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Lön utan jobb

Lön utan jobb
2300-talet. Mycket har hänt de senaste 300 åren. Prylar 
intresserar inte folk längre. Ingen behöver vara hungrig och 
behovet att äga saker är borta. Människor har vuxit upp. 
Tidigare i människans historia togs våra gemensamma resurser 
som mark, vatten och luft i beslag av ett fåtal. Och med 
ägandet följde makt.
 Men nuförtiden på 2300-talet finns inga pengar och 
naturresurserna ägs gemensamt. Förändringen inträffade 
i början på 2000-talet med en enkel idé om en garanterad 
basinkomst eller medborgarlön. För varför skulle fattigdom 
accepteras samtidigt som varor överproducerades?

I en framtidsvision tas vi till 2300-talet. En framtid utan hunger, 
begär och där behovet av ägodelar inte finns längre. I denna filmiska 
utopi började utvecklingen vid början av 2000-talet med idéer som 
kom ännu tidigare än så. Efter den fiktiva inledningen från framtiden 
övergår filmen till att ta upp autentiska händelser som visar när 
idéerna om basinkomst tog form redan under 1900-talet.
 I Alaska, i Prudhoe Bay, hittade man mot slutet av 1960-talet en 
stor oljefyndighet. Genom att bygga en pipeline som leder oljan 
till det kontinentala USA har staten Alaska fortfarande i dag stora 
inkomster. Det beslutades att alla som är bosatta i Alaska skulle få 
ta del av de pengar som detta ger, vilket har lett till att det varje år 
betalas ut en summa pengar från oljeinkomsterna till invånarna.
 Det finns forskare och entreprenörer som nu är intresserade av 
tanken på att detta skulle kunna fungera för hela USA och på sikt för 
hela världen. De önskar att det som utvinns ut naturen ska komma 
alla till godo, så att alla får avkastning på de resurser som vi äger 
tillsammans. 
 De här tankarna är inte knutna till någon särskild politisk åskådning 
utan förespråkarna finns inom olika delar av det politiska landskapet. 
Exempelvis menar vissa från vänsterkanten att det skulle gynna 
arbetarna som då befrias från löneslaveriets tyranni. Medan vissa 
förespråkare för de fria marknadskrafterna också är positiva eftersom 
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det skulle kunna begränsa den statliga byråkratin och 
eliminera välfärdsstaten.
 I ett av avsnitten i filmen belyser man det som man 
valt att kalla för den misslyckade välfärdsrevolutionen. 
Under de tre decennierna efter andra världskriget gick 
det bra för ekonomin i USA och de flesta människors 
välstånd ökade. Men sedan förändrades utvecklingen så 
att välståndet ökade för de redan rika i samhället varför 
klasskillnaderna därmed ökade. Reagan beslutade på 
1980-talet att marknadskrafterna skulle avgöra var 
välståndet hamnar och att staten inte skulle blanda sig 
i så mycket. Resultatet blev ökade klyftor i samhället. 
Lönestagnationen i USA har gjort att medelklassen 
inte får utdelning för att jobba hårt och vara goda 
medborgare.  Någon beskriver det i filmen som att det i 
New York finns två olika slags människor. De rika och de 
som jobbar för de rika.
 I avsnittet efter behandlas frågan om vad det är 
som motiverar oss att arbeta. Det har genomförts 
undersökningar kring vad som händer med människor 
som vinner mycket pengar på lotteri. Det har visat 
sig att de flesta fortsätter livet som vanligt, vilket 
även innebär att fortsätta jobba. Tryggheten gjorde 
tvärtom att vissa kunde förverkliga sina drömmar och 
bli entreprenörer. Detta är ett av de argument som 
förespråkarna för medborgaren lutar sig mot. 
 I filmen får vi också följa ett exempel från Namibia, 
där man tidigare hade stora problem med fattigdom 
och klyftor mellan fattiga och rika. Biskop Komete 
utsågs till minister för fattigdomsbekämpning och 
beslutade 2008 att alla skulle få en medborgarlön. 
Det fick som effekt att barnen i högre utsträckning 
kunde gå i skolan och människor betalade in pengar 
till sjukvården. Köpkraften i byn ökade, lönerna och 
inkomsterna från egenföretagande fyrdubblades. 
 Filmen avslutas med en blick in i framtiden 
och funderingar kring hur det blir när 
informationsteknologin fortsätter att utvecklas 
och robotarna har tagit många av våra jobb. Då får 
frågor som ”Vem äger resurserna?” Och  ”Vem äger 
robotarna?” ytterligare vikt.

