
1

Sammanfattning

Det finns en kedja till en bra välfärd. Alla individer har behov och önskningar.

Dessa ska tillgodoses med de resurser som landet får genom sin årliga produktion

av varor och tjänster, BNP. Hur resurserna ska fördelas är en politisk fråga.

Det är svårt att mäta välfärd. Några problem kan vara:

• Reducering av verklighetens pluralism och mångfald

• Individernas olika preferenser

Olika välfärdsmått är bruttonationalprodukten (BNP), Human Development

Index (HDI) och Physical Quality of Life Index (PQLI). Där BNP är rent baserat på

produktion medan HDI och PQLI är sammansatta index med olika indikatorer.

Min analys går ut på att jämföra 3 i-länder samt 3 u-länder för att urskilja något

samband mellan tillväxt och HDI. Jag söker också ett svar på hur storleken på de

offentliga utgifter påverkar tillväxten samt HDI.

Tillväxten har ökat i så väl i-länderna Sverige, USA och Japan som u-länderna

Haiti, Bangladesh och Nigeria. HDI har dock minskat i i-länderna men ökat i u-

länderna. Min analys visar att Japan är det enda land av de tre observerade i-

länderna som har ökat sin offentliga konsumtion. Sverige och USA har minskat sin

offentliga konsumtion mellan åren 1987 och 1997.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Välfärd definieras i ordbok som; lycka, hälsa och trygghet.1 Vad är trygghet och

lycka? Fram för allt hur ska man kunna mäta trygghet och lycka? Hur mäter man

välfärd? Det finns många faktorer som ingår i begreppen trygghet, lycka och

hälsa, och därmed också i begreppet välfärd.

Bakgrunden till varför jag ville skriva om just välfärd och välfärdsmått är att jag

tycker det är intressant att BNP som ska var ett mått på den totala produktionen

av varor och tjänster i ett land under ett år ofta använts som ett välfärdsmått. För

mig är BNP en av de faktorer som påverkar välfärden men knappast ett

fullständigt mot på välfärd. Med en stor BNP kan ett land komma långt i sin

utveckling, om den fördelas på ett sätt som gynnar landet och dess befolkning.

Helst ska resurserna fördelas ”rättvist” på folket. ”Rättvisa” är i sig ett omstritt

begrepp och svårt att definiera, vilket i sig kommer att bearbetas i denna

uppsats.

Med tiden har man insett att BNP ger en snedvriden bild av välfärd och man har

börjat utveckla andra välfärdsmått som är sammansatta av olika indikatorer,

bl.a. Human Development Index. Fattigdom kopplas gärna ihop med u-länder,

men det är inte bara i u-länder fattigdom och dålig välfärd är ett problem. Det

finns klara indikationer på att välfärden även i i-länder är i fara, även om dessa är

av en annan dimension.

Här följer några hot mot välfärden (lycka, trygghet och hälsa) för all världens

befolkning:

Låg, stagnerad eller tillbakagående ekonomisk tillväxt. Då landet inte har någon

tillväxt betyder det att det inte finns mer resurser än tidigare att fördela. Om

landet har en stagnerad eller tillbakagående tillväxt betyder det att landet har

mindre resurser än tidigare att fördela, vilket i sin tur betyder att välfärden för

1 Longman
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befolkningen minskar. Några fakta om världssituationen idag som kan ha

orsakats av just låg eller stagnerad tillväxt är:

- 800 miljoner människor i världen får inte tillräckligt med mat, 500 miljoner

människor är kroniskt undernärda. En låg tillväxt kan vara orsaken till att

människor svälter, d.v.s. det finns brister i att tillgodose de mänskliga behoven

och dess livskvalité.

- Det finns 840 miljoner analfabeter i världen, 538 miljoner av dem är kvinnor.

Analfabetism leder till att folk inte kan deltaga i den demokratiska processen

lika väl som om de kunde läsa och skriva, de står ofta utanför samhället. Att

inte känna tillhörighet i sitt samhälle kan ge en känsla att beslut tas utan

förståelse och därmed otrygghet. Att inte känna sig trygg leder i sig till en

sämre välfärd för individen.

- 1,3 miljarder människor i världen har dålig tillgång till vatten. Vatten är för oss

människor det ultimata behovet, utan vatten dör vi. Det kan tänkas att dessa

människor bor i länder där resurserna är så knappa att man inte ens kan borra

efter vatten.

- Ett annat tecken på dåliga resurser är utbudet på bostäder. 1 miljard i världen

saknar dräglig bostad, 600 miljoner bor i bostäder som är ett hot mot deras liv

och hälsa, 100 miljoner är hemlösa. Hemlöshet är även ett stort problem i i-

länder. Under en 5-års period har 250 000 människor någon gång bott på ett

härbärge i New York. I London finns det 400 000 registrerade hemlösa. (I dessa

fall, i i-länder, handlar det mer om fördelningen av resurser än just mängden.)

Utan tak över huvudet är livskvalitén osäkrad och då även individens välfärd.

- Mellan åren 1983-1993 ökade antalet människor som lever på mindre än 1

dollar per dag med 100 miljoner till 1,3 miljarder människor. Med det faktum

kan man dra slutsatsen att de fattiga i världen ökar. Antingen har resurserna

minskat eller så har fördelningen försämrats.2

Konflikter – interna eller externa – är även det hot mot människans välfärd. Vid

krig går mycket pengar och energi åt mobilisering etc., vilket leder till mindre

resurser till folket. Flyktingar – inom eller utanför sitt hemland – uppkommer ofta i

samband med krig. Att vara flykting betyder att man inte trivs eller att man av

2 UNDP, 1997
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olika anledningar fruktar för sitt liv i sitt eget hemland. Individen känner sig varken

trygg eller säker där, vilket är ett stor hot mot dennes välfärd.3

Ohälsa utger också hot mot välfärden, speciellt obotliga sjukdomar. 23 miljoner

av världens befolkning har idag HIV eller AIDS.4

Förenta Nationerna har även ställt upp flera kriterier för fattigdom. Några

exempel med inriktning på den svenska situationen följer här:

• Fysiskt eller psykiskt handikapp. Många psykiskt handikappade svenskar som

är i stort behov av vård bor idag i Sverige ensamma.

• Att inte få möjlighet att ha sina barn i skola. I Sverige finns det familjer som

p.g.a. av sin kultur och bakgrund inte låter sina döttrar gå i skolan. I dessa fall

är det kulturen som stor i vägen för att få ha sina barn i skolan.

• Inget tak över huvudet. Bostadslösa och s.k. ”uteliggare” ökar mer och mer i

storstäderna i Sverige.

• Att drabbas av destruktivt leverne. T.ex. alkoholism och narkotika kan ruinera

en människa ekonomiskt och socialt.

• Ökad arbetslöshet, lägre löner och nedskärningar i i-länder gör att fler och fler

hamnar på samhällets skuggsida.

• Efter kalla kriget fanns mer pengar över då man drog ned på militären. Dessa

pengar som blev över gick dock inte till social omsorg utan snarare

sparande.5

För att minska fattigdom och se till att hoten inte reducerar folkets välfärd behövs

en välfärdsstat. FN har satt upp tre åtgärder för att uppnå och bevara välfärd för

folket, och för att minska de ekonomiska och sociala orättvisorna i världen. Dessa

är; mer delaktighet av folket, jämställdhet mellan könen och den ekonomiska

tillväxten ska gagna de fattiga. FN poängterar dock att det är en uppgift för

staten i de enskilda länderna att uppfylla dessa mål. För att uppnå dem bör olika

3 UNDP, 1997
4 ibid
5 ibid



6

strategier föras. Det finns ingen patentlösning på hur man ska uppnå målen, utan

snarare lika många strategier som det finns länder.6

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar

Det finns olika mått som används i välfärdssammanhang, exempelvis

Bruttonationalprodukten (BNP) och Human Development Index (HDI). Vad ingår i

de olika måtten? Vilka av de tidigare nämnda hoten mot välfärd påverkar de

olika välfärdsmåtten BNP respektive HDI? Ger de olika måtten samma resultat vid

en välfärdsmätning?

Syftet med uppsatsen är att se om det finns ett samband mellan BNP per capita

och HDI. Vad jag är mest intresserad av är om BNP, d.v.s. endast inkomst som

indikator, visar på samma resultat som ett mått med fler indikatorer. Jag kommer

att redogöra för de välfärdsmått som jag i denna uppsats främst kommer att

bearbeta; bruttonationalprodukten (BNP), Human Development Index (HDI) och

Physical Quality of Life Index (PQLI). Utifrån data ska jag sedan försöka se om ett

samband existerar mellan BNP och HDI. Eftersom HDI är ett relativt nytt begrepp

och mått, och det första året en uträkning av HDI gjordes var 1987 är jämförelsen

begränsad till mellan åren 1987 till 1997.

Jag har valt att applicera dessa två välfärdsmått på tre i-länder och på tre u-

länder. För att representera i-länderna har jag valt dels mitt hemland Sverige och

två andra länder som ligger i andra världsdelar och anses vara två enorma

ekonomier, nämligen USA och Japan. Vad gäller u-länderna har jag valt tre

mycket underutvecklade länder som även de ligger i var sin världsdel, Nigeria,

Bangladesh och Haiti. Är utvecklingen av BNP och HDI den samma för i-länder

som för u-länder? Syftet är också att göra en jämförelse länderna emellan för att

styrka ett eventuellt samband mellan BNP och HDI. Och om det finns ett

samband, är det i så fall lika för i-länder och u-länder?

