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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Det finns en mängd olika uppfattningar om vad välfärd egentligen innebär och hur det bör mätas. 

Att studera ett lands tillväxt i BNP är den metod som används flitigast för att värdera och jämföra 

länders levnadsnivå. Som en följd av den växande kritiken mot BNP-måttet har dock alternativa 

välfärdsindex växt fram med tiden. Syftet med denna uppsats har varit att jämföra BNP-indexet 

med två andra välfärdsmått, HDI och WISP. Vi har genom en deskriptiv studie granskat fyra i-

länders och fyra u-länders utveckling i respektive mått för tidsperioden 1990-2000. Vi har försökt 

påvisa de avvikelser som kan uppkomma när vi använder oss av ett index som inte enbart behandlar 

utvecklingen i BNP, utan även behandlar sociala faktorer såsom utbildning och sjukvård. I 

uppsatsen har vi även sökt svar på hur starkt sambandet till BNP/capita är för de alternativa 

välfärdsmåtten HDI och WISP.  Efter genomförd studie fann vi att ju fler indikatorer som 

inkluderas i ett välfärdsindex desto svagare tenderar sambandet till BNP att vara. Att finna ett 

gemensamt välfärdsmått att applicera för både i-länder och u-länder visade sig vara svårt eftersom 

valet av vilka indikatorer som skall inkluderas i måttet är komplext på grund av ländernas olika 

levnadsförhållanden.  
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 ABSTRACT 

 

 

 

 

There are many different opinions about how to measure welfare and what components that should 

be included in a welfare index. The most common way to compare different countries wellbeing is 

to study the level of their GDP. In time new ways of measuring welfare has developed due to the 

growing criticism towards the GDP measure. The purpose of this essay has been to compare GDP 

towards two alternative welfare measures, HDI and WISP. By using a descriptive study we have 

revised the evolvement of four developed countries and four developing countries in each measure 

for the period 1990-2000. We have tried to show the divergence that can arise if we use an index 

that does not only include the growth in GDP but also includes social indicators such as education 

and medical service. In the essay we have also been trying to discover how strong the relationship 

to GDP is for the alternative welfare measures, HDI and WISP. After implementing the theories we 

found that when more indicators are included in a welfare index the connection to the GDP tends to 

weaken. To find a common welfare measure to apply on both developed countries and developing 

countries turned out to be difficult because the choice of the indicators, which should be included in 

the measure, is complex due to different living standards in the countries. 
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Kapitel 1 

INTRODUKTION 

 

 

 

1.1 Problembeskrivning 

Den vedertagna definitionen av välfärd är: ”Välfärd, samlande benämning på människors 

levnadsförhållanden. En beskrivning av människors välfärd bygger som regel på en redovisning av 

deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden, arbetsförhållanden.”1  

 

Definitionen av begreppet välfärd som kom att användas i Sverige under 1950-talet utgick ifrån 

samhällsforskarens Richard Titmuss idéer. Levnadsnivån och handlingsfrihet utgjorde definitionens 

två steg. Levnadsnivån gavs förklaringen tillgången till resurser i pengar, ägodelar, kunskaper, 

psykisk och fysisk energi, sociala relationer, säkerhet etcetera. Begreppet välfärd används därefter 

som en samlingsbeteckning för människornas levnadsnivå på de områden som folket önskar 

påverka genom gemensamma beslut och genom åtaganden i institutionella former det vill säga 

genom politiken.2

 

I definitionen handlingsfrihet antas människan vara en driftig varelse som på egen hand utvecklas 

och färdas väl genom livet om personen ges tillräckligt med resurser. Det som eftersträvas är att 

utifrån givna resurser skall människan kunna göra egna val efter sina önskemål och skapa det goda 

livet. Människans tillgång till kollektiva system såsom utbildning och sjukvård bör tas i beaktande 

vid välfärdsvärderingen och inte enbart personens utbildningsnivå eller hälsotillstånd. 3

 

Eftersom det finns en mängd olika synsätt på vad välfärd egentligen innebär pågår ständigt 

diskussioner om vilka faktorer det ultimata välfärdsmåttet skall innefatta, vilket gör att det kan vara 

svårt att hitta ett mått som mäter välfärd på ett allmänt accepterat sätt. För att kunna mäta och 

jämföra länders levnadsnivå är det av största betydelse att använda sig av ett mått, som på ett 

rättvisande sätt, visar länders sanna välstånd.  

 

                                                 
1 Nationalencyklopedin (1996) 
2 SOU 2000:41  
3 Ibid. 
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Välfärd kan mätas på flera olika sätt. Det vanligaste sättet att mäta detta är genom att studera 

länders BNP/Capita, men ger måttet verkligen en rättvis och fullständig bild av hur verkligheten ser 

ut? Med tiden har kritiken mot användandet av BNP som välfärdsmått ökat på grund av att den 

anses kunna ge upphov till en snedvridande bild av välfärden. Därför har med tiden alternativa 

välfärdsmått växt fram. Human Development Index (HDI) är idag en alltmer accepterad metod att 

mäta ekonomisk och samhällelig utveckling. Richard Estes utvecklade 1970 välfärdsmåttet 

Weighted Index of Social Progress (WISP) som behandlar ett fyrtiotal indikatorer vilket främst 

beskriver social utveckling med en viss tyngdpunkt på u-länder. Det är intressant att undersöka hur 

länders välfärdsförhållanden beskrivs beroende på vilket välfärdsmått vi väljer att använda oss av 

och om mått som behandlar ett flertal indikatorer har ett synbart samband med utvecklingen i 

BNP/capita. Medför en ökning i BNP/capita nödvändigtvis en ökning i ett annat mått?  

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra välfärdsmåttet BNP/capita med två alternativa välfärdsindex, 

WISP och HDI, och studera, för ett antal i- och u-länder, om det finns samband mellan BNP/capita 

och dessa välfärdsindex. Vidare försöker uppsatsen beskriva tänkbara förklaringar till att dessa 

välfärdsmått eventuellt ger en annan bild av ett lands välfärd än BNP/capita. 

    

1.3 Metod 

Genom deskriptiv studie av befintligt datamaterial söker vi i uppsatsen svar på hur starkt sambandet 

till BNP/capita är för HDI och WISP och orsaken till varför välfärdsindex med flera indikatorer 

eventuellt ger en annan bild av ett lands välfärdsnivå än BNP/capita.  

 

1.4 Avgränsning 

Det finns ett tiotal välfärdsindex. Uppsatsen avgränsas till att enbart beskriva BNP/capita, WISP 

och HDI. Detta beror på att ett flertal alternativa välfärdsindex endast täcker i-länder och att 

tillgänglig data ej finns för de indikatorer som ingår i andra välfärdsindex, till exempel ZUMA. I 

uppsatsen kommer vi att tillämpa dessa tre välfärdsmått på fyra i-länder respektive fyra u-länder 

under tidsperioden 1990-2000. De i-länder vi har valt att granska är Sverige, USA, Australien och 

Japan. Motivet till dessa val är främst att jämföra länder från olika världsdelar med varandra. Vi vill 

även se hur resultaten skiljer sig åt när vi jämför länder med till exempel olika storlekar på den 

offentliga sektorn. U-länderna vi valt att granska är Angola, Indien, Albanien och Argentina som 

även de är belägna i olika världsdelar. Detta görs för att uppnå en opartisk jämförelse.  
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1.5 Disposition 

I kapitel ett börjar vi med att presentera ämnet vi valt och varför detta ämne är intressant att studera. 