 
Nyckelord
medborgarlön, basinkomst, kapital, välfärd, 
naturresurser, ekonomi, klasskamp, arbete, yrken, 
politisk teori, kapitalism, liberalism, Adam Smith, 
kommunism, Marx, materialism, blandekonomi, 
solidaritet, samarbete, hållbar utveckling, etik, 
moralfilosofi, Bernie Sanders, Tomas Picketty
 
Frågor till filmen
1. Hur ser det samhälle från 2300-talet ut som de 

beskriver i början av filmen?
2. Vad menas med garanterad basinkomst?
3. Vilka fördelar med en garanterad basinkomst lyfter 

de fram i filmen? Vilka problem skulle det lösa?
4. Vad hände i Alaska mot slutet av 1960-talet?
5. Hur fungerar exemplet med Alaska som de lyfter 

fram i filmen? Vilka får ta del av utdelningarna?
6. Inom vilka politiska åskådningar stöds denna idé 

om en medborgarlön?
7. Vilka delar av upplysningens idéer tycker man i 

filmen inte har förverkligats i samhället?
8. Vad menas med ”rent-seeking”
9. Vilka jobb tror man kan försvinna i framtiden?
10. Varför tar de upp wikipedia i filmen?
11. Vad är meningen med livet och den stora 

utmaningen i framtiden om det blir som de 
förutspår i filmen?

Diskussionsfrågor
1. Vad skulle hända om man införde en garanterad 

basinkomst? På kort sikt? På lång sikt? Vilka 
människor skulle påverkas mest?

2. Diskutera ovanstående fråga ur olika perspektiv: 
de tre kriterierna i hållbar utveckling (ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt), människors välfärd, 
trygghet, hälsa, jämlikhet. Gör gärna en tabell.

3. Skulle detta framtidsscenario kunna bidra till färre 
konflikter och färre krig? Motivera ditt svar.

4. Hur skulle ditt liv förändras om du vann mycket 
pengar på lotteri?

5. Tror ni att skolan skulle behöva anpassa sig och 
ändra sitt innehåll om man införde en garanterad 
inkomst?

6. Om ni tänker på framtiden - vilka yrken kommer att 
försvinna? Vilka nya kommer? Kommer vi att kunna 
bli av med fattigdomen?

7. Tänk dig att allt kan bli bättre i framtiden. Beskriv 
din en egen utopi med en lista med 10 ord. Vilka 
ord skulle beskriva denna framtid?

”

”

Vad skulle hända om reger-
ingar emitterar 

nya pengar istället 
för bankerna?
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Förslag till arbete med filmen
1. Låt eleverna anteckna svar på frågorna under tiden 

att ni tittar på filmen. Låt dem berätta för varandra 
vad de skrivit ned.

2. Dela in klassen i grupper som samtalar kring 
diskussionsfrågorna. Låt dem redovisa sina tankar för 
hela klassen efter en stund.

3. Om ni har tid kan eleverna jobba med tabeller 
för att strukturera sina tankar kring de två första 
diskussionsfrågorna.

 
Här kan du hämta mer information
https://www.sydsvenskan.se/2016-06-03/medborgarlon-
tack-men-nej-tack
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/han-vill-
att-alla-ska-ha-medborgarlon
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/
medborgarlon-testas-i-finland
http://basinkomst.nu/5-fragor-och-svar/
https://www.metro.se/artikel/så-här-fungerar-
medborgarlön-xr
https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/
ekonomi-och-handel/samhallsekonomi
https://www.globalis.se/Statistik
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/
Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/uppslaget-
samhallsekonomi_531860.html/binary/Uppslaget%20
–%20Samhällsekonomi
https://urskola.se/Produkter?ur_subject_tree=samh%C3
%A4llskunskap%2Fekonomi%2Fsamh%C3%A4llsekonomi
https://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomst
https://sv.wikipedia.org/wiki/Alaskas_Permanenta_Fond
https://www.cnbc.com/2017/07/05/mark-zuckerberg-
supports-universal-basic-income-like-he-saw-in-alaska.
html
http://afrikagrupperna.se/sverige-2/namibia-provar-
medborgarlon/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomstprojektet_i_
Otjivero
www.ne.se - Nationalencyklopedin
https://duckduckgo.com/ - En sökmotor som inte spårar 
dig
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida
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Filmen Lön utan jobb passar bra i samhällsorienterande undervisning, ekonomi och religion för 
grundskolans äldre elever. Här enligt några exempel ur det centrala innehållet i Lgr11 och Gy11, se www.
skolverket.se.