6 UNDP, 1997
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Men först och främst kommer jag att redogöra för nyckelbegrepp inom välfärd;

utveckling, behov, önskemål, knappa resurser och statens roll i sammanhanget.

De tre i-länderna har dessutom olika stora offentliga sektorer, och jag anser det

även vara intressant att se om ett samband mellan storleken på den offentliga

konsumtionskvoten (offentlig konsumtion/BNP) och de olika måtten (BNP och

HDI) finns. Vad gäller u-länderna anser man att det är just avsaknaden av en

utvecklad stat som är den största faktorn till varför de är underutvecklade, därför

ingår inte de länderna i den analysen.

Jag kommer även i viss mån ta upp flera komplexiteter inom välfärdsmätning.

Vad säger teoretikerna om huruvida man kan använda sig av ekonomisk teori

vid välfärdsmätning?
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2 Samhällsutveckling

Utveckling kan förklaras som ”en process varvid något förändras”. För individer

eller ett mänskligt kollektiv, en samhällsklass, ett folk eller en nation, betyder

termen utveckling en process där individens eller kollektivets livsvillkor förändras.

Oftast tolkas det i termer av förbättrade livsvillkor, men det kan även innebära en

försämring, t.ex. i form av försämrad tillgång till sjukvård eller utbildning. Ett

frågetecken i utvecklings- och välfärdsmätningen är om analysen ska inrikta sig

mot individernas levnadsnivå, omständigheterna de lever under, eller mot deras

tillfredsställelse med sin situation. Det kan ju tänkas att människan inte känner sig

tillfredsställd trots att levnadsnivån har ökat. Hur mycket en individ eller ett

samhälle än har är nog denne aldrig nöjd då människan har oändliga önskemål.7

Uppfattningen om huruvida en förändring är till det positiva eller negativa

innebär värderingar, vilket inte alltid sammanfaller individer mellan. Termen

utveckling är alltså ett normativt begrepp. 8

2.1 Behov

Mänskliga livsvillkor har att göra med människornas behov och önskemål, men

också de resurser som behövs för att tillgodose dessa behov och önskemål.

Förutsättningar för människans existens som tillgång till mat, tak över huvudet och

hälsovård är grundläggande behov. Då dessa behov inte tillgodoses hotas

människans existens. Så är fallet för över 1 miljard människor i Asien, Afrika och

Latinamerika. De lever under förhållanden präglade av svält, misär och

fattigdom. I detta perspektiv kan det vara lätt att dra behovsgränsen vid

existens, men det skulle inte vara rätt. Det är endast ett av de behov människan

behöver. Att känna gemenskap, solidaritet, trygghet, frihet och delaktighet i den

process som formar våra livsvillkor, är även de behov. Ett annat behov är att

kunna det språk som talas i landet.9 Att tillgodose de grundläggande behoven

(de behov vi människor behöver för att överhuvudtaget existera)är det första

steget i en utvecklings- och välfärdsprocess. När människan väl har det kan

utvecklingen fortsätta in i nästa fas.

7 Ekonomiska Rådet, 1990
8 Estibill, Juan-Carlos, 1997
9 Ibid
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Abraham Maslow förkovrade en behovspyramid, där de olika nivåerna är olika

behov i en individs utveckling. Han menade på att det fysiologiska är det främsta

behov människan måste bli tillgodosedd med, t.ex. mat och vatten krävs för att

en människa ska kunna leva. När det väl är uppnått går individen till nästa nivå i

sin utveckling, hon vill ha trygghet och känna sig säker. De sista stegen i

utvecklingen, menade Maslow, är att utveckla ett socialt liv och sedan

självförtroende och självutveckling.10 Se figur nedan.

Figur 2:1

Självutveckling

Självförtroende

Social utveckling

Trygghet

Fysikologi

Källa: www.accel-team.com

Maslows behovspyramid ser jag som en beskrivning av utvecklingsprocessen som

individer samt länder går igenom. Det finns olika stadier i processen där behoven

är olika, att behoven ändras är en del av utvecklingen. Det första steget –

fysikologi – anser jag handla om hälsa, en grund för välfärd. De nästkommande

stegen – trygghet och social utveckling – handlar om trygghet och frihet som jag

tidigare nämnt är en stora delar inom välfärdsbegreppet, och även de behov.

De sista tre stegen i Maslows pyramid handlar om självförverkande. Individen eller

ett samhälle har i det här stadiet fått alla de grundläggande behoven

tillgodosedda. Nu vill de få sina behov som tidigare endast varit önskemål

tillgodosedda.

10 www.accel-team.com/maslow, 00-05-05
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2.2 Önskningar

Man måste skilja mellan behov och önskningar.11 Behov är något människan

behöver för sin existens medan önskemål klarar individen sig utan men ger

han/hon en högre lycka eller nytta. Alla behov är önskemål, men alla önskemål

behöver inte vara behov. I definitionen av välfärd finns, tillsammans med

begreppen trygghet och hälsa, också ”lycka”. När väl behoven är tillgodosedda

är individen eller landet lyckligt men är ändå inte nöjd. Denne vill nu även få sina

önskemål tillgodosedda, och bli ännu lyckligare i sin tillvaro. Skillnaden mellan

behov och önskemål är just det att behov har vi alla individer samma, önskemål

kan variera mellan individer. De grundläggande behoven är de samma vare sig

vi bor i Sverige eller Haiti, Malmö eller Haparanda, vare sig vi är kvinna eller man.

Alla människor behöver t.ex. vatten, föda och en känsla av trygghet och frihet.

Önskemål däremot skiljer sig individer emellan. Vad som gör mig lyckligare, mina

önskemål, skiljer sig från en annans. Vi individer har olika preferenser och mål,

och därmed tillför vi oss olika ”nyttor” av en vara.

Nyttoteorin inom nationalekonomi säger i kort att individer är nyttomaximerare. Vi

vill maximera nettosumman av lust och olust. Ju mer lycka ett föremål skänker en

individ, desto större nytta ger det individen. Genom beslut erhåller vi oss en viss

nytta. Hur det går till är nationalekonomins centrala problemställning. Stanley

Jevons menade att det inte är möjligt att skatta upplevelsen av lust och olust

annat än via människans handlingar. Våra beslut indikerar vilka handlingar vi

bedömer som bäst ur lustprincipens synpunkt. Istället för att föra en diskussion i

termer olust och lust borde ekonomerna enligt Jevons rikta sin uppmärksamhet

mot de föremål och handlingar som ger upphov till lust och olust. Jevons betonar

att det inte är möjligt att jämföra individers nytta, det kan inte föreligga

”interpersonellt jämförbara nyttor”.12

Kelvin Lancaster å andra sidan skriver i sin artikel ”A new approach to consumer

theory” om den ”nya vägen” inom ekonomisk teori. I traditionell ekonomisk teori

ser man varor som ger individen en nytta. Lancaster menar att varan i sig inte

11 von Wright, 1988
12 Pålsson, Syll, 1999
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ger någon nytta utan det är varans egenskap som ger nytta. Generellt har en

vara mer än en egenskap, d.v.s. en vara kan ge olika upphov till nytta. Två varor i

kombination med varandra kan ha en egenskap och ge en nytta som inte är

densamma som de separat hade gett.13 Ett exempel är datorns egenskaper i

Sverige. Datorns egenskap som skrivmaskin, kalkylator har gett oss en viss nytta,

men har nu även tillgodosett ytterligare behov, nämligen behovet av

kommunikation och information. Datorn i sig ger individen ingen nytta, det är

egenskapen den har som ger oss en nytta. Datorn i kombination med

uppkoppling får ytterligare en egenskap och ger oss en annan nytta i form av

information och kommunikation. Datorn är nu inte bara ett behov i sig, utan

också ett medel att uppnå behov.

Vad gäller samhälleliga val, som välfärd till stor del handlar om, måste man

jämföra nyttor. Jevons tillsammans med många andra ekonomer menar att här

finns det brister inom nationalekonomin och dess nyttoteori. I samhälleliga val är

det svårt att ta hänsyn till alla individers preferenser, en generalisering sker.14

Amartya Sen poängterade även detta grundfel i välfärdsteorin; att den försöker

reducera verklighetens pluralism och mångfald av nyttigheter.15

Nationalekonomin har oftast använt sig av det snäva antagandet att individen

styrs av egennyttan, individen är självisk och egoistisk.16 Teoretiskt är det svårast

att på ett adekvat sätt behandla valet av egna mål, främst p.g.a. att olika

individers försök att uppnå de egna målen kollektivt leder till oönskade resultat.

Individuella val kan inte beskrivas endast utifrån den enskildes preferenser,

eftersom dessa själva är skapade eller påverkade av sin socio-kulturella kontext.