Syfte och metod med uppsatsen ges. I det andra kapitlet ges en beskrivning av olika synsätt på 

välfärd och vad det egentligen innebär. I kapitel tre redogör vi för de olika välfärdsmåtten vi valt att 

använda oss av i uppsatsen. Det fjärde kapitlet innehåller empirisk fakta om respektive lands 

välfärdsutveckling mellan åren 1990-2000. Här söker vi svar på hur resultaten för de olika 

välfärdsmåtten skiljer sig åt beroende på om vi använder ett mått med en indikator eller ett mått 

med flera indikatorer. I det femte kapitlet görs en analys på resultaten vi fått fram i föregående 

kapitel och en välfärdsjämförelse mellan de olika måtten sker för de utvalda länderna. Sjätte och 

avslutande kapitlet omfattar de slutsatser vi gjort utifrån analysen. Detta kapitel innehåller även våra 

egna reflektioner som vuxit fram under arbetets gång. 
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Kapitel 2 

BAKGRUND 

 

 

 

2.1 Tankar om välfärd 

Detta avsnitt är baserat på statsvetaren Erik Mobergs publikationer (2004) om inte annan källa 

anges. 

 

Samhällsvetare och filosofer har länge försökt ta fram kriterium för att möjliggöra jämförelser 

mellan olika samhällstillstånd. Detta görs för att kunna rangordna tillstånd som är bättre eller sämre 

för samhället. Det ges även större möjligheter att med auktoritet och träffsäkerhet föreslå 

ekonomiska och politiska insatser som leder till förbättringar i samhällstillståndet.  

 

Utilitaristerna kom tidigt att kallas för välfärdsteoretiker. Den grundläggande synen hos dem är att 

lust och lycka betraktas som det goda i livet medan smärtan anses representera det onda. 

Utilitaristen Jeremy Bentham ansåg att en människas lycka och njutning kan under ideala 

omständigheter observeras och mätas. Genom att addera enskilda individers lycka uppnås en 

fullständig lyckosumma för hela samhället, som kom att kallas lyckotalet. Bentham menade att de 

ekonomiska och politiska målen bör vara att maximera denna summa och att samhället var bättre 

desto större talet var. Eftersom lyckotalet bestod av den totala summan av alla enskilda individer i 

ett samhälle förutsattes att summeringen av den ena individens lyckotal direkt, och i kvantitativ 

mening, kunde likställas med andra individers lyckotillstånd.  

 

I början på 1900-talet utvecklades en välfärdsteori som i många avseenden var mer utvecklad än 

dess föregångare. Bakom denna idé stod främst Arthur C. Pigou, professor i nationalekonomi. Han 

menade att önskemål och mänskliga nödvändigheter kan klassificeras efter en hierarkisk struktur. 

De materiella behoven, såsom mat, kläder och husrum, ansåg han vara de mest grundläggande 

behoven och det som nästan alla individer först försöker tillgodose sig med. Därefter ansåg Pigou 

att människan strävade efter att uppfylla andra behov, med något mindre materiellt innehåll såsom 

erkänsla och självförverkligande. Pigou hade uppfattningen att nästan alla människor hade samma 

slags behov och därför liknade varandra i många avseenden. 
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Utifrån dessa idéer härleddes ett jämlikhetsideal fram. Ifall resursallokeringen förändrades så att 

klyftorna mellan rik och fattig minskade, skulle behov som innan förändringen varit tillgodosedda 

för den rika, inte längre vara det i samma utsträckning. Omfördelningen skulle komma att bidra till 

att de rika får det sämre medan de fattigas grundläggande behov uppfylls i större utsträckning vilket 

skulle medföra en ökning av den totala behovstillfredsställelsen.   

 

Pigou ansåg vidare att samhällsnyttan och den privata nyttan av en särskild produktionsinsats inte 

nödvändigtvis behöver vara lika stora. Externa effekter uppstår när dessa båda nyttor inte 

överensstämmer med varandra, vilket medför att andra aktörer än de som direkt deltar i 

marknadstransaktionerna också kommer att påverkas av transaktionerna. Positiva externa effekter 

uppkommer när samhällsnyttan är större än den privata nyttan, medan negativa externa effekter 

uppstår ifall den privata nyttan överstiger samhällsnyttan.  

 

Pigou menade att förhållandet mellan samhällsnyttan och den privata nyttan påverkar 

produktionsnivån av varor och tjänster. En produktion med positiva externa effekter, det vill säga 

där samhällsnyttan är större än den privata nyttan, tenderar att bli mindre än den 

samhällsekonomiskt optimala nivån på produktionen. När negativa externa effekter förekommer 

tenderar produktionen att överstiga den samhällsekonomiskt optimala nivån. Ifall externa effekter 

föreligger kännetecknas marknaden av ineffektivitet vilket inte ger optimala resultat. Pigou ansåg 

att det därför är viktigt att fastställa orsakerna till varför marknaden är imperfekt och att finna 

politiska vägar för att lösa dem.  

 

Under 1930-talet riktade ekonomen Lionel Robbins skarp kritik mot Pigous teori kring välfärd. 

Robbins utgick från nya föreställningar angående vad ekonomisk vetenskap var och borde vara och 

inhämtade inspiration främst från den logiska empirismen inom filosofin. Den kritik Robbins 

riktade mot Pigou var framförallt hans interpersonella jämförelser av nytta.  

 

Den metod som föreslogs, och som även med tiden kom att accepteras, var användningen av ett 

kriterium som formulerats av Vilfredo Pareto, en italiensk ekonom och sociolog. Detta kriterium 

benämndes paretokriteriet och säger att ett samhällstillstånd är bättre än ett annat om det enligt varje 

medborgare uppfattas så. Ett samhälle är paretooptimalt om villkoret att ingen medborgare kan få 

det bättre utan att någon annan måste få det sämre uppfylls. Ifall samhället befinner sig i 

paretooptimalitet kan inte paretoförbättring ske. 
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Detta kan illustreras i grafen nedan som visar ett samhälle med två medborgare, A och B. Figuren 

visar produktionsmöjlighetskurvan av varor och tjänster i ett samhälle. Kurvlinjen utgör en gräns 

för vad individ A och individ B maximalt kan utnyttja i sin produktion av varor och tjänster.  

 

 

 
Figur 2.1 Produktionsmöjlighetskurva 

Källa: Moberg (2004) 

 

I punkten p1 utnyttjas inte produktionskapaciteten maximalt och både A och B kan uppnå en större 

nytta än i den punkten. Punkter som finns placerade nordöst om p1 beskriver förbättringar för båda 

parter enligt paretokriteriet. I punkten p2 kan A inte öka sin nytta utan att det leder till att B får det 

sämre och vice versa. Detta medför att punkten p2 liksom alla andra punkter på linjen är 

paretooptimala. De paretooptimala punkterna som finns gör att paretokriteriet inte uppfylls. I 

kriteriet sker ingen värdering mellan den fördelning de två individernas produktion kan ha. I 

punkten p3 kan utläsas att det råder en extremt ojämn fördelning mellan individ A och individ B. På 

grund av att det nästan alltid finns någon som kommer att drabbas på ett eller annat sätt blir det 

svårt att genomföra politiska åtgärder utan att det leder till att någon drabbas negativt av detta.   

