
 1  

 

Workfare och motprestationer – Hur ser man på det i det svenska 

välfärdssystemet? 

av Daniel Mägi 

Vårterminen 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Madeleine Hayenhjelm 

Umeå Universitet 

Instutionen för idé- och samhällsstudier 

Filosofi C 



 2  

Sammanfattning 
 I uppsatsen argumenteras för en tes om att det svenska samhället bör förändra sin syn på vad en 

acceptabel motprestation är för att få tillgång till ekonomiskt bistånd; tesen som presenteras menar 

att samhället bör acceptera andra former av motprestationer än förvärvsarbete och 

arbetsmarknadsinsatser. Under utredningsdelen argumenteras det för att samhället bör avkräva 

motprestationer men bör vara mer flexibel i vilka motprestationer som accepteras. Vidare 

presenteras fyra argument samt invändningar mot dessa argument, dessa är kontextuella-, 

självrespekts-, perfektions- samt parasitargumenten, mot så kallade workfare. I Sverige 

exemplifieras workfare av arbetsmarknadsinsatser, för att sedan undersöka vad en villkorslös 

basinkomst, så kallad medborgarlön, har för implikationer på dessa argument. Avslutningsvis i 

slutsatsen presenteras att en kombination av krav om motprestation samt en villkorslös biståndsdel 

måhända vore den bästa för människor som är i behov av samhällets stöd för att dessa inte skall bli 

stigmatiserade. Detta för att på ett adekvat sätt som möjligt vara inkluderande för individerna i ett 

samhälle utan att skada självrespekten eller placera dessa i kontexter som är orättvisa mot individen. 
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1. Inledning 
 En diskussion som förts inom den politiska filosofin är hur man bör se på rättvisa och ekonomi i 

olika samhällen. Flertalet filosofer har argumenterat både för och emot så kallad medborgarlön och 

kompensation för att man kan ha otur eller tur i det naturliga lotteriet. I diskussionen om 

medborgarlön har det även dykt upp diskussioner om problematiken med så kallad workfare. Med 

workfare menas att man får tillgång till samhällets resurser först efter att ha genomfört en 

motprestation. I den klassiska definitionen av workfare rör den motprestationen sig om 

förvärvsarbete eller arbetsmarknadsinsatser. Workfare har bland annat problematiserats av Stuart 

White, Elisabeth Anderson och Simon Birnbaum som skrivit om ämnet. Whites kritik av workfare 

berör att den skadar den enskilda medborgaren och leder till en exkludering både från 

arbetsmarknaden och från samhället i stort. White menar att utanförskapet som uppstår är 

problematiskt både för samhället och framförallt för de individer som blir drabbade.1)  

I Sverige regleras ekonomiskt bistånd av varje kommuns respektive socialtjänst enligt de 

riktlinjer som framkommer i socialtjänstlagen. Sverige har ett system som är baserat på workfare-

konceptet i och med arbetsmarknadsinsatser som Fas-3. Dock är det även lagstadgat om vad man 

kan kräva av en individ i socialtjänstlagen, i 4 kap 4 § Socialtjänstlagen kan man läsa att: 

"Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden 

anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas 

någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. "2) I klargörandet om lagen 4 kap 6 § står det även att 

"Den som deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet enligt 4 § ska i det 

sammanhanget inte anses som arbetstagare.”3) Med andra ord finns det klara riktlinjer, framtagna i 

lagtexten, om hur man ser på individer som omfattas av workfare i Sverige. 

 Utifrån detta kommer jag att argumentera för en tes om samhället, med det svenska som ett 

praktiskt exempel, bör kräva motprestationer men inte enbart i den form som det genomförs i 

nuläget. Samhället bör ha krav på en individ om en motprestation, dock bör motprestationen kunna 

bestå av mer än enbart arbete och arbertsmarknadsinsatser. I relation till motprestationer kommer 

även basinkomst att undersökas.  

 

1.1 Frågeställning 

 Bör samhället kräva motprestation i form av arbete eller arbetsmarknadsinsatser för att bevilja en 

individ ekonomiskt bistånd? 

 

 

                                                 
1) Stuart White, “What's wrong with workfare?” Journal of Applied Philosophy, Vol. 21, No. 3, 2004. Oxford: 

Blackwell publishing, 2004, s.271 
2) Lars Lundgren, Anders Thunved, Nya Sociallagarna – tjugosjätte upplagen. Vällingby: Norstedts Juridik, 2013, 

s.104 
3) Ibid, s.107 
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1.2 Tes 

 I denna uppsats tänker jag argumentera för att samhället bör kräva en motprestation från 

individer för att möjliggöra deras rätt att ta del av samhällets ekonomiska resurser. Samhället bör 

beakta att det finns andra former av motprestationer än arbete och arbetsmarknadsinsatser och bör 

inte begränsas i att enbart betrakta dessa två som önskvärda motprestationer. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Socialbidrag och arbetsmarknadsinsatser i Sverige 

 Syftet med det som lyfts fram i socialtjänstlagen kring arbetsmarknadsinsatser är att genom 

adekvat ställda krav således möjliggöra för människor som står utanför arbetsmarknaden att etablera 

sig.4) Enligt lagskaparna är syftet vidare med lagen och dess krav att göra en person bättre rustad för 

att få ett eget arbete i framtiden; syftet blir att få en person att inte vara beroende av ett 

välfärdssystem utan att få individen ut i arbete för att således kunna försörja sig själv. Det är även 

reglerat i samma lag att den som utför arbetet inte är att räkna som en arbetstagare.5) Dessa individer 

är inte att beakta som arbetstagare och hamnar således i en särskild kategori där man deltar i 

socialbidragssystemet och i arbetsmarknadsinsatser, men inte är arbetstagare. Insatsen skall 

dessutom ha ett syfte och vara tidsbestämd. Det finns ingen tidsgräns för hur länge en individ kan 

arbeta med arbetsmarknadsinsatser, men varje insats är tidsbestämd. Det som anges är att det skall 

ta hänsyn till den enskildes situation. 

 

2.2 Begreppsdefinitioner 

 Workfare är en modell där man avkräver en motprestation från en individ för att individen skall 

få tillgång till samhällets resurser.6) Begreppet kommer i uppsatsen att tillämpas enligt lexikal 

definition. 

 Ömsesidighet är ett begrepp som förekommer inom den politiska filosofin och grundar sig på att 

om en individ tar resurser från samhället så uppmuntras ett ömsesidigt utbyte. John Rawls har 

beskrivit samhället som ett ömsesidigt samarbete i sina texter och att man på ett ömsesidigt sätt ger 

och tar. Det är också utifrån hans teorier som konceptet diskuteras flitigt inom politisk filosofi.7) I 

uppsatsen kommer begreppet definieras stipulativt i förhållandet mellan individ och samhälle.8) 

                                                 
4) Ibid, s.104 
5) Ibid, s.105 
6) Cambridge University Press, Workfare noun - Dictonary. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-

english/workfare 2014. (Hämtad 2014-04-28) 
7) John Rawls, Justice as Fariness – A Restatement, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003, 

s.5-6 
8) Elizabeth Anderson, “Welfare, Work Requirements, and Dependat-Care”, Journal of Applied Philosophy, Vol. 21, 

No. 3, 2004, Oxford:Blackwell publishing, 2004, s.245 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/workfare
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/workfare
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/workfare
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 Begreppet motprestation syftar till den prestation som den enskilda individen förväntas göra för 

att få tillgång till resurser från samhället för att uppfylla ömsesidigheten, som presenteras ovan.9) I 

uppsatsen kommer det att definieras stipulativt och främst användas i termer om ekonomiskt 

bistånd. 

 Begreppet paternalism innebär att samhället inskränker en individs frihet på basis av att 

samhället anser sig kunna göra en bättre bedömning för vad som är bra för individen än individen 

ifråga kan själv.10) Paternalism kommer att behandlas enligt lexikal definition i uppsatsen. 

 Stigmatisering är ett lånebegrepp från sociologi och hänvisar till ett nedvärderande utpekande, en 

misskreditering som får en individ att bli betraktad som mindre värd och utsatt.11) Begreppet 

förekommer inom olika vetenskapliga discipliner och kommer diskuteras stipulativt i uppsatsen 

utifrån att individer stigmatiseras av samhället i olika kontexter. 

 Begreppet självrespekt används i uppsatsen enligt stipulativ definitionen och innebär människors 

självvärde. Dock har begreppet även betydelsen av att självkänslan är fundamentalt för individers 

välmående.12) Definitionen är hämtad från Rawls och det är den stipulativa definition som förutsätts 

i de andra filosofernas teorier.  

 Basinkomst eller medborgarlön är ett begrepp som innebär att alla medlemmar av ett samhälle 

har rätt till en ovillkorlig grundinkomst från samhället.13) Förekommande inom den politiska 

filosofin och presenteras ofta som ett motargument mot workfare. Basinkomst behandlas lexikalt i 

uppsatsen. 

 

3. Utredning 

 Jag kommer i utredningsdelen att presentera varför samhället bör avkräva en motprestation från 

individer för att bistå de med ekonomiskt bistånd, samtidigt kommer det att diskuteras och belysa 

att samhället bör acceptera andra former av motprestation än arbetsmarknadsinsatser och arbete. 

Detta kommer vidare illustreras genom fyra huvudargument mot workfare; kontextuella-, 

självrespekt-, perfektions- och parasitargumenten. Argumenten som lyfts fram presenteras i 

litteraturen som att vara mot workfare och av den anledningen kommer också invändningar mot 

dessa argument att lyftas fram. Motargumenten som lyfts fram är framförallt baserad på Lawrence 

Meads teorier om bistånd och workfare. Förutom att hans teorier har diskuterats av både White och 

Birnbaum så är han även framstående i området om bistånd och workfare. För att begränsa 

uppsatsen har avgränsningar i argumentationen genomförts. Framförallt diskuteras inte de 

                                                 
9) Stuart White, “Social Right and the Social Contract – Political Theory and The New Welfare Politics”, British 

Journal of Political Science, Vol 30, no. 38(Jul 2000), Cambrige:Cambridge University Press, 2000, s.513 
10) Gerald Dworkin, ”Paternalism” The Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Sommaren 2010), Edward N, Zalta(red). 

http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/paternalism/, 2010. (Hämtad 2014-04-22) 
11) Anthony Giddens, Sociologi. Lund:Studentlitteratur, 2003, s.159 
12) Rawls, Justice as Fairness – A Restatement, s.59 
13) Simon Birnbaum, ”Basinkomst – ett instrument för rättvisa och hållbarhet?” Ekonomisk debatt nr 6, Stockholm: 

Nationalekonomiska föreningen, 2013, s.17 

http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/paternalism/
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genusperspektiv som finns inom workfare och oavlönat arbete. Man bör uppmärksamma att flertalet 

framstående filosofer som Elizabeth Anderson och Susan Okin är kritiska mot workfare. Framförallt 

på grund av hur kvinnor tvingas genomföra oavlönat arbete i hemmet. Avslutningsvis kommer 

utredningen behandla basinkomst för att ge ytterligare ett perspektiv på workfare och 

motprestationer.  

 

3.1 Motprestationer 

 John Rawls teorier om ömsesidigt deltagande i samhället ligger till grund för att man bör avkräva 

människor en form av motprestationer för deras rätt till samhällets resurser. Det är också Rawls 

teorier och ståndpunkter som flertalet andra filosofer har byggt vidare sina egna teser och teorier på. 