Institutioner är en form av sammanvävda vanor som gör det möjligt att fatta

beslut och handla genom att ge information om hur andra troligen agerar. I ett

samhälle där individer får uttrycka sina önskemål och där vi oftast har

gemensamma angelägenheter att klara av, uppstår alltid problemet hur man

13 Lancaster, K., 1966
14 Pålsson, 1999
15 Sen, Amartya, 1990
16 Lipsey, 1995
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ska fatta samhälleliga beslut som stämmer överens med de enskilda individernas

och gruppernas önskemål och preferenser.17

Jag anser att slå ihop alla individers preferenser till en och samma preferens

fungerar så länge landet är på den nivå i utvecklingsprocessen då det rör sig om

grundläggande behov. När det börjar handla om att tillgodose behov som

tidigare var önskemål kan man inte längre generalisera.

Gränsen mellan behov och önskemål är rörlig. Då önskemål har blivit behov har

individen, landet, utvecklats. När önskemål har blivit behov i ett land ses det som

självklarheter. Exempelvis datorn som för bara några år sedan endast sågs som

ett önskemål i Sverige, har idag med den tekniska utvecklingen blivit ett behov.18

Ett annat exempel ifrån samma område är den aktuella diskussionen om staten

ska subventionera bredband i Sverige eller inte. Den svenska staten har alltså

klassat bl.a. dator och snabb uppkoppling som ett behov i Sverige.

Inom välfärden brukar man skilja på levnadsstandard och livskvalitet.

Levnadsstandard mäts i materiell standard medan livskvalitet betecknas med

värden som gemenskap, trygghet, hälsa, en oförstörd miljö, bostäder m.m. I den

allmänna debatten om vår välfärd brukar man ibland ange livskvalitet som ett

högre mål än levnadsstandard. En förbättrad levnadsstandard kan ibland ses

som ett hinder för ökad eller bibehållen livskvalitet.19 Vi kan få en högre

levnadsstandard till priset av miljöförstöring, stress, rotlöshet m.m. Jag skulle vilja

dra en parallell mellan levnadsvillkor och önskningar, och livskvalitet med behov.

Om behoven tillgodoses, tillgodoses även människans livsvillkor, och då

önskningar går i uppfyllelse anser sig människan ha fått en högre

levnadsstandard.

17 Sen, Amartya, 1990
18 Estibill, Juan-Carlos, 1997
19 SCB, 1981
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För att gå tillbaka till exemplet om datorn som ger oss en viss nytta. Om dess

egenskaper tillgodoser grundläggande behov eller behov som tidigare var

önskning kan dock diskuteras. Personligen tycker jag att det vore bättre om den

svenska staten prioriterade att alla människor får tak över huvudet, psykiskt och

fysiskt handikappade får vård etc. än att arbeta för att varje svenskt hem ska ha

tillgång till bredband. Jag anser att livskvalitén och grundläggande behov får stå

tillbaka för önskemål och en högre levnadsstandard. Vi i i-länder tar för givet att

de grundläggande behoven och därmed livskvalitén är tillgodosedd för alla i

befolkningen, och därmed använder våra resurser på att tillgodose ”fel” behov,

d.v.s. behov som tidigare var önskemål. I verkligheten vet vi att det finns individer

i i-länder som t.ex. inte har tak över huvudet. Då resurserna läggs på ”fel” behov

ökar samhällsklasserna, vissa får sina önskemål tillgodosedda medan en del av

befolkningen inte ens får de grundläggande behoven tillgodosedda. Detta är

inte rättvist, livskvalitén är inte lämlik. Kanske beror detta på att man använder sig

av generaliserande begrepp inom nationalekonomin och att man inte skiljer

mellan behov och önskemål.

2.3 Knappa resurser

I strävan att tillgodose behov finns ett krav på resurser. Man måste skilja mellan å

ena sidan behov, och å andra sidan sätt och medel som används för att

tillgodose behov.20 Vad som skiljer oss svenskar från människorna i t.ex. Etiopien är

inte våra grundläggande behov utan snarare de medel som finns och hur de

används för att tillgodose behoven. Utan resurser kan inte livsvillkoren förbättras

eller bevaras.

Jag skulle vilja sätta ett likhetstecken mellan resurser och BNP. Om tillväxten ökar

betyder det en högre produktion, d.v.s. mer resurser att fördela i samhället. Om

däremot produktionen minskar blir det neddragningar i samhället, samhället har

inte lika många resurser att fördela. El Salvador är ett land där BNP är väldigt hög,

men har en av världens största andel fattiga.21 Det är därför ett mycket bra

20 Estibill, Juan-Carlos, 1997
21 www.sida.se, 00-07-10
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exempel på att välfärd handlar om fördelning av de knappa resurserna, BNP,

och inte bara själva mängden resurser som finns.

När ekonomer talar om effektiv fördelning är det oftast Paretooptimalitet man

avser. Detta innebär att så länge någon får det bättre utan att någon får det

sämre är det en effektiv lösning.22 Denna lösning anser jag vara rättvis. Jag tycker

mig urskilja att Paretooptimalitet leder till jämlik livskvalité, ingen ska få bättre

levnadsstandard på bekostnad av någon annans levnadsstandard eller

livskvalité. Denna rättvisa kan vi kalla för ”behållarrättvisa”, man har rätt att

behålla det som man en gång fått eller skaffat sig på ett rättmätigt sätt.

John Rawls teorier om rättvisa skiljer sig från Paretos. Rawls framhöll jämlikhet. Han

ansåg att ”behållarrättvisa” inte alls var jämlik. Han hävdar att de nyttigheter som

finns i samhället, som en grundregel, ska fördelas så lika som möjligt

(jämlikhetsprincipen). Det betyder att man kan få ge lite av det som man tidigare

har fått eller införskaffat för att dela med sig till andra.23 Rawls pekar på att

”behållarrättvisan” förhindrar fördelning av resurser från de rika till de fattiga

därför skulle jag vilja kalla Rawls teori om rättvisa för ”Robin Hood-rättvisa”.

Den politiska striden mellan vänster och höger kan till stor del uppfattas som en

strid om vilken rättviseprincip som ska råda. Vänstern framhåller ”Robin Hood-

rättvisa”, medan högern sätter ”behållarrättvisan” främst.

2.4 Statens roll

I ett i-land som Sverige där man, i alla fall anser sig, tillgodose de grundläggande

behoven, är nu individernas behov tidigare önskemål. Ett sådant land anser sig

vara i de tre senare stadierna i Maslows behovspyramid. Dessa behov som

handlar om självförverkande varierar individer emellan. I det här stadiet i

utvecklingen har alla individer sitt eget intresse och preferenser och det blir en

kamp om resurserna. Eftersom resurserna är knappa blir det en ständig kamp

mellan olika mänskliga kollektiv i samhället, t.ex. ungdomar, pensionärer,

22 Pålsson, Syll, 1999
23 Hansson, Sven Ove, 1989
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företagare. Därför behöver ett samhälle institutioner för att kunna utvecklas.

Institutionerna ska se till att resurserna fördelas så rättvist som möjligt (hur

resurserna fördelas ”rättvist” är i sig en politisk fråga). Institutioner behövs även för

att, som North skriver: ”…minska osäkerheten genom att upprätta en stabil

struktur för samspelet mellan människorna.”24 Som nämnts ovan spelar stabilitet

och trygghet en stor roll inom välfärdsbegreppet.

Varje gång en regering genomför åtstramningsåtgärder är det ett resultat av

denna kamp. Någon grupp i samhället har fått igenom sina krav. För att de ska

få resurserna som krävs måste det dras in från en annan grupp i samhället,

omfördelningar av resurser. Det finns en given mängd resurser som regeringen

ska distribuera ut. Till vilka områden dessa resurser ska gå, vilken grupp i samhället

som ska prioriteras (vilken fördelning som är mest rättvis), är som ovan nämnt en

politisk fråga och visas i budgeten.

Kenneth Arrows omöjlihetsteorem utlöste en kris i välfärdsteorin och teorin om

samhällesval då han antog att jämförelser av nyttor mellan individer är

meningslösa.25 Han ifrågasatte om ett socialt beslut som är baserat på

individuella preferenser verkligen kan klassas som rationellt då det inte existerar

någon transitivitet.26 Antag att vi har tre individer som skall välja mellan alternativ

A, B och C. Individernas rangordning av alternativen ges av följande tabell

(alternativ till vänster föredras framför alternativ till höger).

Tabell 2:4

Individ 1 A B C

Individ 2 B C A

Individ 3 C A B

Källa: Ekonomiska Rådet, 1990

24 North, D., ”Institutionerna, tillväxten och välståndet”, 1993, sid 20
25 Pålsson, 1998
26 Ekonomiska Rådet, 1990
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Om alternativ A ställs mot B skulle A vinna då individ 1 och 3 tycker A är bättre än

B. Om alternativ B och C ställs mot varandra skulle B vinna då individ 1 och 2

röstar på B. Slutligen om alternativ A och C ställs mot varandra skulle C vinna.

Samhället skulle alltså fördra alternativ A framför B, B framför C, men C framför A.

Resultatet blir en beslutsmekanism som inte ger upphov till transitivitet,

rangordning, något som knappast kan vara rationellt.27 Då resurserna ska

fördelas gäller det för staten att komma på det sätt som bäst speglar väljarnas

preferenser, men med Arrows omöjlighetsteorem blir inte dessa beslut rationella

då teoremet säger att jämförelse individerna emellan skulle vara meningslösa.