 

För att kompensera de som drabbades negativt av den politiska åtgärden finns den teoretiska 

möjligheten att de som gynnades positivt kompenserar de negativt drabbade. Under antagna 

förhållanden skulle samtliga medborgare gynnas av den politiska åtgärden. Tillståndet är under 

sådana omständigheter bättre från en pareto synpunkt än tidigare. Vid en politisk åtgärd flyttar vi 
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oss från punkten p1 till p2 där B har en högre nytta än A. Om B kompenserar A så att bägge hamnar 

i p4 får båda det bättre än i läget p1.  

 

2.2 Tre huvudperspektiv 

Som en grund för idén om välfärdsindex ligger tre huvudperspektiv. Ett välfärdsindex bör ge ett 

brett välfärdsbegrepp. Detta uppnås genom att ett representativt urval av sociala indikatorer vägs 

samman (helhetsperspektivet). En sammanfattning av välfärden sker sedan på individuell nivå 

(mikroperspektivet). De olika indikatorerna bör ge beskrivning i hur välfärden är anhopad bland 

olika människor (fördelningsperspektivet). 4

 

I helhetsperspektivet används ett brett välfärdsbegrepp som utgångspunkt. I detta perspektiv vägs 

den materiella standarden samman med icke monetära aspekter, såsom utbildning, hälsa, 

arbetsmiljö, sociala nätverk, fritid, demokrati och politiskt deltagande, rättssäkerhet, solidaritet och 

gemenskap, jämlikhet mellan klasser, generationer, kön, etniska grupper och regioner. I 

mikroperspektivet beräknas varje individs färdigheter.  Välfärd beräknas alltså helt på individuell 

nivå och syftet är att se om brister, såsom analfabetism, föreligger i vissa situationer. 

Fördelningsperspektivet går ut på att de sämst ställdas levnadssituation prioriteras. Detta medför att 

fattigdom och social exkludering ges en stor vikt i summeringen av landets levnadsförhållanden till 

ett välfärdsindex. En vanlig uppfattning hos många bedömare är att om ett lands positiva situationer 

är starkt koncentrerad hos en viss del av populationen och landets negativa situationer hos en annan 

del av populationen uppnås en låg välfärdsnivå. På mikronivå bör välfärden fördelas jämnt över 

hela befolkningen för att uppnå en effektiv välfärdsnivå. Detta på grund av att med en jämnare 

fördelning av välfärden ökar nyttan eftersom resurser utnyttjas effektivare av en människa som 

initialt har en lägre levnadsstandard. Det har i undersökningar visat sig att nyttan av ytterligare 

inkomstökning tenderar öka men i avtagande takt.5  

 

Alla ovannämnda perspektiv innehåller en ideologisk dimension. Helhetsperspektivet ger 

föreställningar om det goda eller dåliga livet, medan fördelningsperspektivet ger svar på den rättvisa 

och moral som råder. 6

 

 

                                                 
4 Vogel, Wolf (2004) 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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2.3 Val av indikatorer 

De generella välfärdsindexen har sin utgångspunkt från ett mångdimensionellt välfärdsbegrepp. 

Dessa beskrivs genom ett flertal delkomponenter samt indikatorer inom dessa. Bland indikatorerna 

görs sedan ett representativt urval och en sammanvägning görs. De enskilda indikatorernas 

genomslag påverkas av antalet indikatorer och den vikt som läggs på varje indikator. På grund av 

saknaden av en allmänt erkänd teori ges vanligtvis inte olika vikter till indikatorerna.7   

 

Datatillgången utgör i praktiken en väsentlig roll. Valmöjligheterna är avsevärt bättre om ett index 

bygger på utvecklade länder med god tillgång till statistik än om ändamålet är att beskriva både i- 

och u-länders välfärdssituation. Ett index med många indikatorer anses framställa ett lands 

helhetssituation bättre, eftersom risken för tolkningsproblem och kvalitetsbrister minskar då bättre 

utrymme för kompensation mellan indikatorerna ges. Ett indikatorfattigt index är dock enklare att 

förstå, och variationer och trender skildras tydligare genom att förändringarna kan relateras till 

utvalda nyckelfaktorer. 8   

 

Välfärdsforskningen har kommit att domineras av mätning av mikroindikatorer där 

välfärdsmätningen anpassas till enskilda individers levnadsförhållanden. Makroindikatorer har dock 

på senare år kommit att användas allt flitigare. Dessa mäter välfärdsinvesteringar, 

nationalräkenskaper, demografisk börda, naturmiljö och konflikter och de beskriver välfärdens 

infrastruktur på nationell nivå. Till detta räknas bland annat arbetsmarknadens karaktär och 

omfattningen på välfärdsstaten.9  

 

2.4 Välfärdsforskningen 

BNP-tillväxt var fram till 1950-talet det enda sättet att mäta och jämföra länders välstånd. Måttet 

började dock ifrågasättas allt mer eftersom det inte ansågs givet att ekonomisk tillväxt alltid är av 

godo, med tanke på att tillväxt kan leda till ökade miljöförslitningar, och att måttet inte säger 

någonting om hur det ökade välståndet fördelas bland medborgarna. 10

 

För att rättvist beskriva och analysera välfärd har forskningen koncentrerats kring att utgå ifrån den 

verkliga resursfördelningen, där utgångspunkten främst varit faktiska levnadsvillkor, istället för den 

individuella behovstillfredsställelsen. Det är dock långt ifrån givet vad som exakt skall innefattas i 
                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 SOU 2000:41 
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levnadsvillkoren, men att indikatorer som befolkningens hälsotillstånd, ekonomi och 

arbetsförhållanden bör tas i beaktande förnekas knappast av någon. 11

 

Att försöka finna ett enda enkelt och sammanfattande mått på levnadsnivån vore självfallet effektivt 

ifall det gick att konstruera på ett rimligt sätt. Detta är dock något som framförallt 

levnadsnivåforskningen ställt sig ytterst tveksam till eftersom det verkar både teoretiskt ogrundat 

och praktiskt omöjligt att kunna rangordna varje individ på endast en välfärdsskala. 12

 

Amartya Sen, professor i ekonomi, menar i teorin för kollektiva beslut och samhälleliga värderingar 

att enskilda människors preferenser och behov skall på ett rättvist sätt vägas samman till en 

samhällelig värderingsordning. Denna skall ligga till grund för att på ett bra sätt kunna jämföra och 

värdera den ekonomiska politiken. Den samhälleliga preferensordningen som baseras på 

individuella värderingar skall överensstämma med det politiska agerandet som görs. I teorin antas 

varje individ kunna rangordna olika valmöjligheter. Det är information om enskilda rangordningar 

som används för att sätta samman en samhällelig värderingsordning. Detta gör det omöjligt att för 

samma alternativ jämföra en individs nytta med en annan individs.13

 