Både med Rawls som utgångspunkt men också utifrån kritik av Rawls. Följande citat belyser Rawls 

teorier om samhället och samarbete ur ett illustrativt perspektiv: 

The idea of cooperation includes the idea of fair terms of cooperation: these are 

terms each participant may reasonably accept, and sometimes should accept, 

provided that everyone else likewise accepts them. Fair terms of cooperation specify 

an idea of reciprocity, or mutuality: all who do their part as the recognized rules 

require are to benefit as specified by a public and agreed-upon standard.14) 

 Det diskutabla som uppstår kring motprestationer är, varför skall arbetsmarknadsinsatser eller 

arbete var den enda form som accepteras? Grunden består i att alla individer hjälps åt och deltar på 

ett sätt som alla kan vara överens om, i form av giltiga motprestationer. Problematiken är att de 

motprestationer som samhället accepterar är tämligen snäva, då det enbart gäller arbete och 

arbetsmarknadsinsatser. En förändring värt att beakta är att man kan förändra vad som bör ingå 

under termerna arbete och arbetsmarknadsinsatser. Att terminologin är användbar, om man 

omdefinierar termerna. För att få tillgång till ekonomiskt bistånd krävs en motprestation, en form av 

motprestation som visserligen är lagstadgad. Skulle man välja att förändra lagen skulle det knappast 

leda till en gigantisk förändring i samhället, men det skulle öppna upp för nya möjligheter i termer 

om motprestationer. Både för individer men även för samhället i sig, i termer om arbete och andra 

tjänster som skulle definieras som giltiga motprestationer. Dock bör individer bistå med en 

motprestation för att deltaga på ett tämligen likvärdigt sätt. Både för att känna en samhörighet till 

samhället i stort men även för en i grund fungerande samhällsstruktur. Individer som är benägna att 

ge lika mycket som de tar och att veta att man inte får något villkorslöst. De förväntas ge något 

tillbaka utifrån sin egen förmåga och bidrar till att skapa en känsla av sammanhang och delaktighet.  

Att tvinga människor in i workfare kommer skapa onödigt lidande och kommande delar i 

utredningen kommer att belysa det tvivelaktiga med detta. 

                                                 
14) Rawls, Justice as Fairness – A Restatement, s.6 
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 Rawls ståndpunkter är tämligen klara och tämligen enkla att acceptera, vi väljer som individer att 

deltaga och bidra på de sätt som vi har specificerat gällande rådande regler, exempelvis lagar. Att 

man på ett ömsesidigt sätt skall ge tillbaka till samhället bör med andra ord vara något som man 

accepterar. Annars riskerar man att hamna i en situation som är parasitisk, ett resonemang som 

kommer föras senare under parasitargumentet. Tanken är att få ett samhälle där alla kan deltaga 

utifrån sina förutsättningar som individ, där det visserligen finns krav på alla men krav efter individ. 

Med andra ord bör samhället ställa krav om en motprestation. Den skall dock vara vidare än 

arbetsmarknadsinsatser och arbete. Åtminstone hur dessa termer tolkas i dagens samhälle. Kravet är 

inte bekymret, utan vad samhället har att erbjuda individen. Individen har också ett krav att 

acceptera samhällets krav om en motprestation. Vad som rymms under motprestation är dock det 

som behöver vidgas av samhället. Problematiken med att enbart acceptera arbete och 

arbetsmarknadsinsatser kommer att undersökas nedan. 

 

3.2 Kontextuella argumentet 

 Argumentet som Stuart White menar är det mest kraftfulla mot workfare, innebär att workfare 

bibehåller de ojämlikheter och orättvisor som redan finns i samhället.15) Det blir en form av 

kontextuell orättvisa som samhället upprätthåller. Vad White framför är att samhället försöker 

upprätthålla vissa ideal, som arbetsmoral. Men att det enbart är ett funktionellt krav för dem som 

faktiskt saknar resurser.16) På ett sätt menar White att ett sådant system som upprätthåller sådana 

ideal snarare är ett argument för basinkomst och mot workfare. Även om det medför att en del 

människor inte behöver bidra.17) Whites slutsats är att ett system som medför sådana orättvisor och 

dylikt kanske inte är det bästa att följa och att man borde kanske överge workfare.18) Vad White 

lyfter fram är att basinkomst måhända i vissa fall hade varit bättre än workfare för att upprätthålla 

ett rättvist samhälle.19)  

Basinkomst och dess relation till workfare återkommer jag till senare. Att särskilja på människor 

och de krav man har på individer beroende på deras tillgång till ekonomiska resurs framstår som 

tämligen krasst och orättvist. En person som har ärvt rikt av sina föräldrar eller tillhör kungahuset 

har exempelvis inge behov av att arbeta för att tjäna pengar. En person som föds av två resurslösa 

sprutnarkomaner som avlider får känna på samhällets fulla kraft när det gäller krav på arbetsmoral. I 

förlängningen kan man under en sådan kontext tvinga människor som saknar resurs att göra 

tämligen orättvisa men även farliga saker. Som att exempelvis tvingas till allmän militärtjänstgöring 

om man inte har ekonomiska resurser för att besvara samhällets krav på motprestation. Inom dessa 

                                                 
15) White, “What's wrong with workfare?” s.271 
16) Ibid, s.279 
17) Ibid, s.279 
18) Ibid, s.279 
19) Ibid, s.280 
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kontexter så borde man snarare se vidare till Whites teorier. Att man kanske borde överge workfare 

för ett system som ställer likartade krav på motprestationer, men ändock individuellt anpassande.  

 Bekymret blir att om man framför att workfare vilar på en moralisk grund så blir det precis som 

White presenterar, ett sätt att upprätthålla orättvisor som redan finns. Individer som är kapitalstarka 

kommer inte behöva arbeta utan kan uppvisa ett omoraliskt beteende utan några konsekvenser eller 

motprestationer medan människor som saknar resurser och kapital inte kan det. De tvingas in i 

workfare och motprestationer vilket leder till att de blir särbehandlade. Trots att det enda som kan 

skilja dessa människor åt är om de föddes med tillgång till pengar eller inte. Det blir bekymmersamt 

och orättvist som White framför om motprestationerna bara gäller för individer som inte har haft tur 

i ett resurslotteri. Att samhället enbart väljer att tillämpa sina moraliska ideal på människor som 

saknar resurser. Det skulle göra moral baserat på arbete och tillgång till arbete, att de som har jobb 

anses ha en god moral medan de som saknar jobb inte har det. Utifrån det perspektivet så gör det 

dels tillgång till jobb, och jobbs värde till en klassfråga. Men det lyfter också fram en problematik 

kring moral, att om man har ett jobb har man en god moral.  

 Om man istället saknar ett jobb och inte uppfyller en giltig motprestation så blir individen 

omoralisk. Resurser och tillgång till arbete borde inte vara ledande när man ser efter vilken moral 

som bör gälla i samhället. Det tvivelaktiga blir om samhället lägger in ett moraliskt åtagande i de 

värderingar som man vill införa på sina medborgare om man samtidigt klargör att vissa människor 

står bortom denna moral. Bara för att de har tillgång till en resurs som det samhälle de befinner sig i 

åtrår. Samtidigt som man kan uppmärksamma att människor som får sin ekonomiska försörjning av 

samhället borde omfattas av en motprestation från samhället på ett sätt som människor som lever på 

kapital inte bör göra. Vad som det skulle leda till vore ett samhälle där man applicerade olika former 

av krav på människor beroende av deras ekonomiska status. Att förvänta sig en rimlig motprestation 

ter sig inte som bekymmersamt. Dock att sätta olika krav beroende på hur mycket pengar en person 

har på banken är det. Samtidigt som man kan betrakta att en människa som försöjer sig själv redan 

uppfyller en giltig motprestation. Att kräva den människan på ytterligare en motprestation blir 

snarare en form av tvång. Både tvång och paternalism presenteras mer utförligt härnäst och skulle 

leda till en mängd andra bekymmer.  

Vi kan fastslå att det är oroande om tvånget på motprestation enbart gäller människor som saknar 

ekonomiska resurser och om den enda motprestationen som duger är arbete och 

arbetsmarkandsinsatser. Samhället bör samtidigt inte avkräva människor som inte behöver 

samhällets stöd en motprestation. Samtidigt har man rätt till större saker än ekonomi om man är en 

del av ett samhälle. Demokrati är ett exempel, allmänna vägar och dylikt, men där bör diskussionen 

avgränsas för att den blir för stor för den här uppsatsen. Med andra ord borde man fastslå att man 

borde vidga definitionen på vad en lämplig motprestation är i samhället för att förändra kontexten 

som individer befinner sig i. Åtminstone de som behöver bistånd av samhället. Dock avkräver inte 
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samhället en motprestation om man har resurser, men gör det om man saknar det. Samhället bör 

avkräva motprestationer, men motprestationer bör inkludera mer än arbete och 

arbetsmarknadsinsatser. Bortser man från de moraliska aspekterna av arbete så bör samhället 

avkräva en motprestation av individer som behöver stöd av samhället. Samtidigt bör man inte 

avkräva det av människor som redan uppfyller sin egen försörjning. Då deras försörjning bör 

betraktas som deras motprestation. Det är inte självklart att ett samhälle utan motprestationer inte 

bibehåller en annan kontextuell orättvisa, någonting som kommer undersökas senare i uppsatsen. 

 Angående paternalism så är det relevant att beakta Meads argumentation. I vilken Mead menar 

att man bör tvinga de inkompetenta att agera på ett kompetent sätt tills de faktiskt blir kompetenta.20) 

För att citera Mead, ”When work competence is no longer at issue, then justice can be.”21) Eller för 

att låna ett populärkulturellt uttryck, fake it till you make it. Med vilket Mead menar att det ligger i 

en individs bästa intresse att bli kompetent för att stå bättre rustad i samhället. Vad Mead menar 

vidare som ett motargument mot White är för att få arbetslösa att få motivation att söka jobb, så 

måste man helt enkelt tvinga dessa individer. Precis som med att betala skatt exempelvis. Mead 

hänvisar till forskning och menar att många arbetslösa inte ens bry sig om att söka jobb som de inte 

vill ha och menar att motivationen måste in ur en mer strukturell kontext.22) På det sättet går Meads 

teorier samman med de som presenterades i den svenska lagtexten. Att individer skall stå bättre 

rustade på arbetsmarknaden med stöd av arbetsmarknadsinsatser. En viktig distinktion som är viktig 

att komma ihåg är att Mead hänvisar att det ligger i individens bästa att göra det här, vilket medför 

en paternalism. Visserligen hänvisar han även till samhällets nytta, men framförallt talar Mead för 

individens bästa. Mead framför argument att om man får människor att framstå som kompetenta 

kommer de även bli behandlade bättre i samhället och människor kommer ta hand om dessa 

individer även om de senare skulle få problem.23) Mead hänvisar till att empirin visar att deltagandet 

och således de positiva effekterna av workfare blir mer verkningsfulla under ett formellt tvång.24) 

Det bekymmersamma som Mead inte tar hänsyn till här är att han hänvisar till att människor 

skall deltaga i ett samarbete. Men att de med en form av paternalism skall tvingas deltaga i det 

samarbetet. Å andra sidan finns det grunder till att se att människor borde deltaga i en form av 

motprestation för att ge tillbaka på ett ömsesidigt sätt till samhället. Det diskutabla här är att deras 

givande blir under en form av tvång. Dessa individer har inte ett val att tacka nej utan skall tvingas 

till detta. En implicerad paternalism som svårligen ställer till det för den enskilda individen genom 

att samhället påstå sig göra en bättre bedömning än individen själv kan. På den punkten 

                                                 
20) White, “Social Rights and the Social Contract – Political Theory and the New Welfare Politics”, s.525-526 
21) Ibid, s.527 
22) Lawrence Mead, “The Logic of Workfare: The Underclass and Work Policy”, Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, Vol 501(Jan 1989), Philadelphia: Sage Publications, 1989, s.164 
23) White, “Social Rights and the Social Contract – Political Theory and the New Welfare Politics”, s.527 
24) Lawrence Mead, “Should Workfare Be Mandatory? What Research says”,Journal of Policy Analysis and 

Mangement, Vol 9, No. 3(Summer 1990),  Indiana University: Wiley, 1990, s.404 
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korresponderar mina tankar med White kring paternalism, att även om det ligger i individens bästa 

är det, menar han, felaktigt av samhället att bibehålla en paternalistisk policy. Åtminstone så är det 

inte acceptabelt. Dock bör samhället avkräva en motprestation.  