Detta menar jag gäller i länder som Sverige som anser sig ha tillgodosett de

grundläggande behoven och nu ska tillgodose behov som tidigare var

önskningar. För sådana behov är preferenserna människorna emellan olika.

Eftersom en offentlig sektor finns till för folkets välfärd har den kommit att kallas

välfärdsstaten. En välfärdsstat kan vara stor eller liten. Det beror ofta på vilken

politisk läggning landet har. Sverige är känt för att ha en socialistisk inställning som

yrkar på en stor offentlig sektor. År 1997 motsvarade den offentliga konsumtionen

med ca 26% av bruttonationalprodukten28. Det kan tolkas som att Sverige vill

satsa mycket resurser på människorna och dess välfärd. Men det finns de som

menar ett en stor offentlig sektor och välfärdsstat leder till minskad välfärd för

människorna.

2.5 Offentlig sektors påverkan på tillväxt och välfärd

En offentlig sektor ska skydda individerna från marknadsmisslyckanden, och

utslagning vid konkurrens.29

Staten ger individen en viss frihet exempelvis i att han/hon slipper tänka på

framtiden och sitt sparande. Genom att ge en bit av sin inkomst idag förvaltar

staten dina pengar och ger tillbaka dem när du väl är i behov av dem. Staten

ska alltså hjälpa till med att reducera osäkerheter för individerna, exempelvis

osäkerheter i inkomst som kan uppstå på en marknad. Välfärdsstaten ska även

27 Ekonomiska Rådet, 1990
28 www.nfakta.se, 01-06-01
29 Lipsey, 1995
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hjälpa individerna genom att fördela inkomsten över hela livet. Den ska se till att

de som inte har en inkomst klarar sig ändå, t.ex. barn, pensionärer och studenter,

d.v.s. se till att landets resurser fördelas. Andra slags grupper i samhället som

annars kanske skulle leva i fattigdom, som fysiskt och mentalt handikappade, ska

med statens hjälp kunna leva ett skäligt liv. Assar Lindbeck har kallat

välfärdsstaten för ”the triumph of the modern civialization”.30 En välutvecklad

offentlig sektor är en stabil pelare för att landet ska kunna vidareutvecklas.

I Sverige och i de övriga i-länderna, som analyseras i denna uppsats, har den

offentliga sektorn ökat i storlek över tiden 1987 till 1997. Den offentliga sektorns

storlek är då räknad i offentlig konsumtion. Det råder delade meningar om den

offentliga sektorns storlek har en påverkan på tillväxten, som jag även vill påstå

är lika med resurser, och tvärtom om tillväxten har en effekt på den offentliga

sektorn. Enligt Adolph Wagner påverkar inte en offentlig sektors expansion den

ekonomiska tillväxten. Orsakssambandet är snarare så att den ekonomiska tillväxt

driver fram en ökad efterfråga på den offentliga sektorn. Fler resurser kräver fler

institutioner som ska fördela dem. En ökad BNP betyder att fler intressen kan

tillgodoses, detta måste organiseras och därmed bör den offentliga sektorn

utökas. Detta orsaksförhållanden har kommit att kallas Wagners lag.31

När det gäller ekonomisk tillväxt handlar det om effektivitet och optimallitet.

Vilken markandslösning är mest effektiv och gynnar tillväxten mest? Ska

marknaden vara av privat karaktär eller en reglerad sådan? Enligt ekonomisk

teori är det mest effektivt att låta det offentliga ta vid endast där marknaden har

misslyckats. Med andra ord har den offentliga sektorn en positiv effekt på

tillväxten då den kan lösa allokeringsproblem, där marknaden har misslyckats

med en effektiv lösning. Exempel på sådan marknad skulle vara en marknad

med kollektiva varor, där extern effekt har uppstått eller marknad som ger

upphov till naturligt monopol.32

30 Lindbeck, Assar 1987
31 Konjunkturrådets rapport, 1994
32 Lipsey, 1995
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Problemet med kollektiva varor är att det är svårt att fördela värdet av de

tjänster som ges av dem mellan olika individer. På en marknad med kollektiva

varor uppstår vanligtvis problem med ”snålskjuts”.33 För att alla individer ska vara

med att betala för de kollektiva varorna kan här det offentliga lägga sig i och

finansiera en kollektiv vara med skatter. Ett exempel skulle vara dagens svenska

försvar. På en privat marknad skulle det finnas en risk att vissa individer inte skulle

betala för denna vara. Staten har därför tagit kontroll och finansierar försvaret

med skatter. Ett försvar kan ge en känsla av trygghet. I och med att staten har

säkrat denna vara för människorna, har den också säkrat en viss trygghet och

även välfärd för folket.

Då negativ extern effekt råder på marknaden kommer samhällskostnaden

överstiga den privata.34 Ett exempel på extern effekt är miljöfarligt utsläpp vid en

fabriks produktion. Här kan den offentliga sektorn intervenera och reglera med

skatt eller avgift för att se till att de privata marginella kostnaderna

överensstämmer med de för samhället. Mindre miljöförstöring ger i sig en bättre

välfärd åt folket. Bättre miljö ger friskare luft och hälsa.

Naturligt monopol uppstår då en part på marknaden får en så dominerande

ställning att de konkurrerar ut andra parter och får monopolställning.35 Detta

hände på Sveriges telemarknad. På denna markand har nu den svenska staten

gått in och sett till att fler parter kan vara med och konkurrera för att marknaden

ska bli mer effektiv. Resultatet blir ett större utbud och lägre priser. Fler individer

har råd till varan och därmed tillgodoses behov eller önskemål uppfylls för

individer vilket leder till en ökad välfärd för människorna.

Transaktionskostnader, kostnader som en marknad kräver för kontakt, kontrakt

och kontroll, är även det en typ av marknadsmisslyckande.36 Den offentliga

sektorn hjälper även till med att minska transaktionskostnader genom att

33 Hultkrantz, 1992
34 Lipsey. 1995
35 Hultkrantz, 1992
36 Ibid
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upprätthålla ett stabilt rättssystem och väldefinierade ägande rätter.37 Ökad

stabilitet och trygghet ger återigen en högre känsla av välfärd.

Gunnar Myrdal pekade även han på positiva effekter som den offentliga sektorn

har på tillväxten. Han menade att tillväxten stimuleras av ökade skatter då de

används till humankapital som ger landet ett socialt kapital. Myrdal hävdade

också att genom finansieringen av humankapital även skulle minska

klassklyftorna i samhället som många tillsammans med Myrdal menar hämmar

tillväxten.38 Humankapital i form av skolgång ger individer skriv- och läskunnighet,

som i sig hjälper dem att känna sig delaktiga i samhället.

Åsikterna går dock isär. Det finns också teorier som menar att den offentliga

sektorn har negativa effekter på tillväxten och välfärden. En sådan effekt skulle

vara den snedvrida effekten skatter ger. En skatt slår in en kil mellan den

privatekonomiska och den samhällsekonomiska avkastningen av en viss

resursanvändning. En kil mellan avkastning på sparande och investeringar före

och efter skatt, leder till lägre investeringstakt och därmed också en lägre

tillväxttakt.39 I Sverige, som har en av de mest avancerade välfärdsstaterna i

världen, är marginalskatten för den genomsnittliga fulltidsarbetaren 75%. Det är

här tydligt att med denna skattepolitik är individens möjlighet att själv välja

mellan inkomst och fritid mycket liten. Genom att staten själv ska ta beslut om

individernas situation får en individ kanske en varukorg som han inte alls hade

valt vid den existerande budgetrestriktionen. Detta leder till att valen inte blir

rationella.40

Assar Lindbeck tar upp en ytterligare negativ effekt p.g.a. skatter i form av

minskad arbetsvilja. Då inkomstskatten är hög och dessutom högre ju mer man

tjänar, menar Linbeck att vid en viss gräns prioriterar människan fritiden framför

arbete eftersom en större andel av lönen ändå går till skatt vid ”för mycket”

37 Konjunkturrådets rapport, 1994
38 ibid
39 ibid
40 Lindbeck, Assar, 1988
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arbete.41 Lindbeck får medhåll av Paul Krugman som menar att ökad skatt

hämmar incitament. Han skriver i ”Valser om välfärd”: ”Den vanligaste metoden

att undvika skatt…är att undvika att göra saker som är beskattade. Tyvärr

inkluderar detta att arbeta och investera.”42 Laffer går även ett steg längre och

hävdar att en sänkning av skatt skulle inte bara öka incitamenten utan t.o.m. öka

skatteintäkter.43 Vid en för hög skatt börjar individerna att försöka undgå skatten

som Krugman menade i citatet ovan. Laffer menar att om då skatten sänks

kommer individerna inte lägre försöka undvika skatt vilket kommer att leda till att

statens skatteintäkter ökar. Detta skulle jag kunna tänka mig ha hänt på

alkoholmarknaden i Sverige idag. Där är skatten så hög på ”vit” alkohol att

individerna söker sig till hembränt eller smugglad alkohol istället för att köpa på

systembolaget. Om staten skulle sänka alkoholskatten till en nivå så att priset på

den ”vita” alkoholen blir densamma som för den ”svarta” skulle jag kunna tänka

mig att konsumtionen av den ”vita” alkoholen stiger så att t.o.m. staten får in mer

alkoholskatt än vad de får idag.