Amartya Sen har inom teorin för kollektiva beslut arbetat fram ett nytt sätt där han hävdar att olika 

antaganden om interpersonell jämförbarhet av den enskilda välfärden påverkar möjligheterna att 

hitta en konsistent, ej diktatorisk beslutsregel. Sens analys av den befintliga informationen och 

jämförbarheten hos olika människors nytta och välfärd har lett till att teorin för kollektiva beslut har 

vidareutvecklats. Genom den så kallade invariansanalysen har Sen skapat möjlighet för en mängd 

axiomatiska karakteriseringar av sociala värderingar med hänsyn till den befintliga informationen 

om enskilda människors nyttor. Med axiomatik menas att utifrån en liten mängd väl fastställda 

villkor kan jämförelser och värderingar på ett stort antal samhällstillstånd göras. Den axiomatiska 

ansatsen utgör en betydande del i sammansättningen av olika välfärdsindikatorer. Välfärdsmått som 

mäter inkomstskillnader är nära korrelerade till välfärdsfunktioner som utgör samhällets totala 

värderingar. 14

                                                 
11 Eriksson, Svensson (1999)  
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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Kapitel 3 

TEORI 

 

 

 

3.1 Bruttonationalprodukten (BNP) 

Bruttonationalprodukten ger ett mått på hur den ekonomiska aktiviteten i ett land ser ut och används 

flitigt vid jämförelser mellan olika länders välfärdsnivå. Den ger ett lands sammanlagda värde på 

dess varor och tjänster under ett år. Genom att dividera det sammanlagda värdet med antalet 

invånare fås ett tal, BNP/capita. 15

 

BNP kan beräknas på tre olika sätt. Den första kallas utgiftsmetoden och beräknas genom att addera 

den totala mängden pengar som spenderats på varor och tjänster under en viss tidsperiod. Den andra 

metoden kallas inkomstmetoden och sker genom addering av alla inkomster, det vill säga lön, 

räntor, och vinster vilka fås genom att studera alla produktionsfaktorer som är nödvändiga för att 

framställa den slutliga varan.16 Den tredje metoden kallas produktionsmetoden och sker genom 

beräkning av landets samlade förädlingsvärden. 17

 

3.1.1 Utgiftsmetoden18

Vid beräkning av utgiftssidan används fyra kategorier. Dessa är: 

• Konsumtion (C), hushållens spenderande på varor och tjänster 

• Investeringar (I), företagens och hushållens spenderande på nytt kapital: inventarier och 

utrustning.   

• Offentlig konsumtion (G), av varor och tjänster 

• Nettoexporten (NX), fås genom export – import (EX-IM) 

 

 

Utgiftsmetoden beräknar BNP genom att summera ihop utgiftssidans fyra kategorier: 

                                      

                                      BNP = C + I + G + NX                  

 
                                                 
15 Svensson (2000) 
16 Case et al. (1999) 
17 Fregert, Jonung (2003) 
18 Case et al. (1999) 
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3.1.2 Inkomstmetoden19

Inkomstmetoden delar in BNP i tre kategorier: faktorinkomst, depreciering och indirekta skatter 

minus subventioner.  

• Faktorinkomst, den totala inkomsten från produktionsföretag i ett land 

• Depreciering, kapital tillgångars värdeminskning under en given period 

• Indirekta skatter, består av skatter som mervärdesskatt, energiskatt och annonsskatt. 

• Subventioner, utbetalningar som görs av staten som inte genererar någon avkastning på 

satsat kapital.  

 

BNP = faktorinkomster + depreciering + (indirekta skatter – subventioner)  

 

3.1.3 Produktionsmetoden20

Produktionsmetoden menar att BNP utgör värdet av den totala beräknade produktionen av samtliga 

så kallade förädlingsvärden. På ett produktionsställe är förädlingsvärdet lika med försäljningsvärdet 

av det som produceras minus kostnaden för inköp av varor som förbrukas i produktionsprocessen. 

Förädlingsvärdet utgör alltså det värde som ges för de varor som går in i produktionen under 

produktionsprocessen.  

 

BNP = summan utav samtliga förädlingsvärden.  

 

3.1.4 Att jämföra BNP mellan länder 

Vid en jämförelse mellan olika länders BNP/capita måste valutakursskillnader elimineras och 

redovisas i en gemensam valuta. På senare tid har betydelsen av att ta hänsyn till skillnader i 

prisnivå mellan länderna ökat. Vad som egentligen eftersträvas är att jämföra volymen varor och 

tjänster länder emellan. Valutakursen påverkas dock av fler faktorer än prisskillnader och är därför 

inte tillräcklig vid jämförelse av volymer. För att justera både valutakurser och prisnivåskillnader 

används måttet purchasing power parity (PPP). Måttet utgör kvoten mellan beloppen, i respektive 

lands valuta, som är nödvändigt för att handla ett visst antal varor och tjänster. Vid jämförelse 

mellan olika länders BNP/capita korrigeras de nominella värdena genom att dividera med PPP. 21

 

 

                                                 
19 Ibid. 
20 Fregert, Jonung (2003) 
21 Svensson (2000) 
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3.1.5 Mäter BNP levnadsstandard? 

BNP är inte främst ämnat som ett välfärdsmått eftersom den ger en förenklad bild av hur 

verkligheten ser ut och måttet utelämnar även många viktiga aspekter. 22 BNP är ett aggregerat mått, 

det mäter endast det materiella välståndet i ett land, det vill säga enbart den del som kan prissättas 

och tar inte upp värden som ett långt och hälsosamt liv, demokrati och jämlikhet mellan kön. Måttet 

fångar ej heller in frivilligt arbete och den produktion som sker via den svart/gråa sektorn samt 

bortser från miljöförslitningar. Ett land kan ha stora inkomstskillnader och hög fattigdom men 

samtidigt ha ett högt BNP vilket beror på att måttet inte säger något om hur produktionsresultatet är 

fördelat. 23

 

3.2 Human Development Index (HDI) 

HDI är ett kvantitativt mått på mänsklig utveckling. Det utgör ett index av livskvalitet för länders 

invånare och är indirekt en indikator på arbetskraftens produktivitet. HDI lanserades av United 

Nations Development Program (UNDP) som ett mått för att mäta levnadsnivån i länder.24 De 

hämtade inspiration från litteratur om fattigdom och Amartya Sens arbete hade en betydande roll för 

utvecklingen av HDI-måttet.25 De indikatorer måttet fångar upp är förväntad livslängd, läskunnighet 

i vuxen ålder och levnadsstandard. För att mäta detta väljs variabler som har en hög förklaringsgrad 

till varje indikator för att uppnå ett så rättvisande resultat som möjligt. Variablerna som studeras är 

livslängd, analfabetism (antal skolår) och BNP/capita. 26

 

Vid en kombination av de tre variablerna ges ett index som ligger mellan intervallet 0 och 1, där 0 

är det teoretiskt minsta möjliga värdet och 1 motsvaras av det teoretiskt största möjliga värdet. Ett 

lågt indexvärde indikerar att landet har kort livslängd, brister i läskunnighet och låg levnadsstandard 

medan ju närmare ett lands indexvärde är mot 1 visar på lång livslängd, god läskunnighet och en 

hög levnadsstandard. 27

 

Index för förväntad livslängd (IFL)28 bestäms genom länders förväntade livslängd (FL) som i sin tur 

mäts på en skala från lägsta till högsta förväntade livslängd. 