Anderson motargument mot motprestationer i form av förvärvsarbete menar att ett arbete som är 

betungande eller som man exempelvis blir sexuellt trakasserad på skapar onödigt lidande för 

individen.25) En bristfällig arbetsmarknadsinsats eller arbete i kombination med en paternalistisk 

policy från samhället skulle befästa den kontextuella orättvisa på ett närmast monstruöst sätt. 

Därmed inte sagt att arbetsmarknadsinsatser och förvärvsarbete inte kan vara adekvat för en del 

individer. Snarare är det så att möta individens egna behov och resurser som är det 

eftersträvansvärda för att inte skapa ett kontextuellt sammanhang som riskerar att försätta 

människor i en orättvis kontext. Meads argument för paternalism framstår inte som lika starka som 

de ståndpunkter som White och Anderson presenterar. Med andra ord borde vi förkasta den 

paternalism och i vissa fall tvång som Mead förespråkar. Det tvivelaktiga är inte att det kontextuella 

består i form av motprestationer. Snarare att det är en form av motprestationen genom workfare som 

bibehåller orättvisa. 

 Den strukturella orättvisan blir tydligast i förhållande till kontexten gällande paternalism och 

arbetsmarknadsinsatser. Denna bekymmersamma kontext med paternalism är att den utsätter 

människor för ett villkorslöst lidande. Om samhället bestämmer över individer kring vilka arbeten 

de bör ha och vilka arbetsmarknadsinsatser som bör gälla. Men samtidigt påtalar att de inte är 

vanliga arbetstagare och inte ger de marknadsmässig lön så placerar man människor i en modern 

form av slaveri. Om en individ har möjligheten att välja mellan en arbetsmarknadsinsats och få 

tillgång till socialbidrag, ungefär 8000kr i månaden för en ensamstående person utan barn. Eller att 

inte få bidrag och bli vräkt så framstår det tämligen krasst som att individen ifråga inte har ett val.  

Valet blir då att acceptera samhällets krav och godta de arbetsmarknadsinsatser som har bedömts 

vara adekvata, eftersom det är förvärvsarbete och arbetsmarknadsinsatser som är en giltig 

motprestation. Om en individ har möjlighet att be vänner eller släkt om stöd så ökar 

handlingsutrymmet. Dock har flertalet individer inte tillgång till ett socialt nätverk som kan försörja 

ännu en person eller familj. Dessutom kan det leda till vidare skuldsättning och utsatthet i att be de 

omkring sig att hjälpa en individ ekonomiskt. Det är sällan en lösning som är långsiktig. Få är de 

medmänniskor som, åtminstone under en längre period skulle ge upp stora resurser för att ta hand 

om en vän som har blivit utsatt för en strukturell orättvisa. Valet och handlingsutrymmet som 

individen då har är tämligen litet och i avseendet av detta blir personen mer eller mindre livegen 

under de statliga systemen. Ett tillstånd som påverkar en individs självrespekt på ett negativt sätt. 

Det kontextuella yrkar jag på bibehåller de orättvisor som redan finns genom workfare. En 

förändring av kontexten innebär inte nödvändigtvis att orättvisan försvinner utan även de 

                                                 
25) Anderson,” Welfare, Work Requirements and Dependant-Care”, s.245 
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villkorslösa kan ha implikationer på hur kontexten förändras men inte att orättvisan försvinner. Med 

den argumentationen vill jag belysa att man bör förändra det kontextuella, men ta hänsyn till att en 

radikal förändring måhända inte är rätt väg i ett första steg.  

 

3.3 Självrespektsargumentet 

 Självrespektsargumentet innebär att om workfare skadar självrespekten hos en individ, så bör vi 

förkasta workfare. Det argumentet kan belysas med förljande citat, ”If it is a requirement of fairness 

that the welfare system uphold the self-respect of citizens, and if workfare damages self-respect, 

then workfare is presumably unfair.”.26) Om självrespekten blir skadad av workfare, borde vi alltså 

förkasta workfare. Med det menas att om individer far illa av systemet, bör vi överväga om 

systemet borde förändras.White tänker sig att problematiken med självrespektsargumentet inte är 

kravet på motprestation, utan att problemet är hur man utformar arbetsmarknadsinsatserna som 

motprestationen består av. Whites teorier menar vidare att det bekymmersamma snarare är 

relaterade till hur insatserna är utformade och att det är väldigt enkelt att konstruera insatser som är 

skadande för självkänslan. Som att tvinga människor att bryta sten i åtta timmar iklädda i 

fängelseuniformer ute bland folk. Dock att det inte är själva fenomenet workfare som är bekymret 

utan vad de uppmanas att genomföra.27)  

Det White lyfter fram framstår som rimligt, om vi har ett system där individer far illa så bör vi 

förkasta och förändra systemet. Människor som mår bra av arbetsmarknadsinsatser och 

förvärvsarbete kommer inte vara tvungna att ändra på sig. Utan kan fortsätta att leva liv som är 

positiva för deras självrespekt. Som White framför är att om människor far illa av systemet så bör 

man förändra det. Workfare i dess nuvarande form borde med andra ord omformuleras och snarare 

ha ett fokus på motprestationer och dess rimlighet. 

Mead menar som motargument att workfare i sig, i form av arbetsmarknadsinsatser kan vara bra 

för den enskilda individens självrespekt och att vi snarare skall se workfare som utbildning. Precis 

som barn har skoltvång så borde vi möjliggöra vuxna att bli anställningsbara genom workfare. 

Mead menar att i det här fallet kan tvång i sig bidra till att vuxna mår bättre och får en bättre 

självrespekt.28)  

Vad som blir tveksamt med Meads teorier är att han indirekt hävdar att vi kan likställa vuxna 

med barn. Att precis som vi behöver tvinga barn till skolan behöver vi även tvinga vuxna att deltaga 

för att främja deras egen utveckling. Dessutom leder det till ett omyndighetsförklarande av vuxna 

människor som framstår som omodernt och orättvist. För att man inte har ett arbete och behöver 

stöd av samhället så bör man omfattas av tvång för att få ordning på sitt liv. I Sverige omfattas vi 

enbart av skolplikt framtill vi påbörjar en gymnasial utbildning. Att förändra så att vuxna också 

                                                 
26) White, “What's wrong with workfare?” s.273 
27) Ibid, s.274-275 
28) Mead,  “The Logic of Workfare: The Underclass and Work Policy”, s.166 
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befinner sig under ett likartat tvång framstår som ett steg bakåt snarare än framåt. Att en del 

människor skulle må bra av den struktur och de tvång som Mead framför är också en ståndpunkt att 

ta hänsyn till, men dessa människor kommer ha möjlighet att deltaga på likartade sätt. Förändring 

som man bör genomföra är för de människor som far illa under workfare, inte för de som de faktiskt 

fungerar som en självrespektsstärkande insats för. Argumentationen är bekymmersam då den sätter 

samhällets bedömning högre än individens. På ett sunt sätt avkräva människor en motprestation för 

att bibehålla ett samarbete känns som mer adekvat än att tvinga människor att deltaga i workfare-

insatser.  

Det är inte ogrundat att påstå att workfare är skadande eftersom det i vissa fall också kan agera 

positivt på självkänslan enligt White, en ståndpunkt som han delar med Mead.29) Ett motargument 

mot det som White och Mead framför är att man inte behöver förändra det så radikalt att man 

faktiskt skadar självrespekten hos andra individer. Genom att vidga systemet för motprestationer 

kan man behålla den form av motprestationer som fungerar för en del individer. Samtidigt som man 

kan vidga det för att tillåta fler individer att deltaga. Dock att bibehålla workfare i dess nuvarande 

form ter sig som en orimlig slutsats för att det framstår som tämligen skadligt. En slutsats som även 

White delar, även om han inte utesluter att tvånget kan vara bra i vissa fall.  

I ett land som Sverige är det verkligen så svårt att även konstruera meningsfulla motprestationer 

som innebär arbetsmarknadsinsatser men som inte är skadade för individens självrespekt? Varje år 

blir det en vinter. En vinter som i de flesta fallen gör att delar av kollektivtrafiken stannar och 

samhället förlorar omfattade monetära resurs på grund av dessa förseningar. Att då helt enkelt 

erbjuda människor som motprestation att de skall finnas till hand vid eventuella sådana här 

situationer, tycks ändå ge en meningsfull motprestation. Särskilt om man inte tvingar människor att 

sitta av tiden på en arbetsplats. Samtidigt som en individ torde få en stärkt självrespekt av att veta 

att man ser till att flertalet andra medborgare i samhället kan ta sig till och från sina åtagande så 

borde det också lösa ett omfattande samhällsproblem som slår mot samhället varje år i flera 

månader. Givetvis skulle det även vara möjligt att göra en arbetsmarknadsinsats som även skadade 

individers självkänsla. Genom att tvinga dem att spendera 40 timmar i veckan i en lokal året om, 

utifall att det skulle snöa. Med stöd av sms och dylik kommunikation borde man kunna samla 

tillräckligt många människor för att bemöta årstider och vädrets nyckfullhet tämligen kvickt. 

Motprestation i form av arbete och arbetsmarknadsinsatser kan vara adekvat för en del individer. 

Dock bör samhället vara mer öppet för att även acceptera andra former av motprestationer. Att ha en 

större möjlighet att designa arbetsmarknadsinsatser och förvärvsarbete som inte är skadande för 

självkänslan. Åtminstone som inte inkluderar den stränga paternalismpolicy eller tvång som Meads 

teori tycks medföra. 

                                                 
29) White, “What's wrong with workfare?” s.275 
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Ett exempel som bör lyftas fram är kopplat till det svenska systemet och dess motprestationer. 

För det är tydligt reglerat i den svenska lagstiftningen att den som omfattas av 

arbetsmarknadsinsatser, således workfare i Sverige, inte är att beakta som arbetstagare. Redan i den 

inledande förklaringen kring svensk workfare så stigmatiserar man de enskilda individerna genom 

att avkräva dem en motpresentation för att ha tillgång till ekonomiskt bistånd. Samtidigt i samma 

stund påstå att de inte är likvärdiga med de individer som faktiskt arbetar. Att då placeras på en 

arbetsplats och inte beaktas som arbetstagare och inte heller ha möjligheten att utföra samma 

arbetssysslor som dem som man delar arbetsplatsen med framstår som synnerligen orättvist för 

individen. Då blir den individen behandlad som annorlunda och får inte samma möjlighet att 

deltaga i arbete på likartade former.  