Det mest använda argument mot en stor offentlig sektor är att även den leder till

misslyckanden och inskränker den individuella valfriheten.44 Ett sådant

misslyckande är ”rent-seeking”. Detta betyder att marknadsekonomins

funktionsmöjligheter försämras, och därmed tillväxtmöjligheterna, då

välorganiserade grupper i samhället arbetar för att uppnå förmåner för den

egna grupper i form av förmånlig lagstiftning eller subventioner.45 Att en grupp i

samhället är starkt organiserade och får ett stark inflytande på de regerade kan

leda till att beslut som tas kanske inte alls är det mest effektivaste eller mest

samhällsekonomiskt lönsamt. Svaga grupper kommer efter och samhällsklyftorna

blir större.

Då förmågan att påverka sin egen situation minskar, minskar även valfriheten.

Med en stor välfärdsstat minskar valfriheten då den offentliga sektorn tar över

41 Lindbeck, A., 1987
42 Kugman, 1995, sid. 74
43 Krugman, 1995
44 Lipsey 1995
45 Ibid
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flera av de val som tidigare var individens.46 Detta är dock inte alltid sant. I en c-

uppsats som jag skrev tillsammans med Frida Petersson 1999 om den svenska

alkoholmarknaden gjorde vi en analys av Systembolaget. Vi kom fram till att

Systembolaget har idag ett så stort sortiment som en privat alkoholbutik aldrig

skulle kunna ha.47 Detta talar snarare för att på denna marknad ger ett statligt

företag en bättre valfrihet i sortiment än vad ett privat företag skulle kunna

erbjuda.

Syftet med den offentliga sektorn är att den ska ge individer trygghet och

därmed en slags frihet i sig men det finns även en risk att en alltför stor

välfärdsstat leder till en kontrollstat. Med regler tillkommer kontroll. Människorna

måste vara registrerade och finnas i register för att staten ska kunna tillfredsställa

deras behov och önskemål. Integriteten inskränks då i viss mån. Privata

angelägenheter dokumenteras och arkiveras. Dessa ska förstås hanteras med

vördighet och diskretion, men risken att någon som inte bör se dokumentet

faktiskt ser det finns alltid.48

En ytterligare risk med en stor offentlig sektor är risken för fusk och försämrade

incitament.49 Med bidrag till arbetslösa minskar incitamenten att arbeta och söka

arbete. Då en mamma får ersättning vid vårdnad av sjukt barn, är det svårt att

veta om mamman är hemma och vårdar barn eller får en betald ledighet. Detta

måste naturligtvis kontrolleras och därmed är risken stor att en alltför stor

välfärdsstat utvecklas till en kontrollstat.50 Stor kontroll och minskad valfrihet kan

leda till minskad frihetskänsla.

Vilka av dessa negativa respektive positiva effekterna som dominerar och den

offentlig sektors egentliga påverkan på tillväxten och välfärden är, är en empirisk

fråga. Konjunkturrådet (1994) plottade tillväxt takt mot utgiftskvot under perioden

1970 till 1992, med uppgifter från 19 OECD-länder. Sambandet visade sig då vara

46 Lindbeck, Assar 1988
47 Pehrsson & Petersson, 1999
48 Lindbeck, Assar, 1988
49 Westerberg, Bengt, 1993
50 Lindbeck, Assar, 1988
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negativt, att ju större offentlig sektor desto lägre tillväxt. Spridningen var dock stor

men den kan förklaras med att andra potentiella förklaringsvariabler

utelämnats.51

I Ekonomisk Debatt 1994:4 debatterar dock Jonas Agell, Thomas Lindh och Henry

Ohlsson mot Konjunkturrådets rapport om ett negativt samband. I artikeln ”Tillväxt

och offentlig sektor” plottar även de utgiftskvot mot tillväxttakt. Resultatet blev

likartad med Konjunkturrådets, d.v.s. ett negativt samband mellan offentlig sektor

och BNP per capita. Men de gjorde fler skattningar och inkluderade då

demografiska variabler, som mäter hur stora andelar av befolkningen som ligger i

svansarna av åldersfördelning(yngre än 15 år och äldre än 64 år). De justerade

även tillväxttakterna för skillnader i initial BNP per capita, år 1970. Resultatet blev

efter justeringarna annorlunda. Sambandet mellan BNP per capita och

utgiftskvot blev nu istället positiv. 52

Även de olika empiriska undersökningarna som gjorts om sambandet mellan

utgiftskvot och tillväxt strider mot varandra. Jag ska också i min analys försöka se

om jag finner ett samband mellan storleken på den offentliga sektorn och

tillväxten, med hjälp av de 3 i-länderna jag valt att titta närmare på USA, Japan

och Sverige. Storleken på den offentliga sektorn kommer då att räknas i andelen

offentlig konsumtion av landets BNP.

Det råder inga tvivel om att en stat ska finnas, frågan är bara hur stor. Som jag ser

det handlar debatten i stort sett om frihet. De som yrkar på en stor offentlig sektor

trycker på argumenten om att en stat ger individer frihet genom att den kan ge

dem en trygghet som den fria marknaden inte kan. Medan de som hävdar att

mindre offentlig intervenering desto bättre trycker på argumenten att en för stor

stat leder till registrering och kontroll, och därmed minskad frihet och välfärd.

Definitionen av begreppet frihet är liksom rättvisa, politiskt. Högern och vänstern i

politiken har två skilda definitioner som i sig påverkar storleken på den offentliga

sektorn.

51 Konjunkturrådets rapport, 1994
52 Ekonomisk Debatt, 1994:4



23

3 Välfärdsmått

3.1 Bruttonationalprodukten (BNP)

Bruttonationalprodukten (BNP) är ett lands totala produktion av varor och tjänster

under ett år. Inte förrän efter andra världskriget kom BNP att vara i fokus. Från

och med då har en ständigt växande BNP varit något man strävat efter. Måttet

används också ofta som ett mått på välfärd och samhällsutveckling.53

Exempelvis i Konjunkturrådets rapporter används nästan uteslutande BNP som ett

mått på välfärd.54 BNP-begreppet har dock utsatts för genomgripande kritik,

även från ekonomer. De viktigaste invändningarna är sammanfattade här

nedan.

BNP mäter endast värdet av det som köps och säljs på officiella marknader.

Detta innebär att hushållsarbete, byteshandel, kompistjänster, självhushållning

och det som sker på den svarta marknaden lämnas utanför. BNP lämnar

dessutom utanför fritid, fritid är alltså inte enligt BNP en del av vår inkomst eller

välfärd. Detta leder till tre olika problem.

• För det första innebär en överflyttning av en icke-marknadsbaserad

verksamhet till marknaden att BNP ökar utan att verkligheten har förändras.

Verksamheten har endast nu blivit registrerad. Ett exempel skulle vara en

familj som tidigare städade huset själv nu hyr in en städare en gång i veckan.

Arbetet utförs precis som tidigare men skillnaden är att nu räknas det in i BNP,

vilket det inte gjorde förut. Detta ökar BNP och skulle alltså höja vår välfärd.55

• Ett annat problem är att eftersom det oftast är kvinnor och barn som arbetar

inom den inofficiella marknaden, undervärderas deras arbeten systematiskt. I

U-länder är denna svaghet i BNP speciellt farligt då en stor del av

verksamheten finns i den informella sektorn.56

• Dessutom finns det undersökningar som visar på att verksamhet i den

informella sektorn är lika stor som den verksamhet i den officiella. Antalet

53 SCB, 1981
54 Konjunkturrådets rapport, 1994
55 Hermele, K., 1995
56 Almgren, H. 1996
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timmar vi arbetar hemma hos oss själva, vilket inte räknas med i BNP, är lika

stort som den officiella, uppmätta förvärvsarbetstiden, ca sex, sju miljarder

timmar om året för Sverige under 1980-talet. Man kan även anta att ökade

klyftor och arbetslöshet i samhället leder till ökad icke-registrerad verksamhet.

En allt högre BNP kan alltså nås till priset av växande klyftor. Det finns även de

som hävdar att för att en marknadsekonomi ska kunna fungera behövs

löneskillnader.57

Miljö är även det en viktig del av våra liv, men räknas inte heller med i BNP.58 Miljö

handlar om vår hälsa. Vi behöver frisk luft för att inte bli sjuka och därmed leva

under en sämre livskvalité.

En annan kritik riktat mot BNP-måttet är att det mäter både gott och ont. Ett

bilköp ingår i BNP, men även när man kör i diket med den så räknas reparationen

med i BNP. Verksamheter som förorenar miljön räknas in i BNP, liksom själva

reningen. Att förebygga sjukdom och också vård av sjuka ingår i BNP. Dessa

poster kallas för ”defensiva” verksamheter och är inga plusposter för landet, och

kritiker menar att de då inte bör räknas med i BNP.59 De ”defensiva”

verksamheterna är faktorer som ger oss en lägre välfärd i form av t.ex. hot mot

vår hälsa.