                                                 
22 Ibid. 
23 Vogel, Wolf (2004) 
24 Low, Aw (1997) 
25 Torrance (1994) 
26 Low, Aw (1997)
27 Gormely (1995) 
28 Ibid.  
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FLi-FLmin 
FLmax-FLmin 
 

     IFLi =                                   (3.1) 

                       
Index för läs- och skrivkunnighet vid vuxen ålder (ILSK)29 är sammansatt av två separata 

indikatorer: läs- och skrivkunnighet och antal skolår. Läs- och skrivkunnighet (LSK) definieras av 

den procentuella andelen vuxna som är läs- och skrivkunniga. Antalet skolår (AS) mäter medeltalet 

av ett lands antal skolår hos vuxna över 25 år. Ett lands läs- och skrivkunnigheter mäts på en skala 

mellan 0-100 % medan antalet skolår mäts på en skala mellan 0-15 skolår. UNDP har valt att lägga 

en vikt på 2/3 till läs- och skrivkunnighet och 1/3 till antalet skolår.  

LSKi-

 
Index för levnadsstandard (ILS)30 beräknas genom lägsta till högsta justerade reala BNP/capita 

(JRBNP). 

 

 
I motsats till beräkningarna av IFL och ILSK där den befintliga rådatan för indikatorerna 

bestämmer indexvärdet, så används i ILS en justerad BNP figur som reflekterar till UNDP:s 

antagande om att inkomst över en nedre gräns leder till avtagande marginalökning i mänsklig 

utveckling. Detta antagande visas genom ekvationen: 
 

 

                                                 
29 Ibid. 
30 Ibid.  

 
  ILSi = JRBNPi-JRBNPmin 

JRBNPmax-JRBNPmin (3.3)

                2     LSKmin                      1           ASi-ASmin
LSKmax-LSKmin            3           ASmax-ASmin *+*  ILSKi =            3                   (3.2) 

                 
   1 
1-e 

 
BNPi 

1-e
JRBNPi = *

  (3.4) 
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Omfattningen i justeringen bestäms i ekvationen av värdet av epsilon (e). Om epsilon = 0, är det 

ingen avtagande ökning i utvecklingen när BNP ökar. Detta gör att JRBNP är samma som BNP. 

När epsilon > 0 tenderar utvecklingen att öka men i avtagande takt med ett stigande BNP. En 

ökning i epsilon värdet leder till fallande avkastning. 31

 

HDI32 för land i är beräknat som ett medelvärde av de tre separata indikatorerna: 

      

IFLi + ILSKi + ILSi 
              3 HDIi =   (3.5) 

         
Fabian Wallén och Fredrik Segerfeldt från svenskt näringsliv menar att det är märkligt att 

BNP/capita viktats ned över en viss nivå, vilket gör att betydelsen av ekonomisk tillväxt i speciellt 

u-länderna underskattas. Utbildningsparametern i HDI är enligt Wallén och Segerfeldt tvivelaktig 

eftersom den skiljer sig kraftigt från OECD:s siffror på grund av att för vissa länder hävdas att 

andelen ungdomar som skaffar sig en utbildning överstiger 100 %. Används OECD:s siffror 

förändras rangordningen bland länderna. Vidare anser de att ett index över mänsklig utveckling som 

endast består av tre indikatorer känns en aning knapphändigt.33   

 

3.3 Weighted Index of Social Progress (WISP) 

Richard Estes tog år 1970 fram ett alternativt välfärdsmått, WISP, som i dagsläget ger beräkningar 

för 163 länder och är ett mått baserat på 40 sociala indikatorer med subindex inom 10 sektorer vilka 

utgörs av utbildning, hälsa, ekonomi, demografi, miljö, jämställdhet, socialt kaos, kulturell 

variation, försvar och välfärdssystem. 34 Enligt Estes är alla 40 indikatorerna i WISP valda på ett 

sätt som gör resultaten giltiga och trovärdiga.35 Estes hävdar att sambandet mellan BNP och välfärd 

är svagt och att en betydligt mer sann bild uppnås genom användning av WISP-indexet.36 Måttet 

utvecklades främst för att beskriva länders sociala utveckling med speciell betoning på u-ländernas 

situation. 37 WISP-värdet mättes till en början vart tionde år, men sedan 1990 har måttet beräknats 

                                                 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Wallén, Segerfeldt (2003) 
34 Vogel, Wolf (2004) 
35 Estes (2004)  
36 Jalakas (2003) 
37 Vogel, Wolf (2004) 
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vart femte år. De 40 indikatorerna är indelade i positiva och negativa indikatorer av social 

utveckling. 38

 

Indikatorerna som måttet behandlar är39: 

 

• Utbildning 

- Nivån på läs- och skrivkunnighet för 15 år och äldre (+) 

- Antalet som avslutat grundskolan med fullständiga betyg (+) 

- Genomsnittligt antal år i skolan för människor i åldern 15 år och uppåt (+) 

 

• Hälsa 

- Förväntad livslängd för nyfödda (+) 

- Antalet nyfödda som dör innan de fyllt ett år (-) 

- Antalet barn som dör innan åldern 5 år (-) 

- Mängden doktorer som tar examen i medicin (+)   

- Andelen procent av barn som är helt immuna mot infektionssjukdomar, 

kikhosta och stelkramp vid åldern ett år (+) 

- Procentuella mängden av populationen som använder vatten av hög kvalitet 

(+) 

- Den procentuella andelen undernärda av populationen (+) 

 

• Ekonomi 

- Bruttonationalinkomsten/capita, i mått av PPP (+) 

- Den procentuella tillväxten i BNP (+) 

- Andelen arbetslösa (-) 

- Externa statsskulden i procent av BNI (-)  

- GINI-index mäter hur inkomsten är fördelad hos privatpersoner och hushåll i 

en ekonomi och hur det skiljer sig från en perfekt inkomstfördelning (-) 

 

• Demografi 

- Den genomsnittligt årliga tillväxten i populationen (-) 

- Procentuella andelen av befolkningen som är 14 år eller yngre (-) 
                                                 
38 Ibid.  
39 Nedanstående information bygger på Estes (2004) till annat anges. 
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- Procentuella andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre (+) 

 

• Miljö 

- Totala andelen skyddade områden som naturreservat och nationalparker (+) 

- Den genomsnittligt årliga förstörelsen relaterat till antalet döda per miljoner 

invånare (-) 

- Antalet meter ton/capita av koldioxid som utstrålas (-) 

 

• Jämställdhet  

- Procentandelen kvinnor i åldern 15 år och uppåt med läs- och skrivkunnighet 

jämfört med män i samma ålder (+) 

- Den procentuella andelen gifta kvinnor i åldern 15-49 år som använder 

preventivmedel eller vars partner använder preventivmedel (+) 

- Andelen kvinnor som dör under graviditeten eller barna födseln per 100 000 

födslar (-) 

- Procentandelen flickor som är inskrivna i den obligatoriska skolan jämfört 

med pojkar (+) 

- Andelen kvinnor som utgör en samling valda representanter för sitt folk (+)  

 

• Socialt kaos 

- Styrkan av politiska rättigheter (+) 

- Styrkan av medborgerliga rättigheter (+) 

- Totala mängden människor dödade i stora militära strider sedan starten på 

konflikten (-) 

- Antalet medborgare som har tvångsförflyttats utanför landets gränser per 100 

000 invånare (-) 

- Korruptions uppfattningsindex (KUI). En opinionsundersökning görs för att 

få uppfattning om korruption hos akademiker, affärsmän och statsvetare.   