Om man ser på det White skriver om att det är insatsen som kan vara problematisk så måste man 

beakta att det här är skrivet i den svenska lagen. Det är inte blott en insats, utan framtaget i 

lagtexten att det skall vara på det viset. Det diskutabla blir med andra ord förankrat i lagtext och inte 

bara i insatserna, som är Whites huvudsakliga argument. Varav vi bör förkasta Meads slutsats och 

tvång men även i viss mån det White säger om att insatserna bara är bekymret. Då de även är 

reglerade i den svenska lagtexten. En förändring av lagtexten skulle dock leda till en förskjutning av 

problematiken till insatserna som måhända skulle vara enklare att bearbeta. Med andra ord blir det 

stigmatiserade att placeras på en arbetsplats och förklarad att man inte är en arbetstagare som alla 

andra, utan att ses som avvikande och utanför.  

 I sina argument om motprestation ligger Anderson nära den tes som argumenteras för i 

uppsatsen. Anderson menar att genom incitament för arbete istället för krav och tvång så kommer 

det att leda till ökad självrespekt och vilja hos arbetare att deltaga.30) Anderson framför också kritik 

mot formen av motprestation. Genom att sätta gränser för vilken typ av motprestation som man 

accepterar så stigmatiserar man individer som inte faller inom ramen för det här systemet.31) I termer 

om självrespekt har även Elizabeth Anderson sin grundsyn i det som John Rawls menade, att 

självrespekt är det viktigaste av de sociala primära godsen.32) Rawls teorier har tolkats både som för- 

och emot olika former av motprestationer i termer om hur man värderar hans sociala teori. Om 

människor skulle få ökad självrespekt av arbete eller om det i själva verket skulle skada deras 

självrespekt att tvingas till insatser. Beroende på hur filosofer har tolkat Rawls så polariserar det sig 

att han antingen var för eller emot arbetskrav. Men det är tvetydigt var han själv stod i frågan. 

Flertalet filosofer menar att ha ett arbete är en del av att ha ett gott liv och således bidrar till ökad 

självrespekt och välbefinnande för individen, bekymmer uppstår dock om man har ett jobb som inte 

är åtråvärt. Anderson menar att det kan leda till sociala stigmatiseringen som är problematisk och 

detsamma gäller att man hamnar i en alienation, att man inte blir delaktig i ett större sammanhang. 

                                                 
30) Anderson, “Welfare, Work Requirements, and Dependant-Care s.253 
31) Ibid, s.244 
32) Ibid, s.245 
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Om då arbetstvång är ett måste för att bekämpa detta stigma så menar Anderson att det “may be 

justified under imperfect compliance”.33) Hon menar att motprestationer måste vara mer än ett 

förvärvsarbete och att man inte kan beakta det som det enda som räknas när man diskuterar vad 

samhället kan kräva av en individ. Det måste finnas andra perspektiv som är minst lika viktiga som 

produktion och dylikt arbete för att föra samhället framåt. 

En ståndpunkt som ter sig som rimlig är att samhället skall premiera värden som inte enbart är av 

ekonomiskt intresse, vilket är något som framstår som moraliskt rättvist. Vikten av självrespekt och 

meningsfulla aktiviteter menar Anderson öppnar upp för samhället i att konstruera motprestationer i 

former av andra prestationer, som att ta hand om sina barn eller äldre släktingar.34)  

Om vi har en individ vars högsta önskan att ta hand om en äldre eller släkting som motprestation 

så finns det möjlighet för det svenska samhället rent lagtekniskt att acceptera det som en 

motprestation. Åtminstone utifall det rör sig om en allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning. I 

dessa fall har individen möjligheten att bli anställd som assistent och ta hand om personen, via 

lagtexten och administrerat av myndigheter. I termer låter det sunt, det vanskliga och måhända 

osmakliga i det, blir att för att få den här möjligheten så behöver man ha en släkting med en grav 

funktionsnedsättning eller sjukdom. Om man dessutom blir beviljad flertalet assistanstimmar kan 

ännu fler i släkten eller familjen vara anställda att ta hand om en familjemedlem. Då blir det en 

giltig motprestation enligt samhället, man är anställd och betalar skatt. Det vanskliga med slutsatsen 

uppstår i att det krävs en så pass allvarlig eller omfattande sjukdom eller funktionsnedsättning för 

att möjliggöra det här att en individ som har en önskan om att ge tillbaka till samhället genom att ta 

hand om sin släkt torde hoppas på något dylikt. Givetvis kan det inte te sig som en rimlig önskan 

hos en individ, men lagrummet existerar.  

Det blir också i det närmaste ett mikrosystem av parasitargumentet som kommer redogöras för 

senare i utredningen. Där den ena gruppen, familjen, tjänar på att ha en sjuk eller funktionsnedsatt 

släkting för att de kan ha det som arbete och giltig motprestation. Den sjuka eller funktionsnedsatta 

familjemedlemmen tjänar knappast något på sin sjukdom eller funktionshinder. Framförallt om 

familjen av andra anledningar har bekymmer med att få arbete, t e x på grund av en tuff 

arbetsmarknad eller avsaknad av färdigheter för jobb som eftersöks. Andersons argument om en 

mer öppen form av motprestation ter sig som rimligare slutsats att acceptera än den som framförallt 

Meads argument om att tvång är att föredra. Dock bör samhället fortfarande avkräva en 

motprestation av individen.  

 Problematiken med Andersons teori är att de presenteras utifrån det amerikanska samhället 

och flertalet av de tankar som hon har är tillämpade i det svenska samhället, men utan att få de 

önskade resultat som Anderson tänker sig. Krasst sätt kan man säga att även med Andersons teori 

                                                 
33) Ibid, s.245 
34) Ibid, s.246 
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applicerade, står man kvar med samma bekymmer. Människor som inte deltar på ett likvärdigt sätt 

som alla andra upplevs inte uppfylla samhällets krav på motprestation på ett ömsesidigt sätt. 

Förvärvsarbetet och skatter är ett sätt att köpa sig den ömsesidighet som samhället har som krav. 

Om man då misslyckas med att uppfylla den ömsesidigheten så blir det problematiskt, inte för 

samhället i sig måhända eftersom det i flesta fallen har råd med det. Utan snarare på hur man ser på 

de individer som inte klarar av att deltaga i de regler som samhället har satt upp. Att även om man 

minskar kraven och fokuserar på incitament kommer det ändå finnas folk som hamnar i utanförskap 

och dessa människor kommer att lida. Eftersom synen på dessa individer i sig blir skadande för 

deras självrespekt. Förändringen som behövs göra för att svara mot självrespektsargumentet är att 

förändra vilka motprestationer som är acceptabla för att de således kan ses som åtråvärda och 

generera självrespekt för den enskilda individen. Detta behöver således göras i grunden, i lagen. 

Men även i synen på arbete och där kommer vi även leda in på nästa argument kring workfare, 

nämligen det om arbete och arbetsetik. 

 

3.4 Perfektionsargumentet 

 Perfektionsargumentet menar att i varje gott liv ingår det att arbeta och namnet kommer utifrån 

att man anser att det ingår i det man skall sträva efter i livet.35) Man skall sträva efter att uppfylla 

somliga saker i livet, varav arbete är en del av det enligt perfektionsargumentet. 

Perfektionsargumentet har två begrepp som blir intressanta ur ett filosofiskt perspektiv och vi skall 

bryta ner dessa i underkategorier, ömsesidighet och arbetsetik. De är två delar av samma argument, 

men jag anser de viktiga att särskilja för att belysa det på ett adekvat sätt. I slutet av den här delen 

kommer det att ske en summering av de båda delarna för att belysa problematiken ur båda 

perspektiven. 

 

3.4.1 Ömsesidighet 

 Ömsesidighetsdelen av perfektionsargumentet handlar om att en människa är villig att ge lika 

mycket som den tar i förhållande till andra. I sin förklaring av ömsesidighet menar White att:  

the principle of reciprocity may be regarded as one expression of the ethic of 

solidarity on which egalitarianism rests. I express my solidarity with a fellow citizen 

on one hand by assisting him if he suffers some significant disadvantages that is no 

fault of his own.36) 

 Om denna ömsesidighet kränks framför White att det blir bekymmersamt att upprätthålla dessa 

överenskommelser. Om det blir så att några få betalar för fler så menar White att det kommer bli 

bekymmersamt för samhället. Att bidra för att ta del av det samhället har att erbjuda anser White är 

                                                 
35) White, “What's Wrong with Workfare?” s.272-273 
36) White, “Social Rights and the Social Contract – Political Theory and the New Welfare Politics”, s.513 
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ett rimligt krav att ställa. Vad White också menar angående ömsesidighet och relaterat till arbetsetik 

är att: 

People who favour conscription in time of war do not necessarily do so because they 

think it good for our souls to experience combat. Rather, they might think that it is 

not fair if some fight while others do not. A similar intuition might motivate a public 

work ethic: all (who are able) should work because it is not fair for some to live off 

the labour of others.37) 

 Med citatet menar White att ömsesidigheten kräver att man svara upp mot krav för att 

tillsammans ge en del till samhället och inte låta några få bära en större börda. I grunden är detta en 

sund ståndpunkt eftersom det uppmuntrar människor att bygga samhället tillsammans som ett 

gemensamt samverkansprojekt. Tanken att ge för att få, att ha en motprestation är i grund och botten 

en tankegång som är tilltalande på en samarbetsnivå och att man känner ett gemensamt ansvar för 

det man skapar. Värt att ta hänsyn till är också att människor har en vilja att bidra till det 

gemensamma och vara en del av något som är större än de själva. Det finns mängder med större 

samarbetsprojekt där människor från olika länder och samhällen har slutit sig samman för att vara 

del av något större och ömsesidigt stötta en gemensam idé. En rimlig tanke som individer borde ha 

på sina medmänniskor i ett samhälle men som också människor borde ha på sig själva. Som 

exempel i dagens samhälle kan man se mängder av insamlingar till olika välgörande ändamål som 

får människor att på ett ömsesidigt sätt bidra till ett gemensamt mål. Som exempelvis att få slut på 

barnfattigdom eller söka efter botemedel till cancer. Även om de själva inte är drabbade av sjukdom 

eller fattigdom så finns det en vilja hos individer att ömsesidigt bidra för att skapa något större.  