Låg tillväxt har jag tidigare nämnt som ett hot mot vår välfärd. Detta kan sedan

uttrycka sig i form av hemlöshet, dålig hälsa, undernäring, analfabetism,

vattenbrist etc. Men bara för att landet har en god tillväxt behöver inte det

betydda att landet slipper hemlöshet, undernäring etc. El Salvador har som sagt

en väldigt god tillväxt men också en stor andel fattig inom sin befolkning. Detta

är ett tecken på att BNP, resurserna, har inte fördelats på hela befolkningen. Att

BNP i sig inte säger något om fördelningen i landet är även det en svaghet som

måttet har.

57 Hermele, K., 1995
58 SCB, 1981
59 Hermele, K., 1995
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Amartya Sen som fick nobelpriset i ekonomi 1998 stärker teorin om att en låg

tillväxt behöver inte vara orsaken till varför människor svälter. Han studerade i sin

uppsats ”Poverty and Faminies: An essay on Entitlement and Deprivation” olika

hungersnöd. I de fallen han studerade kunde han urskilja att det inte var utbudet

på föda som var orsaken till svält, utan snarare människornas otillräckliga

berättighet att köpa den nödvändiga födan.60

Om man dividerar hela BNP med totalbefolkningen får man BNP per capita,

d.v.s. per invånare, men det talet kan dölja mycket stora inkomstskillnader.

Sydafrika t.ex. har haft en mycket högre BNP än de övriga afrikanska länderna.

En viktig orsak till detta är att den vita minoriteten i landet genom sina höga

inkomster lyfter upp genomsnittet. Att veta att BNP per capita i Brasilien är 2 940

dollar säger inte mycket om hur människorna där lever.61 Antalet invånare

påverkar alltså storleken på BNP per capita. Om antalet invånare i ett land ökar

kommer också BNP per capita att bli mindre trots att BNP är konstant.

BNP per capita anser jag inte vara ett mått på människornas situation utan

snarare det mål man ska sträva efter. Man har en given inkomst i landet, BNP,

som sedan ska fördelas jämt på folket. Genom att dividera BNP med antalet

invånare får man ut vad en och var i landet egentligen ska få.

Försvaret av BNP-begreppet är oftast att det är det bästa vi har men att vi bör

vara medvetna om dess brister. Ett annat försvar är att BNP inte bara är ett mått

utan snarare ett medel. Med en högre tillväxt kan man uträtta många andra

väsentliga ting inom välfärden.

Välfärden handlar om så mycket mer än bara pengar som räknas. Som jag

tidigare nämnt brukar man skilja på levnadsstandard och livskvalitet, och I den

allmänna debatten om vår välfärd brukar man ibland ange livskvalitet som ett

högre mål än levnadsstandard. Livskvalitet som gemenskap och trygghet, vilket

60 www.finance.commerce.ubc.ca/bookreview/arrow
61 Almgren, H., 1996
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ingår i Maslows behovspyramid, ingår inte i BNP.62 BNP mäter i sig mer

levnadsstandarden för landet än livskvalitén.

3.2 Human Development Index

Amartya Sen och Paul Streeten är bara några ekonomer som har försökt gå ifrån

BNP och ”pengar” som ett mått på välfärd och istället närma sig, via basbehov,

mänsklig utveckling (human development).

Förenta Nationerna (FN) har myntat ett nytt välfärdsmått som blivit ett

komplement till BNP-begreppet, nämligen Human Development Index (HDI). I HDI

mäter man följande faktorer: förväntad livslängd, läskunnighet i vuxen ålder och

levnadsstandard. Tre variabler har valts ut för att representera dessa faktorer,

nämligen inkomst per invånare (baserat på köpkraft), livslängd och analfabetism

(plus skolår). HDI-värdet sträcker sig från 0 till 1. 1 är det maximala värdet. Detta

mått är mer legitimt att jämföra andra länder med varandra.63 Med de olika

indikatorerna fångar HDI direkt upp fler faktorer som beror välfärden; hälsa

genom indikatorn livslängd samt trygghet och känsla av delaktighet i samhället

genom indikatorn analfabetism.

Men även detta välfärdsmått har blivit kritiserat. Det som är det starkaste

argumentet mot HDI är att det är ett sammanslaget index av flera indikatorer.

Om dessa indikatorer skulle vara högt korrelerade med varandra skulle en av

dem duga. Om de inte skulle vara korrelerade måste man separera dem och

fråga sig varför. Att föra indikatorerna tillsammans gör ämnet otydligt. Vad är

inkluderat och exkluderat? Dessutom är vikterna på komponenterna otydliga.64

Det finns dock flera argument för att använda ett genomsnittligt HDI framför ett

mått av genomsnittlig inkomst:

62 Almgren, H., 1996
63 Streeten, P., 1997
64 UNDP, 1997
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• Inkomstfördelning är mer snedvridet än analfabetism och livslängd, i form av

mer vikt på de få väldigt höga inkomster. Andra menar att vikterna i BNP är

mindre godtyckliga än i HDI då de är baserade på marknadspriser.

• Det betyder i sin tur att det höga genomsnittet säger oss något men inte allt.

Eftersom de icke-fattiga har tillgång till ”public services” före de fattiga skulle

en minskning i spädbarnsdöd m.m. vara indikatorer på att de fattiga fått det

bättre.

• En skiftning av HDI uppåt kan ses som en förbättring vilket en ökning av

produktionen inte alltid kan ses som då defensiva verksamheter ingår.

• Det finns mindre plats för relativa brister inom de sociala indikatorerna än vad

det finns i inkomst.

• Att reducera internationella klyftor inom mänsklig utveckling är viktigare än att

reducera de internationella inkomstklyftorna.

• HDI skiljer på defensiva och positiva verksamheter, vilket BNP inte gör.65

Att använda fler indikatorer än inkomst vid välfärdsmätning tycker jag är ett

måste. Jag anser att HDI är ett bättre välfärdsmått än BNP, men om man ska

mäta välfärden i redan utvecklade länder finns det flera indikatorer som jag

tycker att både BNP och HDI står utan. Ett exempel skulle vara kriminalitet. USA

anses vara ett välutvecklat land med en av världens största ekonomier. Trots det

anser jag att det landet har stora problem som påverkar invånarnas välfärd t.ex.

en hög kriminalitet. Då man ska undersöka välfärd i mer utvecklade länder, som

i-länder, kan det vara legitimt att använda andra indikatorer utanför HDI. T.ex.

droger, kriminalitet och hemlösa är bara några indikatorer på socialt

misslyckande i ett land. Dessutom har det diskuterats om svåra dödliga sjudomar,

som Aids eller cancer, ska vara en indikator på välfärd.66

Till HDIs försvar kan man dock säga att det är lättare att förstå ett enda mått än

en presentation av en lång lista av separata indikatorer. Men viktigaste är nog

att trots dess brister visar det på avsaknaden av alternativa mått till BNP. HDI tar

oss för en stund ifrån vår besatthet att använda oss av inkomstmått vid

65 Streeten, P., 1997
66 Ibid
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välfärdsmätning. Mänsklig utveckling är mycket djupare och vidare än vad ett

enda mått på välfärd någonsin kan visa på. Ett enda mått och indikator kan

omöjligt innehålla alla dimensioner som välfärd står för.

3.3 Physical Quality of Life Index (PQLI)

Physical Quality of Life Index (PQLI) består av tre variabler som ska visa på ett

lands välfärd och de fattigas situation; spädbarnsdödlighet, livslängd och

analfabetism. Det är som synes snarlika HDI men med en mer inriktning åt hälsa.

Måttet har också fått samma kritik som HDI; om indikatorerna är korrelerade

skulle man kunna använda sig av en enda, och liksom i HDI är vikterna otydliga.

Det finns dessutom väldigt liten teoretisk grund bakom detta mått.67

Detta mått har inte med inkomst som en variabel. PQLI har sin styrka i att det

koncentrar sig på vad som händer med de fattiga i samhället. Självklart är det

förenklat men det visar på de fattigas behov, vilket är rätt till liv.68 Därmed skulle

jag vilja påstå att PQLI står bara för de grundläggande behoven, livskvalitet, och

har helt och hållet bortsett från önskningar och levnadsstandard. PQLI anser jag

vara ett bra mått på välfärd i u-länder då måttet är koncentrerat på variabler

som visar på de fattigas situation. Jag tror att det är mer troligt att en fattig i ett i-

land är fattig för att han är sjuk, bostadslös eller inte har ett arbete, än p.g.a. att

han inte kan skriva eller läsa, eller att spädbarnsdöd är ett problem.

Eftersom jag anser PQLI inte vara ett välfärdsmått för i-länder får det heller inget

utrymme i min analys. Jag ansåg det dock viktigt att ta upp det som ett av de

bättre välfärdsmåtten.

67 Jarl, Ann-Cathrin, 1999
68 Streeten, P., 1997
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4 Utvecklingen av BNP per capita, offentlig konsumtion samt HDI

4.1 BNP per capita

I diagram 4.1 nedan demonstreras utvecklingen av BNP per capita i löpande

priser för de sex observerade länderna (USA, Sverige, Japan, Nigeria, Bangladesh

och Haiti).