Samhällskunskap åk 7-9, exempel ur det centrala innehållet:
Individer och gemenskaper 
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk 
bakgrund, kön och sexuell läggning. • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel 
sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på 
enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel. 
Samhällsresurser och fördelning 
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i 
samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. • Hur länders och regioners 
ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. Det 
här styrdokumentet har reviderats med skrivningar om digitalisering. Fram till den 30 juni 2018 är det 
möjligt att följa den här eller den tidigare versionen. Från och med 1 juli 2018 får undervisningen endast 
utgå från denna reviderade version. 5 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till 
exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. 
Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader. • Skillnader mellan människors ekonomiska 
resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan 
socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Lön utan jobb

Kapitelindelning
Du kan välja att visa hela filmen eller ett speciellt avsnitt.  För starttider till respektive kapitel, se nedan.    
 

Nr Kapitel Starttid: Längd:

1 Intro - vi befinner oss i framtiden 00:00 ca 05 min

2 Nutid. Det här är ditt land – se hur medborgarlön fungerar i 
Alaska.

05:11 ca 10 min

3 Den misslyckade välfärdsrevolutionen – de fria 
marknadskrafterna avgör inkomstfördelning efter 1982.

15:14 ca 03 min

4 Vad som får oss att arbeta – varför fortsätter lotterivinnare 
ofta att jobba?

18:45 ca 07 min

5 Klasskrig och andra försyndelser – storföretagens 
intressen har under 1900-talet tagit över i de västerländska 
demokratierna.

25:55 ca 10 min

6 Vem blir först? – se hur medborgarlön fungerade i en by i 
ekonomiskt ojämlika landet Namibia.

35:16 ca 06 min

7 Framtiden är redan här – vem äger resurserna och vem äger 
robotarna? Maskiner borde jobba, människor tänka.

41:01 ca 11 min

Sluttid: 52:00 

Kapitalet behövde inte längre ansvarstagande och välinformerade medborgare, de ersattes av konsumenten. Manipulerat samtycke.
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Beslutsfattande och politiska idéer 
• Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.. • Aktuella 
samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra 
former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter. • Individers och gruppers 
möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska 
processen kan påverka beslut.
Rättigheter och rättsskipning 
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd 
och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. • Olika organisationers arbete för att främja 
mänskliga rättigheter. • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska 
samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter.

GY11
Samhällskunskap 1a1, 1a1b, 2 och 3 exempel från centralt innehåll:
• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska 
samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning 
och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller /…/  • De 
mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina 
individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala 
livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och 
utanförskap. • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. 
Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. 
• Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion 
i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar. 
• Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av 
samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, 
enkät och observation. 

Internationell ekonomi, exempel från centralt innehåll:
• Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella 
ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och 
ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för 
miljön. • Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella 
handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin. • Global resursfördelning. 
Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och 
internationella handel. Förklaringar till uppkomsten av transnationella företag.• Samhällsvetenskapliga 
begrepp, teorier, modeller och metoder. • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från 
olika källor och medier i digital och annan form. Källhänvisning enligt vanliga system.

Internationella relationer, exempel från centralt innehåll:
• Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. • 
Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter. Grundläggande internationella konventioner om 
mänskliga fri- och rättigheter och olika aktörers möjlighet till tillämpning. • Globaliseringens betydelse 
för individer, grupper och samhällen samt möjligheter och utmaningar för miljö och resursfördelning. 
• Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. • Källkritisk granskning, tolkning och 
värdering av informationen från olika källor och medier i digital och annan form. Källhänvisning enligt 
vanliga system.

Religionskunskap 1, exempel från centralt innehåll: 
• Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska 
och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara.

Lön utan jobb