 Anderson menar att om samhället inte ställer adekvata krav på individer, att samhället ställer 

krav som att utföra ett jobb och om man inte lever upp till detta krav så ses det som att man inte 

klarar av att ömsesidigt ge tillbaka till samhället.38) Vidare menar Anderson att det tvivelaktiga med 

att inte uppfylla ömsesidigheten och tvingas ta stöd av samhället inte är ett bekymmer i sig. Utan att 

bekymret är att dessa individer stigmatiseras av samhället eftersom de inte uppfyller det som andra 

individer anser att de borde uppfylla för att ta del av samhället.39) Att vägra att uppfylla 

ömsesidigheten och således inte få tillgång till ekonomiskt bistånd kan möjliggöra att en individ 

hamnar i värre trångmål. Som att förlora sin bostad eller dylikt. Om målet är att en individ 

ömsesidigt skall ge tillbaka till samhället så kommer det försvåras ytterligare för varje sanktion som 

samhället sätter in mot individen. En individ utan bostad kommer stå ännu längre från att uppfylla 

en giltig motprestation och förmodligen ha en, måhända sund, misstänksamhet mot det samhället 

som gjorde att individen blev vräkt till att börja med. Med andra ord blir situationen ytterligare bara 

bekymmersam för individen om denna blir utsatt för sanktioner. Samtidigt så kostar det även för 

                                                 
37) White, “What's wrong with workfare?” s.272 
38) Anderson,  “Welfare, Work Requirements, and Dependant-Care”, s.245 
39) Ibid, s.248 
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samhället att ha en hemlös individ på gatorna, desto mer socialt utsatt desto närmare står en person 

till att begå brott, falla i ett missbruk och dylikt. Både fängelse och missbruksvård är betydligt 

dyrare än några hyror medan man ser över vad en lämplig motprestation för ett adekvat ekonomiskt 

bistånd skulle kunna vara. 

 I mångt och mycket framstår Andersons syn på ömsesidigheten som sund. Bekymren består inte i 

att människor är villiga att bidra med en motprestation utan snarare hur den är utformad. För att 

belysa det hela har jag nedan ett fristående exempel. Det krävs mindre form av motprestation för en 

lång man än en rullstolsburen att ta ner en vas ifrån den högsta hyllan i ett skåp. Även om exemplet 

är tämligen banalt så kan man se det som en princip. Genom att behandla alla lika i termer om 

motprestationer skapar vi ett orättvist krav. Det tvivelaktiga med perfektionsargumentet blir således 

inte ömsesidighet. Man kan dock ha synpunkter på vad den principen kräver av individen, det vill 

säga motprestationen. Att utforma en sund motprestation utifrån en individs resurser och 

möjligheter ter sig som en sundare ståndpunkt än att utforma en motprestation som kräver en 

extrem ansträngning eller misslyckade för en individ. Kärnan i problematiken ligger snarare i den 

delen som belyser arbetsetik. 

 

3.4.2 Arbetsetik 

 Arbetsetiken av perfektionsargumentet inbegriper vår syn på arbete. Att om man saknar arbete så 

anser människor med adekvat arbetsetik att man är omoralisk. Bekymren med arbetsetiken och hur 

den påverkar individer är att den stigmatiserar människor som saknar ett arbete. Eftersom man ur ett 

arbetsetiskt perspektiv inte uppfyller ömsesidighet genom att inte ha tillgång till ett jobb.40) 

Argumentet är i sig bara en förlängning av ömsesidigheten eftersom människor som inte deltar på 

arbetsmarknaden ses som att de inte bidrar. Svårigheterna med arbetsetiken är dock mer 

cementerade än så. Andersons ståndpunkt kring arbetsetiken blir således att förändra själva synen på 

arbete och arbetsetik. Istället för att tänka arbetstvång så menar Anderson att vi borde tänka 

arbetsincitament, likt argumentationen som presenterades under självrespektsargumentet. Dock 

menas det att dessa förändringar i förlängningen även kan leda till hur vi betraktar arbete och hur 

man ser på arbetsetik och arbetstvång. Avgörs verkligen en människas värde om den har ett arbete 

eller inte? Det är dessa stigmatiserade tankar som Anderson vill komma åt för att få strukturell 

förändring i samhällets sätt att se arbete. Bland annat lyfter hon fram att sociala myndigheter, som 

exempelvis betalar ut socialbidrag snarare borde fokusera på att minska hindren för människor och 

således skapa incitament för arbete än att fokusera på kontroll och tvång till olika insatser.41)  

                                                 
40) Ibid, s.249 
41) Ibid, s.253-255 
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En ståndpunkt som White menar att Rawls kan tänkas stötta är att ha ett arbete och god 

arbetsetik också kan leda till god självkänsla och till ett gott liv.42) Problematiken som White menar 

uppstår är om man förflyttar denna perfektionsprincip ner på individnivå. Då det handlar om att 

motivera enskilda individer att söka jobb eller fastna i workfare.43) Där utgår man ifrån att försöka 

påtvinga de ett perfektionsargument om att i varje gott liv ingår det att ha ett arbete att gå till. 

En lösning som föreslås är att man skall ha ett arbetstvång för att således göra att arbetsetiken 

blir intränad. Vilket var Meads motargument som presenterades tidigare i den här texten. Genom ett 

paternalismgrundat arbetstvång skulle det leda till att individer skaffade sig kunskap och färdigheter 

som skulle tjäna det livet igenom.44) Nackdelen med ett sådant förslag blir givetvis det tvång som det 

implicerar. Att skapa incitament istället för tvång ter sig också som en rimlig slutsats som 

korresponderar med den argumentationen som förts innan. Istället för att tvinga uppmuntra 

individer som Anderson framför torde ge bättre resultat.  

 Bekymret som uppstår är att synen på arbete och synen på arbetsetik är att man får 

föreställningar och fördomar om människor som inte arbetar och att arbetsetik är en sak som ingår i 

varje gott liv. Detta leder till att en del människor blir misskrediterade för att de saknar arbete. Om 

man inte har något arbete och inte lyckas få något så ses man helt enkelt inte som deltagande i 

samhället och stigmatiseras utifrån att man inte ses som att man deltar i samhället på samma villkor. 

Flertalet av ståndpunkterna är genomgående i workfare-diskussionen i sin helhet. Avsnittet med 

arbetsetik är måhända den som är mest tryckande inför framtiden och hur man skall värdera olika 

former av motprestationer. Något som kommer följas upp i nedanstående summering utifrån de 

utmaningar som samhället ställs inför.  

 

3.4.3 Summering och utveckling av perfektionsargumentet 

 Tudelningen som gjordes låter oss nu sammanfoga de två delarna, om att synen på arbete och 

arbetsetik är tvivelaktig om man enligt en ömsesidighetsprincip skall giva tillbaka till samhället. 

Måhända fungerar perfektionsargumentet på en makro-nivå i samhället. På en individbaserad 

mikro-nivå blir det bekymmersamt då enskilda individer blir stigmatiserade och ses som mindre 

värda av sin omgivning. Problemen som vi kan se med perfektionsargumentet är stora i dagens ljus, 

men när morgondagen gryr kommer de vara ännu större. I en värld där befolkningen och 

arbetslösheten ökar kommer det leda till att allt fler människor står utan arbete. Om då dessa 

människor skall ses som mindre värda och bli behandlande på ett stigmatiserande sätt för att de inte 

har arbeten så står samhället inför gigantiska problem. Det göder en osund syn på klasser och en 

”vi-mot-dem” känslan som genom historien har visat sig skadlig, inte minst i termer om rasism. 

Men även i synen mellan adel och andra samhällsklasser som inte ansågs likvärdiga. Att leda in 

                                                 
42) White, “What's wrong with workfare?” s.272-273 
43) Ibid, s.273 
44) Mead,  “The Logic of Workfare: The Underclass and Work Policy”, s.166 
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samhället i en syn som leder till att man ser på individer, som de med eller utan jobb skapar 

ytterligare ett utanförskap. Om man då särskiljer alltför tydligt på arbetare och arbetslösa så 

kommer det skapa ett klassamhälle där det blir åtråvärt att få möjlighet att betala tillbaka det man 

ger enligt ömsesidighetsprincip, men där allt fler misslyckas med att uppfylla den principen. Att 

dessutom okvalificerade jobb i större utsträckning försvinner och att människor utan utbildning inte 

får tillgång till arbete kommer leda till en allt större polarisering.  

 Förändringen måste ske någonstans i vad samhället anser är en rimlig motprestation för det man 

får av samhället. Samtidigt som en förståelse skapas för att alla människor inte kommer att ha 

tillgång till arbete. Även om det framstår som en simpel och enkel lösning att slutleda sig till. Ter 

det sig som en tämligen komplicerad och lång process att möjliggöra så att samhället kommer till 

den önskvärda förändringen. Dock framstår det, med tanke på utvecklingen i samhället och världen 

i stort, tämligen fundamentalt att man måste se över hur man ser på arbete och motprestationer eller 

välja att stigmatisera en allt större procentandel av befolkningen. För att svara mot 

perfektionsargumentet måste man måhända förändra tankarna om ett liv verkligen måste innehålla 

ett arbete för att vara åtråvärt. Utan istället infatta en rimlig motprestation. 

 

3.5 Parasitargumentet 

 Parasitargumentet menar att i ett samhälle kommer en del människor göra mer, medan en andel 

människor kommer göra mindre. Således ha ett parasitiskt förhållningssätt till den gruppen som gör 

mer. Relationen mellan dessa två grupper blir parasitisk, då den ena gruppen inte skulle klara sig 

utan den andra och den andra skulle klara sig bättre utan den som väljer att göra mindre.45) 

Argumentet är uppbyggt som ett tankeexperiment där två grupper har samma talangnivå och har 

samma möjlighet till fritid och arbetstid, men får byta sinsemellan. Parasitargumentet är en del av 

ett större argument inom den politiska filosofin som heter arvsargumentet. Jag väljer att enbart 

fokusera på den parasitiska delen av argumentationen och lyfta fram den än att diskutera delar av 

argumentet som inte anses relevant för den här texten. Argumentet exemplifieras ibland av 

Malibusurfarna inom den politiska filosofin, där de får representera den parasitiska gruppen. Genom 

att i exemplet enbart önskar fritid till att surfa. Eftersom det exemplet är så pass vedertaget 

förekommer det hänvisningar till surfare i uppsatsen.46)  

En sorts lösning som White tänker sig är att om man får andelar tid att allokera mellan arbete, 

fritid och dylikt och har tillgång till ett arbete. Så kan man själv välja hur mycket man vill arbeta 

och hur mycket fritid man vill ha. Vill man arbeta mer, spenderar man mer tid på jobbet och får ut 

mer av det. Önskar man att arbeta mindre så spenderar man mindre tid på att arbeta och mer tid på 

                                                 
45) White, “What's wrong with workfare?” s.277 
46) Simon Birnbaum, Basic Income Reconsidered – Social Justice, Liberalism, and the Demands of Equality. New York: 

Palgrave Macmillan, 2012, s.45 
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frihet, men får ut mindre lön exempelvis.47) Om man som White menar har primära sociala gods, 

som en bytesvara och man kan välja mellan fritid och arbetstid så framstår saken som tämligen 

enkel. Individens val reflekterar också vad man får ut av samhället.48) Problematiken som här 

uppstår är att White borde särskilja på de som vill arbeta men inte får arbete och de som väljer att 

inte arbeta.49) 

Den ena parten försöker uppfylla den ömsesidighet som samhället vill och inte vara parasitisk, 

medan den andra inte gör det. Vare sig samhället eller den gruppen som arbetar mer har ett syfte att 

ha parasiterna. Det blir enbart en nackdel men i det samhälle som vi befinner oss i nu är det 

diskutabelt om samhället inte kan erbjuda en vettig motprestation. Om de arbetsmarknadsinsatser 

som erbjuds och de workfare-program som finns påtvingar människor att ge upp motsvarande tid 

som ett vanligt arbete. Utan att erbjuda samma rättigheter tillbaka blir det ett bekymmer. Att 

spendera 40 timmar i veckan på en arbetsplats och inte betraktas som arbetstagare och få betalt i 

socialbidrag. Medan alla andra på arbetsplatsen behandlas som arbetstagare och har dubbelt så 

mycket betalt framstår som en tämligen tuff börda att bära för individen. 

