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Corona har skapat en diskussion om de medel som världens stater behöver avsätta för att mildra den 

långvariga ekonomiska nedgång som vi förväntar oss i pandemins spår. I debatten om alternativ har 

ett tidigare framfört förslag åter kommit på tal: allmän basinkomst (universal basic income). Detta 

som ibland kallas medborgarlön eller frihetsbonus (freedom dividend) är ett statligt bidrag till 

samtliga medborgare oberoende av inkomst och tillgångar och utan krav på arbete. Även om idén 

ofta omfamnas av olika vänstergrupper så har även framstående högerpolitiker anslutit sig till 

tanken. 

Men medborgarlön kritiseras från både vänster och höger. Vänsterkritiker konstaterar att en 

medborgarlön skulle urholka principen om progressiv skatt. Idén med progressiv skatt är att skapa 

större jämlikhet mellan individer och deras inkomster och därmed främja sammanhållningen i 

samhället. Grundprincipen bakom både progressiv skatt och behovsprövade bidrag är ”från var och 

en efter hans förmåga, till var och en efter hans behov”, en slogan populariserad av Karl Marx. 

Medan förmåner som sjukvård ges till dem som behöver det, ges medborgarlön till alla oavsett 

behov. Därmed omfattas hela skalan: från bistånd till nödställda till en generös gåva till de 

välbeställda. Denna funktion är ironiskt nog en av orsakerna till att tänkare på högerkanten är för 

medborgarlön! 

Kritiken från höger utgår från att en allmän grundinkomst undergräver värdet av arbete och minskar 

incitamentet att arbeta, särskilt för ungdomar. Den skulle inte bara uppmuntra till lättja utan kan 

också leda till andra problem, särskilt för låginkomsttagare. Människor skulle ha liten eller ingen 

drivkraft att ta mindre kvalificerade jobb, vilket skulle leda till antingen brist på arbetskraft eller 

uppblåsta löner. Detta skulle i sin tur öka priserna på produkterna vilket drabbar alla. 

Ett annat troligt resultat är att arbetsgivare inte skulle höja lönerna utöver lagstadgad eller reglerad 

nivå; återigen främst för låglönejobb. Medborgarlön skulle med andra ord potentiellt förstärka 

ojämlikheter snarare än korrigera dem. 

De medel som krävs för att finansiera en medborgarlön skulle tvinga flertalet länder att kraftigt utöka 

välfärdsbudgeten. Ett hinder som framförs från både höger och vänster är att alla befintliga bidrag, 

som bostads- och barnbidrag, samt offentliga pensioner, måste avskaffas för att medborgarlön ska 

vara ekonomiskt hållbar. Frågan är dessutom ifall vi skulle acceptera de låga invandringsnivåer som 

vore en förutsättning för medborgarlön? 

En allmän basinkomst skulle sannolikt lösa vissa problem med brist på transparens och stora 

administrativa kostnader förknippade med dagens många bidrag. Man kan till och med förfäkta att 

större rättvisa skulle kunna uppnås. Men en sak är säkert: medborgarlön skulle inte minska 

ojämlikheter människor emellan. 
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