Källa: Human Development Report 1990-1999

Diagram 4:1 BNP per Capita
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För u-länderna kan man inte utskilja någon rak trend i BNP. Tillväxten har i de 3 u-

länderna gått både upp och ned, men i stort har dessa länder från år 1987 till

1997 fått en bättre tillväxt, med andra ord mer resurser att fördela. För Nigeria har

BNP per capita gått upp från år 1987 till 1997 med 38%, Bangladeshs BNP per

capita har ökat med 19% och Haitis med 64%. HDI för de observerade u-länderna

har också gått upp och ned och har under 10-års perioden förbättrats för alla tre,

så väl för Nigeria som för Bangladesh och Haiti.

Vad gäller tillväxten för de tre i-länderna är trenden mer konstant. Tillväxten för

dessa länder har mer eller mindre ökat under hela 10-årsperioden. Procentuellt

sett har Japans BNP per capita ökat mest, med 83% från år 1987 till 1997. I USA

har BNP per capita ökat under samma tidsperiod med 65% och i Sverige 44%.

Detta betyder att även i-länderna har fått mer resurser att fördela på folket.
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4.2 Offentlig konsumtion

I diagram 4.2 kan vi följa trenden för BNP (löpande priser) i de tre observerade i-

länderna och jämföra den mot trenden för offentlig konsumtion (löpande priser).

I digram 4.2.2 visas trenden för andelen offentlig konsumtion av landets BNP.

Källa: Egen bearbetning

Diagram 4:2 BNP jämfört med offentlig konsumtion
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Källa: Egen bearbetning

Japan Har en väldigt liten offentlig konsumtion jämfört med de två andra

länderna. Japans offentliga konsumtion har både sänkts och ökat under

tidsperioden, från 1987 till 1997 har dock konsumtionen totalt ökat men med

endast 0,9% av BNP. USAs offentliga konsumtion har också gått upp och ned.

Totalt har deras offentliga konsumtion sänkts med 1,5% av BNP från år 1987 till

1997. Sverige har den största offentliga konsumtionen av alla de tre observerade

länderna. Vår konsumtion har också den varierat och totalt sänkts med 0,9% av

BNP under tidsperioden.

Diagram 4:2:2 Offentlig konsumtion/BNP
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4.3 HDI

I diagram 4.3 åskådliggörs trenden för HDI i de sex observerade länderna.

Källa: Human Development Report 1990-1999

Genom att resurserna i i-länderna har ökat borde även HDI, välfärden, ha

förbättrats men så är dock inte fallet:

Om ett likhetstecken sätts mellan HDI och välfärd kan det påstås att trenden går

mot minskad välfärd för alla tre observerade i-länderna. Japan har minskat mest

tätt följt av Sverige. USAs HDI har endats minskat med hälften av vad Sveriges

välfärd har gjort. Både Sveriges och Japans offentliga konsumtion har sänkts

medan USAs offentliga konsumtion har ökat. Det kan vara orsaken till att USAs HDI

inte har sänkts så mycket som Sveriges. Staten har en stor roll i kedjan till en bra

välfärd, som beskrivits i kapitel 2. Kedjan är inte fullständig i dessa i-länder,

Diagram 4.3 HDI

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997

År

H
D

I-
vä

rd
e USA

Sverige

Japan

Nigeria

Bangladesh

Haiti



34

resurserna har ökat men inte välfärden. Den felade länken kan vara statens roll i

sammanhanget. Fördelningen av resurserna har kanske inte varit effektiv eller så

kan resurserna ha gått till områden som inte påverkar HDI.

4.4 Korrelation

R2 är en slags förklaringsfaktor (coefficient of determination) och är det mest

använda måttet för samband. Måttet beskriver hur många procent av

variationen i Y som förklaras av X, och måttet ligger mellan 0 och +1.69 Ett sätt att

se om ett samband finns mellan BNP och HDI är att räkna ut r2, förklaringsgraden

för X = BNP per capita och Y = HDI, för att se hur många procent i förändringen

av HDI som förklaras av BNP per capita.

En annan förklaringsgrad är r som ligger mellan –1 och 1. Förklaringsgrad som är

mellan –1 och 0 tyder på ett negativt samband. Ett r mellan 0 och +1 visar på ett

positivt samband.70

X=BNP per capita och Y=HDI

Land Förklaringsgrad r2 Förklaringsgrad r

USA 0,97 0,98

Sverige 0,98 0,99

Japan 0,95 0,97

Nigeria 0,93 0,96

Bangladesh 0,96 0,98

Haiti 0,99 0,99

Förklaringsgraden, r2, för de sex observerade länderna pekar på att den största

delen av förändringen i HDI kan faktiskt förklaras av BNP per capita.

Förklaringsgraderna ligger någonstans mellan 93 och 99% vilket betyder att 93-

99% av förändringen i HDI kan förklaras av BNP per capita. Förklaringsgraden r

syftar på att detta samband mellan BNP per capita och HDI är positiv för alla

observerade länder eftersom r ligger mellan 0 och +1.

69 Gujarati, D., 1995
70 ibid
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X=BNP per capita Y=Offentlig konsumtion

Land Förklaringsgrad r2 Förklaringsgrad r

USA 0,997 0,999

Sverige 0,999 0,999

Japan 0,999 0,999

Vi kan se i tabellen ovan att korrelationen mellan offentlig konsumtion och BNP

per capita är mycket stor och positiv.

Den höga förklaringsgrad kan dock bero på en tredje variabel som påverkar

både X och Y därför kan jag inte påstå med all säkerhet att förklaringsgraderna

är riktiga.
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5 Analys

I detta kapitel ska jag försöka svara på mina frågeställningar. Finns det ett

samband mellan BNP och HDI? Är sambandet i så fall samma för i-länder och u-

länder? Dessutom, existerar det ett samband mellan storleken på den offentliga

konsumtionen och BNP respektive HDI för i-länder?

5.1.1 Sambandet mellan offentlig konsumtion och tillväxt

Alla i-länder jag observerat har haft en ökad tillväxt. Men vad gäller deras

offentliga konsumtion är det varierande. USA och Sverige har under tidsperioden

minskat sin offentliga konsumtion, medan Japan har ökat. Därmed kan jag inte

urskilja något direkt samband mellan offentlig konsumtion och BNP.

Däremot kan jag urskilja ett annat samband: Japan som har och alltid haft den

minsta offentliga konsumtionen har också den bäst växande tillväxten, och

Sverige som har den största konsumtionen har också den minst ökade BNP per

capita av de tre observerade i-länderna. Detta kan tolkas med hjälp av teorin

om att en alltför stor statlig intervention hämmar tillväxten då allokeringsförluster

uppstår på marknaden p.g.a. skatter, ”rent-seeking” m.m. Detta tyder på att

tillväxten blir avtagande ju större den offentliga konsumtionen blir. Se illustration

nedan.

Illustration 5:1:1

BNP

0 1 2 Offentlig konsumtion

Källa: Egen bearbetning

Det är kanske därför som Japan (närmare 0 i grafen) med minst offentlig

konsumtion har höjt den, medan Sveriges offentliga konsumtion (närmare 2 i

grafen) som är störst, sänks. Båda länderna kanske söker efter den ”rätta”

storleken på offentlig konsumtion för att maximera BNP, punkt 1 i grafen.
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5.1.2 Sambandet mellan offentlig konsumtion och välfärd

HDI för alla tre i-länderna har en nedåtgående trend. Storleken på den offentliga

konsumtionen är dock olika. Därmed kan jag heller inte se ett direkt samband

som säger att den offentliga konsumtionen påverkar HDI.

Intressantare är att i Japan, som har den minsta offentliga konsumtionen av de

tre, har välfärden minskat som mest. Däremot har USAs välfärd, enligt HDI,

minskat minst av de tre länderna, nästan hälften av vad Sveriges HDI har. Enligt

teorin bör USA som har en mindre offentlig konsumtion ha en lägre välfärd

(räknat i HDI) än en land med en större offentlig sektor t.ex. Sverige. Nu är fallet så

att USA år 1997 hade bäst HDI av de tre observerade länderna, och Sverige

hade sämst HDI.

Det kan tänkas att storleken på den offentliga konsumtionen har en negativ

påverkan även på HDI, d.v.s. att både en för liten konsumtion (läs Japan, 0 i

illustrationen nedan) och en alltför stor konsumtion (läs Sverige, 2 i illustrationen

nedan) inte påverkar HDI lika positivt som en ”lagom” stor offentlig konsumtion

som då USA (1 i grafen nedan) skulle ha lyckats bygga upp.

Illustration 5:1:2

HDI

0 1 2 Offentlig konsumtion

Källa: Egen bearbetning

Detta kan förklaras med samma anledning till varför en allt för stor offentlig

konsumtion minskar BNP, d.v.s. att den hämnar tillväxten då allokeringsförluster

uppstår på marknaden, detta p.g.a. skatter etc. En hämmad tillväxt kommer i sin

tur at hämma HDI då inkomst är en indikator i HDI. Dessutom har jag fastställt att

korrelationen mellan HDI och BNP är väldigt stor. Så att sambandet mellan
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offentlig konsumtion och tillväxt samt sambandet mellan offentlig konsumtion

och HDI är snarlika är givet.

5.2 Sambandet mellan BNP per capita och HDI

Generellt kan man påstå, med kurvorna i kapitlet 5 som hjälp, att ett samband

finns mellan BNP per capita och HDI. Detta samband är dock olika beroende på

om man tittar på i-länder eller u-länder.

