alternativa perspektiv, erfarenheter och 

tolkningar kan ta plats. Endast då kan vår delaktighet i koloniala processer synliggöras, för att 

slutligen förändras.  

 

 
 

 

 

 

Tack till Tallvägen 34, Nelly & Ebba.  
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