KUI ges i en skala från 0 till 10 där 0 indikerar hög korruption och 10 låg 

korruption. (-) 

 

• Kulturell variation 
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- Största procentuella andelen av populationen som delar samma etniska 

ursprung (+) 

- Största procentuella andelen av populationen som delar samma religion (+) 

- Största procentuella andelen av populationen som delar samma modersmål 

(+) 

 

• Försvar 

- Militära utgifter i procent av BNP (-) 

 

• Välfärdssystem  

- År sedan första nationella lagen om en samhällelig trygghet för ålders 

pension, invaliditet och efterlevandeskydd (+)  

- År sedan första nationella lagen om rätten till sjukvård och förlossningshjälp 

(+) 

- År sedan första nationella lagen om ett socialt skydd vid arbetsskada (+)  

- År sedan första nationella lagen om ett samhälleligt skydd för arbetslösa (+)  

- År sedan första nationella lagen om rätten för familjer att lyfta subventioner i 

form av exempelvis barnbidrag (+)  

 

WISP mäter många faktorer som är önskvärda i ett samhälle; låg spädbarnsdödlighet, hög läs- och 

skrivkunnighet är bara några av de bra faktorer måttet tar upp. Trots det verkar det finnas en mängd 

indikatorer i indexet som är valda för att gynna små centralt styrda länder istället för stora federala 

länder. Det har även riktats misstankar mot att WISP är ett index som är framtaget för att 

åstadkomma en förändring i den inhemska amerikanska debatten för att leda sin sociala politik mot 

en mer skandinavisk modell.40  

 

WISP-värdet mäts genom beräkning utav tre faktorer där samtliga 10 sektorer behandlas och varje 

faktor ges en viss viktning.41

 

WISP= {[(Faktor 1)* .697)] + [(Faktor 2)* .163)] + [(Faktor 3)* .140]} 

 

                                                 
40 Gull (2003) 
41 Estes (2004) 
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Faktor 1=[(Hälsa* .92) + (Utbildning* .91) + (Välfärd* .72) + (Jämställdhet* .91) + (Socialt kaos* 

.84) + (Ekonomi* .71) + (Kulturell diversitet* .64) + (Demografi* .93)] 

 

Faktor 2=[(Försvars utgifter* .93)] 

 

Faktor 3= [( Miljöskyddade områden* .98)]  

* = De vägningarna som gjordes för att konstruera indexen härleddes genom en två stegs varimax 

faktor analys där varje indikator och sektor analyserades för dess medverkan för att förklara 

variansen associerad  med förändringen i social utveckling över tiden.42  

 

Enligt WISP-måttet är höga poäng i kulturell diversitet något bra. Detta anses dock motsägelsefullt 

på grund av att plus poäng ges om landets största befolkningsandel tillhör en särskild etnisk grupp, 

största andelen av befolkningen tillhör en viss religion eller att den största andelen av populationen 

har samma modersmål. Det här anses särskilt gynna de skandinaviska länderna på grund av deras 

etniskt homogena befolkningar, sina statskyrkor och modersmålens dominerande ställningar. Ett 

land som USA som är etniskt och religiöst diversifierat missgynnas därför i mätningarna.43

 

Måttet ger negativa poäng i relation till antalet soldater som dödats i väpnade strider vilket gör att 

länder med stora säkerhetsåtaganden och relativt många soldater involverade i striderna 

missgynnas. Detta gör att ett land som USA drabbas hårt vid en sådan jämförelse. Indexet ger även 

ett negativt inflytande på länder där försvarsutgifternas andel av BNP är högt. USA påverkas även 

här negativt när de använder sig av yrkesarméer samtidigt som de nordiska länderna har en fördel 

eftersom de värnpliktigas uteblivna produktion inte tas upp i försvarsbudgeten.44  

 

När det gäller arbetsmarknadspolitiken ges pluspoäng ut i relation till arbetslöshet och 

sysselsättning. I och med detta kan en del länder med en aktiv arbetsmarknadspolitik tränga undan 

de arbetslösa till olika utbildningsplatser och på detta sätt korrigera statistiken och därmed erhålla 

en bättre placering än vad de annars skulle ha uppnått. Stora länder kan, sett ur ett ekonomiskt 

perspektiv, oförtjänt drabbas av negativa poäng eftersom de tilldelas i förhållande till hur stort ett 

lands återbetalning är på den externa statsskulden mot landets utrikeshandel och ett lands 

utrikeshandel tenderar att vara större ju mindre landet är. Den privata konsumtionen fångas förvisso 
                                                 
42 Sharpe (1999) 
43 Gull (2003) 
44 Ibid. 
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indirekt upp i WISP-måttet genom en inkludering av BNP men med tanke på dess stora vikt för 

människorna ges den inte en tillräckligt stark betydelse. Bulgarien har med WISP-måttet mätt en 

högre välfärd än USA. Det är dock inte särskilt troligt att människor hellre väljer att leva sitt liv i 

Bulgarien framför USA. Detta visar sig genom att granska migrationsflödet. 45

                                                 
45 Ibid. 
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Kapitel 4 

EMPIRI 

 

 

 

4.1 Sverige 

I figur 4.1 visas Sveriges utveckling av BNP/capita i nuvarande priser för åren 1990-2000. Sett ur 

ett tio års perspektiv har Sveriges BNP/capita legat på en relativt jämn nivå. 
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Figur 4.1 Sveriges BNP/capita mellan åren 1990-2000 

Källa: UN (2004) 

 

Fram till 1994 hade Sverige en positiv HDI utveckling. Därefter föll indexet något för att sedan 

fortsätta växa och trenden för tio års perioden visar att tillväxten i HDI varit god.   
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Figur 4.2 Sveriges HDI-värden mellan åren 1990-2000 

Källa: UNDP (2004) 

 

I figur 4.3 på nästa sida visas att Sveriges fallande WISP-värde46 under första halvan av 1990-talet 

pekar på att levnadsförhållandena i landet försämrades. Sverige har dock under den totala perioden 

                                                 
46 Ett högre WISP-värde indikerar en högre välfärd. Ett värde ett specifikt år i land A på 80 jämfört med -25 i land B 
betyder således att land A har en högre välfärd än land B. För att se välfärdsutvecklingen måste dock flera år appliceras. 
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ökat sitt WISP-värde med 4,9 % och är enligt WISP-måttet en av de världsledande länderna 

gällande välfärd.  
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Figur 4.3 Sveriges WISP-värden mellan åren 1990-2000 

Källa: Estes (2004) 

 

Mellan åren 1990-1992 kan vi se att BNP/capita har ökat. Under samma tidsperiod har även en 

ökning i HDI skett, medan WISP-måttet indikerar en försämring av välfärden. I diagrammet kan vi 

tydligt urskilja att mellan 1992-1993 skedde en kraftig sänkning av BNP/capita vilket kan ses som 

ett resultat av den djupa ekonomiska kris som Sverige befann sig i vid den tidpunkten. År 1992 

släpptes den svenska kronan fri och föll omgående med cirka 30 %. Detta ledde till att vår köpkraft 

gentemot andra länder minskade. HDI-måttet däremot visar att Sveriges välfärd under denna period 

skall ha ökat med 0,54 % vilket kan ses som anmärkningsvärt med tanke på den ekonomiska kris 

som Sverige befann sig i. Detta visar att ett mått som HDI vilket fångar upp fler indikatorer än bara 

BNP/capita kan komma att visa att ett lands välstånd kan öka trots en fallande BNP/capita. WISP 

hade en nedåtgående trend mellan åren 1990-1995 vilket bland annat kan ha sin förklaring i att 

bidragssystemen stramades åt och detta ledde till att inkomstfördelningen mellan medborgarna blev 

mer ojämn.  