 Samhället och dess medborgare behöver finna ett sätt för att erbjuda alla som vill arbeta arbete, 

för att därefter ha möjlighet att komma till rätta med parasiter. De som inte vill arbeta är således de i 

samhället som är att betrakta som parasiter och samhället måste även organisera sig för att bemöta 

dessa människor. 

Ett försök till detta har varit workfare genom FAS-3, men ett sätt att hantera det på är att 

organisera samhället och motprestationen så att de blir meningsfull. Ekonomiskt blir det också en 

utmaning för samhället. Samtidigt kostar det på sikt mer med att hantera problematik som uppstår i 

socialt belastade grupper. Som kriminalitet, missbruksbehandling och dylikt. Således kan man anse 

att samhället borde agera mer proaktivt för att ha en välmående befolkning än att behandla 

symptomen på ett reaktivt sätt. Samhället bör omfatta alla som kan bidra med en motprestation med 

en motprestation utifrån deras förmåga. Bättre än mindre omfattade motprestation än ingen alls. Att 

likställa människor som stängts utifrån arbetsmarknaden på grund av andra faktorer tillsammans 

med människor som är parasitiska blir bekymmersamt för den första gruppen. Det blir både 

stigmatiserande för individen men också en strukturell orättvisa där man likställer alla människor 

som saknar jobb som parasiter. För att få en balans och komma åt att människor utnyttjar samhället 

på ett parasitiskt sätt så måste samhället också ha saker att erbjuda i sin tur. Om det inte finns 

tillräckligt med förvärvsarbeten åt människor bör man således börja överväga att andra sorter av 

motprestationer är att föredra framför att misskreditera människor som lata och parasiter. Bara för 

att de inte har möjlighet att få ett arbete. Det är först när alla som vill arbeta har ett arbete som man 

kan börja hantera en uppkommen problematik kring parasitargumentet i samhället.  

                                                 
47) White, “What's wrong with workfare?” s.277-278 
48) White, “Social Rights and the Social Contract – Political Theory and the New Welfare Politics”, s.530 
49) Ibid, s.529 
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3.6 Summering av de fyra argumenten 

 För att återknyta till min tes där jag menar att samhället bör kräva en motprestation från individer 

för att få tillgång till ekonomiskt bistånd. Men att samhället bör acceptera andra motprestationer än 

arbete och arbetsmarknadsinsatser, så problematiserar de fyra argumenten bekymren med workfare. 

De fyra huvudargumenten i utredningen, kontextuella-, självrespekt-, perfektion- och 

parasitargumentet belyser den här problematiken. 

 Det kontextuella, som bland annat White framför är det starkaste mot workfare innebär att 

samhället genom workfare bibehåller de orättvisor som redan finns.50) Genom att exempelvis vara 

kapitalstark kan man ignorera den typen av motprestation som samhället kräver. Saknar man 

resurser tvingas man till att anpassa sig till samhällets krav, med andra ord så bibehåller man den 

orättvisa som redan finns. Självrespektsargumentet innebär att det skulle vara skadande för 

individers självrespekt att tvingas in i arbetsmarknadsinsatser som är stigmatiserande och 

förnedrande. Vilket redan i den svenska lagstiftningen regleras i att om man deltar i dylik aktivitet 

så är man inte att beakta som likvärdig arbetstagare. Man blir stigmatiserad och särbehandlad redan 

i lagtexten och något som även upprätthålls genom de arbetsmarknadsinsatser som finns vilket i sin 

tur leder till skadad självrespekt. Det tredje som framförs i utredningen är perfektionsargumentet 

som i sina två delar handlar om att människor vill ömsesidigt ge tillbaka till samhället men att synen 

på arbete och arbetsetik blir bekymmersam. Man borde arbeta med incitament istället för tvång, där 

att acceptera andra former av motprestationer är en rimlig åtgärd. Det fjärde och sista argumentet är 

parasitargumentet som diskuterar att i ett samhälle med två grupper, där den ena arbetar mer och 

den andra inte alls så blir den andra gruppen parasitisk då de är beroende av den första gruppen. 

Som i sin tur skulle må bättre än den gruppen som inte arbetar. Eftersom samhället inte har jobb att 

erbjuda alla blir det tvivelaktigt att benämna individer utan jobb för parasiter. För att tillgodogöra 

det här idag men framförallt i framtiden. Bör samhället acceptera andra former av motprestationer 

för att inte stigmatisera en allt större del av befolkningen. 

 Fyra argument har presenterats och summerats för att problematisera workfare och en del om att 

vi bör kräva en motprestation av individen i samhället. Men att vi bör acceptera andra former än 

arbete och arbetsmarknadsinsatser. Som argumenteras för ovan så bör samhället avkräva en 

motprestation. Dock bör man acceptera andra motprestationer än arbete och arbetsmarknadsinsatser. 

Hur kan man då se på att alla individer skulle få en basinkomst garanterade av samhället utan krav 

på motprestation? Nedan kommer jag att redogöra för basinkomst och vad det har implikationer på 

workfare. 

 

                                                 
50) White, “What's wrong with workfare?” s.271 
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3.7 Basinkomst 

 Basinkomst eller medborgarlön som det benämns i vissa texter är inkomst som alla medborgare i 

ett samhälle har rätt till utan krav på motprestation.51) Inkomsten skall villkorslöst fördelas till 

medborgare utan att man ställer krav om motprestationer, som man exempelvis gör för ekonomiskt 

bistånd.52) Basinkomst är inte en kommunistisk teori om att alla skall få lika mycket, men alla skall 

få en grundläggande ersättning som man sedan kan addera inkomst från exempelvis förvärvsarbete 

till utöver. Grunden skall dock vara villkorslös och gälla för alla.53) Den fundamentala grunden som 

basinkomst vilar på är att individer har rätt till en villkorslös grundinkomst som skall möjliggöra 

dessa att leva mer berikande liv.  I termer om berikande så handlar det framförallt om större frihet 

att välja vad man vill göra utan att tänka på de ekonomiska implikationerna av sina beslut. Ett 

exempel är att arbeta med ett jobb man faktiskt tycker om snarare än att göra något för att man 

tjänar mycket pengar på.Uppsatsen kommer inte behandla vad vi som människor bör ha rätt till i ett 

samhälle. Då den diskussionen blir för omfattande för denna text.  

 Basinkomst är en omfattande teori och avgränsningen som är gjord i den här uppsatsen är att 

direkt koppla den till de argument som presenteras ovan för att bibehålla den filosofiska relevansen 

och stringensen i uppsatsen. Genomgående så berör basinkomst de fyra argumenten som jag 

presenterat mot workfare samt motprestationer och nedan kommer de kopplas samman för att ge en 

överblick hur man kan problematisera dessa. 

 

3.7.1 Basinkomst om kontextuella argumentet 

 Det kontextuella argumentet menar att man genom vissa samhällsstrukturer bibehåller en 

kontextuell orättvisa. Om man har frihet i form av en basinkomst så upprätthålls inte den 

kontexuella orättvisan på samma sätt. Dock är det intressant att se vilken kontext som upprätthålls 

om man har frihet. Är man fri kan man välja bort arbeten som är skadliga och 

arbetsmarknadsinsatser som upprätthåller kontextuell orättvisa. Man bör fråga sig, är verkligen 

frihet bra för alla människor? På samma vis som kontexten av orättvisa upprätthålls av krav på 

motprestationer kan frihet bli ett stigma för en del människor. Om man trots all frihet i världen inte 

lever ett lyckligt och självuppfyllande liv utan på grund av andra faktorer hamnar i 

självrespektnedbrytande kontexter. Är man då inte i samma kontextuella orättvisa som om man vore 

fast i ett system som inte tillät det? Meads argument om arbetarnas inkompetens blir också talande. 

Om man inte har krav på att man behöver göra någonting, kommer människor då verkligen sträva 

efter att bli kompetenta och bidragande till samhället? Utan krav på motprestation leder det snarare 

till att färre människor kommer förverkliga sig själva och öka sin kompetens. Frihet utan krav på en 

motprestation riskerar även det att stigmatisera människor eftersom en del människor behöver krav 

                                                 
51) Birnbaum, ”Basinkomst – ett instrument för rättvisa och hållbarhet?” s.17 
52) Ibid, s.18 
53) Birnbaum, Basic Income Reconsidered – Social Justice, Liberalism, and the Demands of Equality. s.4 
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för att må bra. Misslyckas under frihet kommer bli betungande för individer och deras självrespekt. 

Att frihet skulle underlätta och bidra till att människor inte blir fast i en orättvis kontext är en valid 

slutsats. Men att säga att alla människors självrespekt och alla orättvisor försvinner utan 

motprestationer och krav framstår som tämligen naivt.  

Svaret som förespråkare för basinkomst har gett för det kontextuella argumentet belyses av 

följande citat från White tämligen klart: ”introducing a basic income will, on balance, prevent 

greater injustice than it might create.”54) Att välja att acceptera en teori, en ståndpunkt som ändock 

skapar orättvisa, om än i mindre utsträckningen framstår även det som relativt kortsiktigt. Istället 

för att arbeta mot en mer heltäckande lösning tycks det argumentets ståndpunkt vara att ha det lite 

bättre än vad som det redan är men fortfarande inte riktigt bra. Argumentationen stämmer från att 

det blir bättre än vad vi har det under kontexten av basinkomst än under ett samhälle med tvång på 

motprestationer i form av arbete. Varav det visserligen minskar orättvisa, men det eliminerar inte 

orättvisa. 

 Man bör beakta att frihet är att föredra framför tvång, men att då välja ett svart eller vitt samhälle 

framstår som tämligen krasst. Ett samhälle där man ändock har krav på individer, men låter 

individer själva vara med att forma dessa krav ter sig som en gyllene mellanväg. Istället för att 

argumentera för en kontext som man vet också kommer skapa orättvisa, men förhoppningsvis i 

mindre utsträckning. Borde man snarare fokusera på att skapa en kontext som inte skapar orättvisa. 

Om det är möjligt eller inte kvarstår att se, men att förändra synen på motprestation istället för att 

avskaffa den framstår också som ett enklare steg att ta. En gradvis och successiv förändring borde 

också ha större genomslagskraft och potential att lyckas än en radikal förändring där samhället inte 

längre ställer krav på motprestationer. Samhället bör avkräva en motprestation för att en individ 

skall deltaga. Där individen får själv vara med och utforma vad den motprestationen bör bestå i. Det 

är något som borde leda till ökat självbestämmande och incitament att deltaga i samhället på samma 

villkor. 