Med hjälp av kurvorna tycks sambandet mellan BNP per capita och HDI i i-

länderna vara negativt, d.v.s. då BNP per capita ökar minskar välfärden, räknat i

HDI. De olika resultaten visar på att de olika måtten inte mäter samma sak.

Inkomsten har ökat men fördelningen är inte lyckad. Detta skulle bl.a. kunna

försvaras med att man i i-länder inte satsar sina resurser på de områden som

påverkar HDI, t.ex. läskunnighet och livslängd, utan har prioriterat sina resurser på

annat.

I de 3 u-länderna som jag observerat hittas inget uppenbart samband mellan

BNP och HDI när man studerar tabellerna (se appendix) och kurvorna. De båda

måtten har gått upp och ned men inte samtidigt. I det långa loppet, i denna

analys under 10 år, har dock både BNP och HDI ökat vilket tyder på ett positivt

samband långsiktigt. Det skulle betyda att då BNP ökar i u-länder förbättras

också HDI generellt på långsikt. Det kan även vara så att u-länderna har satsat

det mesta av sina ökade resurser på områden som påverkar just de indikatorer

som HDI består av.

Med förklaringsgraden r2 till hjälp kan man påstå att en stor del av förändring i

HDI kan förklaras av förändringen i BNP per capita, då förklaringsgraderna i alla

de observerade länderna är någonstans mellan 93 och 99%. Att det har blivit en

så hög förklaringsgrad kan dock förklaras med att just inkomst baserat på

köpkraft ingår i HDI. Dessutom kan det, som tidigare nämnts, finnas en tredje

variabel som påverkar både BNP per capita och HDI som gör att

förklaringsgraden blir så stor.
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Ett frågetecken som dock består är varför HDI minskar i i-länderna då BNP per

capita ökar. BNP per capita beskriver hur mycket ett land har producerat under

ett år per invånare. Eftersom BNP indirekt via köpkraft även ingår i HDI så borde

deras kurvor följas åt. Trots det kan man i mina tabeller (se appendix) och i

kurvorna att BNP per capita för i-länderna har ökat medan HDI har minskat.

Det negativa sambandet mellan BNP och HDI i i-länderna skulle kunna förklaras

av olika anledningar:

- Inkomst indikatorn inom HDI är köpkraft. En anledning till att HDI minskat är att

köpkraften inte lägre är lika stor. Kanske har en skattekil kommit emellan så att

trots att landet erhållit sig en bra BNP, har inte människorna i landet tillräklig stark

köpkraft som skulle öka HDI.

- Landet har inte heller prioriterat övriga områden som påverkar HDI; läskunnighet

och livslängd. Det verkar dock inte troligt för de i-länder som jag observerat, där

majoriteten går eller har gått i skolan och där livslängden inte är ett problem.

- Ökningen i BNP är till största delen defensiva verksamheter, som inte påverkar

HDI.
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6 Slutord

För ett lands samhällsutveckling behövs resurser, vilket visas i måtten BNP och BNP

per capita. För att individernas välfärd i samhället ska utvecklas måste dessa

resurser användas till de områden som ökar välfärden. Vilka områden är det?

Svaret är att det finns oändligt många områden, exempel är utbildning, hälsa,

fred och trygghet. Men de är endast exempel, det finns massvis med fler

områden. Välfärd är också subjektivt. En dator skulle öka min välfärd medan en

dator kanske inte alls skulle öka en etiopisk kvinnas välfärd. Vi har olika behov

och önskningar beroende på i vilket stadium i samhällsutvecklingen vi befinner

oss.

HDI är ett mått på välfärd. Det visar på hur välfärden har utvecklats inom vissa

områden (köpkraft, läskunnighet och livslängd). HDI är långt ifrån ett fulländat

välfärdsmått, men det visar ändå på om resurserna har använts till att tillgodose

individernas läskunnighet, livslängd och köpkraft, vilket alla är områden inom

välfärden.

Mina tabeller och kurvor visar på ett negativt sambandet mellan BNP per capita

och HDI för i-länderna och ett positivt för u-länderna. Detta tyder på att BNPs och

HDIs resultat följs åt samma håll vid en välfärdsmätning i u-länder men inte i i-

länder. Detta leder i sig till slutsatsen att det är mer befogat att använda BNP per

capita vid mätning av välfärd i u-länder än vad det är i i-länder.

Varför har vi en negativ utveckling av HDI när vi har en ökad BNP per capita i vårt

land Sverige? Lägger vi våra resurser på ”önskemål” som vi anser är våra behov

och därmed glömt bort de grundläggande behoven? Vi kanske tror oss

tillgodose de grundläggande behoven? Jag vill påstå att behoven kan aldrig bli

färre, de blir bara fler i en samhällsutveckling. Vi får inte glömma bort de ”gamla”

behoven bara för att vi har, genom utveckling, skaffat oss fler. Då resurserna har

ökat bör de ”gamla” resurserna gå till de ”gamla” behoven, medan de ”nya”

resurserna går till de ”nya” behoven. Det råder delade meningar om hur

resurserna fördelas rättvist. På vilka områden eller vilka grupper i samhället de
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ökade resurserna ska satsas på är en politisk fråga och jag ser inget annat än att

det är en fråga om prioriteringar som har lett till HDIs negativa trend.

Jag vill påstå att HDI är ett alternativ till BNP i välfärdsmätning vid en viss period i

samhällsutvecklingen, men långt ifrån ett fullständigt välfärdsmått. Eftersom alla

länder inte är i samma fas i utvecklingen bör också olika mått på välfärd

användas. Då önskemål blir behov, landet har gått till nästa fas i utvecklingen,

bör även de sammansatta välfärdsmåtten förändras utan att man för den delen

glömmer bort de grundläggande, ”gamla”, behoven. Indikatorerna bör följa

utvecklingen och ändras i samma takt som behoven. Liksom förändringen av

behov är en del av välfärdsutvecklingen bör också förändringen av välfärdsmått

vara en del av framåtskridandet.

Jag efterfrågar fler typer av mått på välfärd som är formade till olika stadier i

samhälsutvecklingen. Ett land kan ha ett väldigt bra skolväsende, ha en bra

tillväxt och bra tillgång till vård, men bestå av en diktatur där människorna lever

under odemokratiska former och där de mänskliga rättigheterna inte följs. Detta

syns varken i BNP eller HDI. Trots det använts de flitigt som mått på människors

välfärd.
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Appendix 1

Tabell 4:1 BNP per capita

År USA Sverige Japan Nigeria Bangladesh Haiti

1987 17615 13780 13135 668 883 775

1988 19850 14940 13650

1989 20998 14817 14311 1160 820 962

1990 21449 17014 17616 1215 872 933

1991 22130 17490 19390 1360 1160 925

1992 23760 18320 20520 1560 1710 1046

1993 24680 17900 20660 1540 1290 1050

1994 26397 18540 21581 1351 1331 896

1995 26997 19297 21930 1270 1382 917

1997 29010 19790 24070 920 1050 1270

Källa: Human Development Report 1990-1999

Tabell 4:2 BNP jämfört med offentlig konsumtion

BNP i löpande priser,
dollar

Offentlig konsumtion, i löpande priser, dollar

År Japan Sverige USA Japan Sverige USA

1987 2419656 161440 4692325 228129 43127 819350

1988 2918803 181949 5044600 266805 47392 859125

1989 2902185 191200 5438725 263223 50050 912525

1990 2976278 230043 5743825 268597 62949 976700

1991 3407834 239464 5916700 307523 65252 1025450

1992 3720164 247630 6244450 341688 69126 1054650

1993 4282360 186080 6558100 403314 52250 1079825

1994 4692971 198545 6946975 447914 53971 1102500

1995 5145015 231463 7265400 506334 59608 1136375

1996 4588372 252565 7636000 449500 64966 1173050

1997 4445881 263896 8079925 442290 68078 1210077

Källa: www.nfakta.se



45

Tabell 4:3 Offentlig konsumtion/BNP i %

År Japan Sverige USA

1987 9,4 26,7 17,5

1988 9,1 26,0 17,0

1989 9,1 26,2 16,8

1990 9,0 27,3 17,0

1991 9,0 27,2 17,3

1992 9,2 27,9 16,9

1993 9,4 28,1 16,5

1994 9,5 27,2 15,9

1995 9,8 25,8 15,6

1996 9,8 25,7 15,4

1997 9,9 25,8 15,0

Källa: Egen bearbetning

Tabell 4:4 HDI

År USA Sverige Japan Nigeria Bangladesh Haiti

1987 0,961 0,987 0,996 0,322 0,318 0,356

1988 0,976 0,982 0,993

1989 0,976 0,976 0,981 0,241 0,185 0,276

1990 0,976 0,977 0,983 0,246 0,189 0,275

1991 0,925 0,928 0,929 0,348 0,309 0,354

1992 0,937 0,929 0,937 0,406 0,369 0,362

1993 0,94 0,933 0,938 0,4 0,365 0,359

1994 0,942 0,936 0,94 0,393 0,368 0,338

1995 0,943 0,936 0,94 0,391 0,371 0,34

1997 0,927 0,923 0,924 0,456 0,44 0,431

Källa: Human Development Report 1990-1999