 

Det ekonomiska läget i omvärlden började i mitten av 1990-talet sakta men säkert åter vända uppåt 

och Sveriges tillväxt ökade mellan åren 1993-1996 med hela 34,7 %, mycket på grund av den 

svenska kronans låga värdering gentemot utländska valutor. Under samma tidsperiod ökade först 

HDI för att sedan falla tillbaka till en nivå som inte varit så låg sedan början av 1990-talet. År 1997 

sjönk BNP/capita något och den fortsatta minskningen i HDI nådde nu sin absoluta bottennivå 

sedan 1990 vilket till viss del kan ha sin förklaring av den fallande produktionen.  

                                                                                                                                                                  
Ett fall från 80 till 70 i land A betyder således att välfärden sjunkit från ett år till ett annat (fortfarande ganska hög men 
något lägre än tidigare) medan en ökning i land C från -25 till -10 betyder att välfärden ökat (från att ha varit låg till att 
bli lite högre). Även procentuella skillnader i välfärd länder emellan kan beräknas. Ett värde på 80 i land A och ett 
värde på 60 i land B indikerar att välfärden i land A är drygt 30 % högre.. 
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Under de nästkommande tre åren ändrades inte Sveriges ekonomiska situation nämnvärt då 

BNP/capita var förhållandedevis oförändrad. Trots detta visar HDI en ökning under motsvarande år 

och denna ökning kan delvis förklaras av att HDI även behandlar icke- ekonomiska faktorer. WISP 

menar till skillnad från BNP/capita att välfärden skall ha ökat under perioden 1995-2000 med 15 % 

medan levnadsstandarden enligt BNP/capita skall ha minskat med 3,8 %.  

 

4.2 USA 

I diagrammet nedan framgår tydligt att USA har haft en stabil och varaktig tillväxt i BNP/capita 

mellan åren 1990-2000. 
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Figur 4.4 USA:s BNP/capita mellan åren 1990-2000  

Källa: UN (2004) 

 

USA:s HDI värde hade en bra utveckling fram till år 1994. En svag nedåtgång skedde 1995 när 

värdet föll med 2 %. Nedgången blev emellertid temporär och USA har dock sett över hela perioden 

haft en stadig ökning i HDI. 
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Figur 4.5 USA:s HDI-värden mellan åren 1990-2000 

Källa: UNDP (2004) 

 

Trenden i figur 4.6 på nästa sida är att från år 1990 fram till år 2000 har välfärdsnivån i USA 

försämrats en aning. Bottennivån nåddes 1995 när landet hade ett WISP-värde på 80. 
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Figur 4.6 USA:s WISP-värden mellan åren 1990-2000  

Källa: Estes (2004) 

 

Efter 1980-talets höga tillväxt hamnade USA under åren 1990-1991 i en lågkonjunktur med en svag 

BNP/capita som följd av detta. HDI förändrades under denna period i en likartad trend som 

BNP/capita.47 För att stimulera tillväxten, öka investeringar och konsumtion skedde en rad 

räntesänkningar av den amerikanska centralbanken med början år 1992. 48 Dessa åtgärder ledde, 

som vi kan se i diagrammet, till att USA:s ekonomiska tillväxt har en stabil uppåtgående trend 

sedan år 1992. HDI visade en knapp ökning med 1,8 % mellan åren 1992-1994 medan BNP/capita 

under samma period ökade med 9,3 %. Detta visar hur annorlunda två olika välfärdsmått kan 

beskriva ett lands välfärdssituation. WISP är med sina 40 indikatorer ett välfärdsmått som på många 

sätt inte anses gynna USA bland annat på grund av deras relativt låga offentliga sektor och landets 

etniskt heterogena befolkning. Detta framkommer i diagrammet för åren 1990-1995 där en negativ 

utveckling tydligt kan urskiljas. 49

 

Trots en fortsatt god tillväxt i BNP/capita år 1995 föll HDI med 2,0 % vilket kan tolkas som att 

sambandet mellan måtten var relativt svagt för det året. Från år 1996 ökar HDI samtidigt som 

BNP/capita växer, dock ej i samma takt som BNP. Mellan 1999-2000 ökade BNP/capita med 4,8 % 

medan HDI endast ökade med 0,5 %.50 WISP-värdet år 1995 var för USA det lägsta sedan år 

1980.51 Kommande år visar måttet att levnadsförhållanden i USA har genomgått en knapp 

förbättring. Det är dock inte särskilt troligt att denna förbättring uppstått på grund av BNP ökningen 

eftersom BNP inte utgör en betydande del i WISP-måttet. Det är därför troligt att det är någon av de 

icke-ekonomiska aspekterna som utvecklats positivt. Förbättringar inom utbildning och hälsovård 

                                                 
47 UN (2004)  
48 Miller, Tilly (1992) 
49 Estes (2004) 
50 Ibid. 
51 Ibid.  
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skulle kunna utgöra en orsak till att WISP-värdet ökat, men på grund av att WISP-måttet innehåller 

så många indikatorer är det svårt att fastställa förklaringsgraden till ökningen. 52

 

4.3 Japan 

I diagrammet framgår att Japan hade en positiv BNP/capita trend fram till 1995. Efter detta 

mattades ekonomin av, men sett ur hela perioden har en ökning i BNP/capita skett.  
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Figur 4.7 Japans BNP/capita mellan åren 1990-2000 

Källa: UN (2004) 

 

I figur 4.8 kan vi se att Japans HDI-värde under hela tidsperioden ökat från 0,906 till 0,933 vilket 

tyder på att förbättringar gjorts inom de sektorer som HDI-måttet tar upp.  
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Figur 4.8 Japans HDI-värden mellan åren 1990-2000 

Källa: UNDP (2004) 

 

På nästa sida visas att Japan hade fram till år 1995 en negativ trend i WISP-måttet, för att sedan 

genomgå en förbättring av levnadsstandarden.   

                                                 
52 UN (2004) 
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Figur 4.9 Japans WISP-värden mellan åren 1990-2000 
Källa: Estes (2004) 

 

Från år 1990- 1995 växte Japans BNP/capita trots att det rådde stora strukturella problem i landet. 

Den stora mängden dåliga lån hos bankerna gjorde att den japanska regeringen hade problem att 

hantera landets finanssektor. Den japanska ekonomin växte trots detta på grund av en hög offentlig 

konsumtion, vilket ledde till att den japanska statliga statsskulden ökade väsentligt.53 HDI ökade för 

samma tidsperiod med blygsamma 1,5 % vilket pekar på att levnadsstandarden i landet inte 

genomgått den ökning BNP/capita uppvisade. Att HDI inte ökade anmärkningsvärt mycket tyder på 

att det inte skedde några större ekonomiska satsningar på skolväsendet och sjukvården. Om istället 

WISP-måttet granskas för samma period kan en försämring med 5,2 % av välfärden konstateras. 

Det visar återigen att ett välfärdsindex som innehåller många indikatorer kan uppvisa ett resultat 

som skiljer sig avsevärt från ett mått med färre indikatorer. 