 

3.7.2 Basinkomst om självrespektargumenet 

 Självrespektsargumentet lyfter fram att workfare och motprestationer kan vara skadande för 

självkänslan. Genom att inte ha krav så menar bland annat Birnbaum att man bidrar med incitament 

och undviker att skada individer genom att fängsla individer i stigmatiserade samhällsstrukturer 

som skadar deras självkänsla.55) Basinkomstförespråkare argumenterar för att man blir fri från 

motprestationer och arbete som skadar självkänslan och således har möjlighet att välja hur man vill 

spendera sin tid. Med andra ord hur mycket frihet, arbete och inkomst man önskar ha i sitt liv. De 

betonar autonomin i basinkomsten. Att man blir autonom om man har tillgång till grundläggande 

                                                 
54) Stuart White, “Reconsidering the Exploitation Objection to Basic Income”, Basic Income Studies, Vol.1, Issue 

2(December 2006), University of Oxford, 2006, s.5 
55) Birnbaum, ”Basinkomst – ett instrument för rättvisa och hållbarhet?” s.22-23 
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ekonomisk trygghet och att man kan tolka Rawls som att krav som gör en mindre autonom vilket 

skadar självrespekten.56) Tanken är att man blir fri från stigmatiserade kontexter som även 

frambringas i det kontextuella argumentet om man är autonom och det inte finns ett krav på 

individen om förvärvsarbete eller arbetsmarknadsinsatser. Rawls framför att ett jobb är en viktig 

socialt gods för självkänslan och avsaknaden av krav har därav möjligheten att skada en del 

människor. Framförallt de som saknar den egna drivkraften att våga välja de liv de önskar leva. 

Rawls ståndpunkt om självrespekt som det viktigaste sociala godset blir bidragande för båda sidor i 

diskussionen om hur man egentligen bör se på motprestationer.57) Ömsesidighetsprincipen blir 

lidande om man saknar en motprestation och skadar således självrespekten. Ett sätt att tolka Rawls 

är att basinkomst således blir något som motverkar självrespekten.58) Birnbaum menar också att det 

är vanskligt att man antar att människor baserar sin självrespekt på sin roll i ett ekonomiskt system 

och han lyfter fram att människor som då inte anses vara en del av det här systemet blir ansedda 

som parasiter.59) 

Med andra ord är man inte som autonom beroende av en arbetsmarknadsinsats eller 

förvärvsarbete för att ha råd med hyra och mat. Man kan helt enkelt välja bort stigmatiserade 

insatser och arbete om man inte vill deltaga i. Individer har också möjlighet att välja de liv de vill 

leva. Snarare än de liv de känner sig tvingade att leva för att upprätthålla en struktur som är baserad 

på ekonomiska val. Utan motprestationer ter det sig tämligen klart att individer skulle vara mer fria 

att leva de liv de önskar leva. Individer skulle ha möjlighet att välja vad de önskar, frågan är om 

självrespekten plötsligt skulle bli bättre? Meads argument om arbetskrav viktas mot basinkomstens 

förespråkare.  

 Meads teorier har lyfts fram tidigare i uppsatsen och blir snarare motsatsen mot de som 

presenteras kring basinkomst, eftersom han anser att människor behöver krav i form av workfare. 

Medan basinkomstförespråkare anser det förkastligt. De slutsatser man kan dra är snarare att man 

borde kunna se en samkörning mellan de två systemen utan att skada individers självkänsla. Om en 

individ upplever att de har rimliga krav från samhället som inkluderar personens egna önskemål för 

att få tillgång till ekonomiskt bistånd av samhället så borde individen anse att det är stimulerande 

och inte skadande för självkänslan. Sunda krav som människor växer av som individer mår de flesta 

bra av. Det är de osunda och stigmatiserade kraven som skadar självrespekten och det är osunt att 

utforma motprestationer på det sättet. Att istället utforma de utifrån en individs egna behov och 

tillgångar torde göra mer än att tvinga människor att sitta av tiden på sin arbetsplats. Den 

ståndpunkt man skulle kunna ha om basinkomst i ett sådant system vore att en mindre del av det 

ekonomiska biståndet är villkorslöst. Oavsett om man uppfyller sina motprestationer eller inte så får 

                                                 
56) Birnbaum, Basic Income Reconsidered – Social Justice, Liberalism, and the Demands of Equality, s.48-49 
57) Ibid, s.17-18 
58) Simon Birnbaum, “Radical liberalism, Rawls and the welfare state: justifying the politics of basic income”, Critical 

Review of International Social and Political Philosophy Vol 13, Issue 4. London:Routledge, 2010, s.506-507. 
59) Ibid,  s.508 
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man tillgång till grundläggande matpengar eller dylikt. Genom en kombination mellan sunda krav 

på motprestation och måhända en viss mån av villkorslöshet så borde man möjliggöra för individer 

att leva sitt liv på ett sunt sätt som är stimulerande snarare än stigmatiserande. 

 

3.7.3 Basinkomst om perfektionsargumentet 

 Den argumentation som presenteras kring perfektionsargumentet presenterades som tudelade 

mellan arbetsetik och ömsesidighet. Vad som här är viktigt att ta hänsyn till enligt Birnbaums 

argumentation är att han menar att självrespekt blir en biprodukt av att göra någonting som andra 

ser som värdefullt. Om vi ser jobb och workfare som rätt och värdefullt, men att ta hand om barn 

och äldre som icke-värdefullt. Så får vi självrespekt genom det första men inte det andra enligt 

Birnbaum.60) Om samhället förändrande synen på vad det såg var en värdig motprestation skulle 

med andra ord självrespekten kunna överföras även till människor som utför motprestationer som 

inte handlar om förvärvsarbete och arbetsmarknadsinsatser. Förändringen skulle givetvis behöva 

ske gradvis. Det handlar om en grundläggande förändring av synen på vad en motprestation är 

snarare än att vi bör förkasta hela teorin om ett ömsesidigt givande och tagande. Det 

bekymmersamma kring arbete kommer vidare lyftas under parasitargumentet. 

 Basinkomst och perfektionsargumentet är inte så problematisk som det först kan tänkas, utan det 

är snarare relaterat till parasitargumentet som de egentliga bekymren uppstår. White menar 

nämligen att: 

The thought is not that people ought to work because this is part of the good life, but 

that they ought to work because it is fair to others[kursivering i originalet]. The 

objection is not that basic income allows people to lead unrewarding, because 

workless, lives, but that by apparently allowing some people to live off the efforts of 

others without any return, it can lead to unfairness.61) 

 Med andra ord är inte problematiken att perfektionsargumentet blir påverkat, enligt White, utan 

snarare att det är något som berör parasitargumentet. Om vi accepterar Whites premiss kan vi välja 

att syna den vidare i parasitargumentet. Man bör dock beakta vad Mead har framfört. Mead anser att 

det snarare även hade varit skadande för en individs självkänsla att inte ha ett arbete eller 

arbetsmarknadsinsats att gå till. Bekymren blir snarare här att Mead måhända har delvis rätt. Att 

inte ha krav på sig alls kan skapa ett utanförskap för människor som saknar den interna 

motivationen att genomför en motprestation. Det framstår dock fortfarande som tvivelaktigt att 

tvinga människor in i workfare. Formen av motprestationen är problematisk, men inte att samhället 

bör förvänta sig en motprestation. För att vidare undersöka hur basinkomst svarar mot argumenten 

så skall parasitargumentet undersökas. 

                                                 
60) Birnbaum, Basic Income Reconsidered – Social Justice, Liberalism, and the Demands of Equality. s.59 
61) White, “Reconsidering the Exploitation Objection to Basic Income”, s.4 



 27  

 

3.7.4 Basinkomst om parasitargumentet 

 Parasitargumenet innebar att det fanns en grupp som ville arbeta mindre, som levde i ett 

parasitiskt förhållningssätt till en grupp som ville arbeta mer. Om samhället har en villkorslös 

basinkomst så bör både gruppen som vill arbeta mer ha en mer rättvis interaktion med gruppen som 

vill arbeta mindre. Dock är det inte så enkelt. I ett system med en villkorslös basinkomst för alla 

medborgare så kan det uppstå en form av parasitism mellan de som vill jobba och de som inte vill 

jobba. Trots att man har en villkorslös inkomst. Den distinktion som går att göra är att en del 

människor vill känna sig delaktiga i samhället genom en motprestation. Ett argument som även 

Birnbaum framför, att det kan vara värdefullt för människor att ha ett meningsfullt utbyte med 

samhället.62)  

Om en person önskar spenderar mer tid på ett jobb så borde personen få det och således belönas 

med en högre inkomst än en person som exempelvis föredrar att surfa.63) Denna resurs, fritid mot 

arbetstid, skulle vara något som individen hade rätt att byta sinsemellan med. Tankeexperimentet 

om att byta fritid och arbetstid sinsemellan för att tillgodose olika individers personliga preferenser 

är en vedertagen teori inom basinkomst. Att ge individer möjlighet att prioritera det som är viktigt i 

deras liv genom att tillåta de att justera fritid och arbetstid. Om en person vill vara ledig mer kunde 

den byta till sig ledighet mot arbetstid men således få en lägre inkomst under basinkomst. Om alla 

personer fick X timmar att arbeta i en fabrik och man hade möjlighet att byta dessa timmar med 

varandra mot fritid. Är man då så säker på att allting skulle balanseras ut på ett vettigt sätt? Risken 

finns trots allt att det uppstår en obalans mellan de två grupper, att arbetstid eller fritid blir mer 

värdefullt.64) White med flera är inne på att man måhända skulle behöva ha andra faktorer med i 

denna byteshandel. Beroende på hur situationen artar sig för att skapa en balans, för annars uppstår 

risken att den blir parasitisk. Dock skulle den även kunna bli parasitisk åt det hållet att det inte finns 

tillräckligt med arbetstid åt de som vill arbeta och att de blir beroende av att byta bort sin fritid i 

större utsträckning.65) Bekymren som uppstår i den byteshandeln är att det skulle behöva finnas 

arbete till alla och att man skulle behöva nå en balans mellan de individer som vill arbeta och de 

som ville vara lediga. Det finns en djupare diskussion och förklaringsmodell om olika jobbsvärde 

och en jobb-hyra som framförallt Van Parijs har argumenterat för. Att attraktiva jobb skulle ha en 

hyra och man även räknar in den i bytesprocessen. En teori som är alltför omfattande för denna 

uppsats.  

Det blir problematiskt om den motprestationen enbart är arbete och arbetsmarknadsinsatser och 

att det leder till att en grupp tjänar på den andra gruppens existens och således blir parasiter. Som i 

                                                 
62) Birnbaum, Basic Income Reconsidered – Social Justice, Liberalism, and the Demands of Equality, s.58 
63) Ibid, s.148 
64) White, “Reconsidering the Exploitation Objection to Basic Income”, s.11 
65) Ibid, s.12 
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ett samhälle utan basinkomst. Om ingen grupp har mer nytta av en annan blir det inte heller ett 

bekymmer. Dock finns det problem med det villkorslösa inom basinkomst. Inom det villkorslösa rör 

det sig om de resurser som vi har att fördela och hur dessa bör fördelas, som arbetstid mot fritid. 

Man bör först beakta att en del människor faktiskt uppfyller kraven för att ses som parasiter. Det 

finns individer i ett samhälle som väljer att utnyttja det så långt det går.66) Den problematiken är 

tämligen svårlöst men framförallt kommer det alltid finns människor som letar efter hålen i ett 

system och utnyttjar dessa. Ur ett större perspektiv är det viktigt att skapa en delaktighet och 

ömsesidighet som gör att människor känner sig delaktiga i ett samhälle och dess regler. Snarare än 

att samhället är något som bör utnyttjas och luras för att man tycker att det är för strängt. 

 Birnbaum framför att man bör betrakta i termer om ömsesidighet och risken att den skulle 

försvinna om man hade basinkomst. Han menar att det redan nu finns flertalet motprestationer som 

inte ses som motprestationer av samhället. Bland annat stora delar av hushållsarbetet men också 

volontärarbete och dylikt.67) Den delen man kan belysa det ytterligare med är exemplet om att ta 

hand om den funktionshindrade släktingen, att det precis som städarbete, i vissa kontexter kan 

uppfattas som en giltig motprestation. Om man exempelvis arbetar med funktionsnedsatta eller som 

städare. Dock anses det exempelvis inte vara en giltig motprestation att städa sitt eget hus på sin 

fritid. Eller för ett syskon att hjälpa ett funktionsnedsatt syskon med något. Givetvis finns det 

mängder med exempel på saker som ibland ses som betalt arbete och ibland som en ogiltig 

motprestation av samhället. Allting ifrån snöskottning till barnpassningen och genom en villkorslös 

basinkomst skulle man komma till rätta med delar av sådant. Man hade inte behövt bekymrat sig för 

vad som var en giltig motprestation eller inte, utan varit mer autonom. På det sättet skulle 

basinkomst radera ut tankarna om att det finns en parasitism i samhället mellan individ och 

samhälle, eftersom det inte skulle finnas några krav på motprestationer. Det skulle fortfarande 

kunna leda till att olika grupper var beroende av varandra på ett sätt som skulle kunna beaktas som 

parasitiskt. Att för att få den fritid en individ önskar, så är han beroende av att ha en annan individ 

att byta sin arbetstid mot och vice versa. Samhället skulle stå utanför det i sig, eftersom det inte 

kräver en motprestation. Individerna i sig skulle dock behöva varandra och det är inte klart att bytet 

mellan arbetstid mot fritid alltid skulle gynna båda. Det kan uppstå en obalans i byteshandeln som 

man bör vara aktsam för. Vad Birnbaum menar att man bör uppmärksamma är att det förmodligen 

skulle leda till att det blev fler människor som blev autonoma och att det skulle leda till en relativt 

stor förändring av samhället.68) 

 

 

                                                 
66) Birnbaum, Basic Income Reconsidered – Social Justice, Liberalism, and the Demands of Equality,s.90 
67) White, “Reconsidering the Exploitation Objection to Basic Income”, s.7 
68) Ibid, s.7 
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3.8 Summering av basinkomst 

 Basinkomst löser en del av uppkomna problematiken med workfare och ger ytterligare en 

dimension på hur man kan betrakta motprestationer, men det löser inte bekymren helt. Vilket 

Whites citat om att de förhoppningsvis skapar mindre orättvisa belyser på ett illustrativt vis. Att 

samhället skulle vara radikalt annorlunda med basinkomst istället för workfare råder det inte några 

tvivel om. Men om det inte odelat är bättre och löser all problematik som är presenterad, då är 

frågan om det är en förändring värd att genomföra. Det finns garanterat styrkor i båda workfare och 

basinkomst, fler i basinkomst än i workfare. Under basinkomst skulle individen vara mer autonom 

och ha fler val att möjliggöra det liv som individen önskar än under ett starkt workfare-tvång. Det 

finns problem med friheten också, som har listats ovan. Att på samma sätt som tvång skadar en del 

individer så finns risken att även frihet gör det. Dock bör man snarare arbeta för en förändring av 

vilka motprestationer som samhället kan tänka sig acceptera än att radikalt förändra samhället. Det 

blir både en mer sansad förändring att göra men också en förändring som skulle ha bättre 

förutsättningar att få genomslagskraft och möjliggöra ett väl fungerande samhälle.  

Att antingen se ett samhälle med väldigt fasta krav på motprestationer än ett kravlöst samhälle är 

väldigt radikalt och nästan naivt. En kombination och symbios skulle förmodligen tjäna samhället 

bättre än att välja det ena eller det andra. Ståndpunkten om att samhället gradvis skall introducera 

basinkomst finns hos bland annat Birnbaum och att det inte är en radikal lösning som skall ske över 

en natt. Det är relevant att utvärdera och ta det över ett längre perspektiv.69) Åtminstone borde det 

vara det steget man tog innan, om man nu vill gå över till det villkorslösa som är basinkomst. Ett 

samhälle med rimliga krav på motprestation torde trots allt locka fram godare egenskaper i dess 

medborgare än ett samhälle som inte har några krav på motprestation.  

 

4. Slutsats 

 I uppsatsen har jag argumenterat för tesen att samhället bör kräva en motprestation från individer 

för att möjliggöra deras rätt att ta del av samhällets ekonomiska resurser. Dock att samhället bör 

samhället vidiga betydelsen av vad man kan acceptera och förändra vad det innebär att deltaga i en 

arbetsmarknadsinsats. Förändrar man vad premissen arbetsmarknadsinsatser innebär kan man 

behålla den. Dock om det inte är genomförbart bör man omformulra det. Om det är möjligt att 

exempelvis genomföra volontärarbete, ta hand om äldre och barn under termen 

arbetsmarknadsinsatser så bör vi bibehålla det som en giltig formulering. Går det inte att få 

utrymme med det under arbetsmarknadsinsatser bör vi dock förändra formuleringen. På 

frågeställningen, om samhället bör kräva motprestation i form av arbete eller 

arbetsmarknadsinsatser för att bevilja en individ ekonomiskt bistånd. Blir mitt svar ja om andra 

                                                 
69) Birnbaum, Basic Income Reconsidered – Social Justice, Liberalism, and the Demands of Equality, s.198 
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motprestationer kan rymmas under arbetsmarknadsinsatser. Om det inte kan det, blir dock svaret 

snarare nej. Motprestation bör avkrävas, men formen borde förändras. Samt hur vi beaktar de 

inidivider som omfattas av arbetsmarknadsinsatser. Andra former kan tänkas rymmas under 

arbetsmarknadsinsatser om man förändrar dess betydelse i samhället. Om man kan rymma andra 

motprestationer under termen arbetsmarknadsinsats borde man bibehålla det. Kan man det inte så 

borde man förändra formuleringen. Samhället borde bibehålla krav om en motprestation som en 

individ bör acceptera. Kravet borde dock infatta vidare motprestationer än vad vi idag kallar arbete 

och arbetsmarknadsinsatser. Samhället bör göra sin del genom att acceptera andra motprestationer 

och individer borde accepetera samhällets krav på motprestation genom att acceptera en av 

motprestationerna som samhället kan godkänna. Samhället borde lyssna på individen och stimulera 

den till en motprestation som både samhället och individen kan acceptera. Istället för att försöka 

forma individen efter motprestationen eller insatsen. Så borde samhället bemöta individens 

önskemål om motprestation till en större grad än idag. Dock bör det ske en avvägning hur man skall 

gå till väga, men att det nuvarande workfare förfarandet inte fungerar framstår som tämligen klart. 

Individen har även krav på sig att acceptera någon av motprestationer som samhället kan erbjuda. 

Den enskilde borde vara deltaktiga att utforma motprestationen. Ett krav på motprestation bör 

uppfyllas av alla individer som har möjlighet.  

Under utredningsdelen har fyra argument mot workfare, med tillhörande invändningar, 

presenterats. De har sedan kopplats till basinkomst för att ge ett ytterligare djup. Workfare i sin 

nuvarande form är inte att se som något som samhället borde sträva efter att upprätthålla. Utan 

snarare omstrukturera och fokusera på att omarbeta vilka former av motprestation som bör 

accepteras. Argumentationen visar att ett samhälle med krav om en orimlig och stigmatiserande 

motprestation inte är sunda för en individ. Men så är inte heller det kravlösa samhället då individer 

även där kan fara illa.  

Man bör ta hänsyn till att teorierna inte är exklusiva. Det ter sig som en adekvat tanke att 

konstruera sunda motprestationer men ge människor som är beroende av samhällets stöd en 

ovillkorlig del av bistånd. Att samtidigt stimulera med sunda krav på motprestationer som kan vara 

förvärvsarbete eller arbetsmarknadsinsatser men även andra motprestationer. Samtidigt som man 

bistår människor med ett ovillkorligt stöd torde ha goda resultat. Samhället betalar redan ut löner till 

människor för att ta hand om äldre, barn, funktionshindrande och dylikt. Vilket att acceptera det 

som en giltig motprestation ter sig inte som en orimlig teori eftersom pengarna redan spenderas av 

samhället på sådana här insatser. Dessutom så om andra individer accepterade att barnpassning, 

volontärarbete och dylikt var en giltig motprestation. Skulle det också leda till att människor fick en 

ökad självrespekt dessa motprestationer. Om, som det fastslagits i utredningen, att självrespekt är 

upphängt på motprestationen och inte på arbete. Borde samhället kunna acceptera fler 

motprestationer och således öka självrespekten hos individer på det sättet. Samhället skulle också 
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adekvat svara mot den delen av perfektionsargumentet som talar om arbetsetik om man förändrade 

vad man ansåg att en giltig motprestation bestod av.   

 Tanken om att pendeln måste slå över från krav om motprestation till att inte ha några krav och 

att alla skall få lön av samhället är en tämligen radikal ståndpunkt. Dock att acceptera att människor 

är olika och stimuleras av olika krav och klarar av olika krav olika väl. Att ge de människor som har 

behov av samhället ovillkorligt stöd till en viss del framstår som sunt. Motprestationer och 

incitament får många människor att känna ansvar och ger en värdefull struktur, en del föredrar jobb 

eller dylikt, med andra föredrar annat. Om man betraktar samhället som en symbios mellan grupper 

och individer kan det framstå som en utopi att vi skall ha ett samhälle som tillgodoser alla dessa 

enskilda individers individuella behov. Man kan med större strukturella förändringar inkludera fler 

och möjliggöra för samhället att försöka och acceptera individers olika behov. En förändring i hur 

man ser på motprestationer för att få tillgång till ekonomiskt bistånd skulle vara en sådan 

förändring.  

Det orättvisa och begränsande strukturella och kontextuella sammanhang som finns i samhället 

äger samhället samtidigt delvis nycklarna till att förändra. Exempelvis om man väljer att förändra 

lagtexten och omstrukturera hur samhället väljer att se individer så har man också nått en bit i att 

förändra kontexten för individer som befinner sig i en utsatt position. Dels kan man i lagtexten 

förändra och välja att ta hänsyn till dessa individer som arbetstagare eller åtminstone välja bort att 

definiera de som att inte vara arbetstagare. Man kan även välja att låta människor som omfattas av 

Fas-3 insatser få tillgång till A-kassa eller lön istället för ekonomiskt bistånd. Dessa är beslut som 

givetvis skulle få konsekvenser men som också skulle förändra de kontexter och strukturer som en 

del individer far illa av. I sig är kravet om motprestation sunt. Men utformningen är något som 

borde omformas för att möjliggöra för människor att känna incitament att lyckas snarare än att 

möjliggöra för människor att misslyckas. Då individer även ibland misslyckas så ter det sig även 

som relativt rimlig att lämna en del av det ekonomiska stödet villkorslöst. För att individer skall 

veta, att de kan få tillgång till ett stöd även om de misslyckas. 

 Om man skulle vilja studera ämnet vidare är det tydligt att själva formen av motprestation är av 

vikt. Det framstår som klart att kontexten av sammanhang och ömsesidighet är viktig men att 

studera vidare hur morgondagens motprestation kan se ut framstår som en tämligen relevant fråga 

både på en filosofisk nivå men även på en empirisk nivå. 
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