 

Japans BNP/capita föll under perioden 1995-1998 med hela 26,2 %. Detta kan ses som en följd av 

den lågkonjunktur landet befann sig i. Räddningen för den japanska ekonomin blev när USA 1998 

bestämde sig för att stödköpa den japanska yenen för att undvika en devalvering som skulle ha 

kunnat skapa kaos för världshandeln. Detta gav Japans ekonomi temporärt andrum vilket kan ses i 

Japans BNP/capita utveckling för de nästkommande åren.54 Både HDI-måttet och WISP-måttet ger 

dock en annan bild av Japans välfärdssituation 1995-2000 eftersom måtten visar en välfärdsökning i 

landet. Det är därför troligt att landet genomgått en social utveckling för perioden.  

   

4.4 Australien             

Figur 4.10 på nästa sida visar att Australien fram till 1993 hade en svag negativ trend i BNP/capita. 

Från år 1994 har tillväxten tenderat att öka och för hela perioden kan en svag uppgång skönjas. 

                                                 
53 Fejne (2004) 
54 Aftonbladet (1998) 
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Figur 4.10 Australiens BNP/capita mellan åren 1990-2000  

Källa: UN (2004) 

  

Australien har med undantag för några år i mitten på 1990-talet haft en gynnsam förändring i HDI. 

Under perioden 1990-2000 ökade HDI-värdet för Australien från 0,886 till 0,939. 
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Figur 4.11 Australiens HDI-värden mellan åren 1990-2000 

Källa: UNDP (2004) 

 

Figur 4.12 visar att Australiens WISP-värde pendlade först ned och sedan upp under 90-talet för att 

år 2000 nästan ligga i paritet med 1990 års nivå.  
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Figur 4.12 Australiens WISP-värden mellan åren 1990-2000 

Källa: Estes (2004) 
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Som en följd utav den nedåtgående konjunkturen i omvärlden drabbades även Australien av en svag 

BNP/capita utveckling i början på 1990-talet. Australiens HDI-värde hade trots det en positiv 

utveckling ända fram till år 1994. Detta är en aning anmärkningsvärt eftersom BNP utgör en 

betydande del i HDI-indexet. Detta medför att de andra indikatorerna, läs- och skrivkunnighet för 

vuxna och förväntad livslängd bör ha förbättrats. Mellan åren 1991-1992 sjönk BNP/capita med 2,5 

% medan HDI-värdet ökade med 2,2 %. Som följd av en sund inhemsk makroekonomisk politik, 

omfattande strukturreformer och en vändning i omvärldskonjunkturen steg Australiens BNP/capita 

1994 med 11,9 % från föregående år. Under perioden 1990-1995 skedde en tillväxt i HDI med 4,5 

%. WISP-värdet sjönk för samma period med 8,8 %. Detta kan tolkas som att trots att bägge måtten 

fångar upp icke-ekonomiska värden kan resultaten bli ganska olika.55

 

Australiens BNP/capita fortsatte stiga mellan åren 1995-1998 och det är svårt att i HDI 

förändringarna se något direkt samband till ökningen av BNP på grund av att HDI-värdets 

skiftningar inte helt följde BNP trenden. Efter 1998 mattades ekonomin av och BNP/capita sjönk 

under de kommande två åren. Enligt HDI-måttet skall välfärden för denna tidsram ha ökat trots en 

fallande BNP. Denna ökning kan troligtvis förklaras av förbättrade levnadsförhållanden som inte 

baseras på ekonomiska värden. Granskas Australiens värden i WISP för samma period så visar även 

det att välståndet skall ha ökat trots en fallande BNP/capita.56   

 

4.5 Argentina 

Argentinas BNP/capita växte starkt under större delen av 1990-talet. Efter år 1998 vände dock 

trenden då ekonomin drastiskt mattades av och BNP/capita föll mellan åren 1998-2000 med 32,6 %.  
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Figur 4.13 Argentinas BNP/capita mellan åren 1990-2000  

Källa: UN (2004)  

 

                                                 
55 Estes (2004) & UNDP2004) 
56 UNDP (2004) & UN (2004)  
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HDI för Argentina förbättrades kraftigt fram till 1994. Sedan kom ett ras och en viss stagnation kan 

urskiljas för de nästkommande åren innan en knapp uppgång skedde i slutet av 1990-talet. 
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Figur 4.14 Argentinas HDI-värden mellan åren 1990-2000 

Källa: UNDP (2004)  

 

WISP visar i figur 4.15 att levnadsstandarden totalt sett i landet har genomgått en försämring under 

hela 1990-talet.   
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Figur 4.15 Argentinas WISP-värden mellan åren 1990-2000 

Källa: Estes (2004)  

 

I början av 1990-talet knöts den argentinska valutan peson till den amerikanska dollarn för att få ner 

inflationen och stabilisera valutan. Argentinas gränser blev mer öppna för handel på grund av 

minskade handelshinder i form av avskaffade tullsatser.57 Från år 1990 har BNP/capita generellt sett 

haft en positiv trend ända fram till 1998. Mellan åren 1990-1994 skedde en ökning i BNP/capita 

med hela 72,8 %. Trots den enorma tillväxten i BNP/capita så förändrades troligtvis inte 

levnadsstandarden så kraftigt som måttet hävdar eftersom HDI förändringen under samma period 

endast var 9,5 %. Under perioden 1990-1995 visar WISP-måttet att Argentinas sociala utveckling 

skall ha försämrats med 6,8 % trots en stadigt ökande BNP/capita. Det är därför inte särskilt troligt 

                                                 
57 Ströje-Wilkens, Elfving (2003)  
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att de ökade resurserna fördelats ut till förbättringar för skolväsende och ökad jämställdhet mellan 

medborgarna som WISP-indexet bland annat behandlar.58  

 

För åren 1995-1998 utläses i diagrammet att en ökning i BNP/capita medförde förbättringar i HDI-

indexet. Ett visst samband mellan måtten kan därför urskiljas.59 Efter år 1998 har BNP/capita haft 

en negativ utveckling till följd av en osund ekonomisk politik med kontinuerligt växande inflation 

som följd.60 För denna tidsperiod är sambandet mellan BNP/capita och HDI relativt svagt eftersom 

HDI under perioden hade en knapp ökning på 0,8 % medan BNP/capita föll med hela 32,6 %. Det 

kan tydligt ses att BNP/capita och WISP skiljer sig åt avsevärt mycket i sitt sätt att beskriva 

välfärdssituationen för Argentina vid en given tidpunkt. Trots de stora förändringarna som skedde 

mellan åren 1995-2000 i BNP/capita låg WISP-värdet praktiskt taget oförändrat under hela den 

perioden.61

 

4.6 Indien 

I figur 4.16 ses att Indien i början på 1990-talet hade en minskande BNP/capita. Från och med 1993 

har dock landet haft en positiv trend och sett över hela perioden har BNP/capita ökat med hela 45,5 

%.  
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Figur 4.16 Indiens BNP/capita mellan åren 1990-2000 

Källa: UN (2004)  

 

Enligt figur 4.17 på följande sida visas att Indiens HDI-värde föll mellan åren 1990-1994 med 14 

%. Mellan 1994-1995 skedde en kraftig återhämtning då indexet steg med 24 % och tendensen har 

de följande åren varit god.  

                                                 
58 Estes (2004) 
59 UN (2004) & UNDP (2004)  
60 Ströje-Wilkens (2003) 
61 Estes (2004) 
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Figur 4.17 Indiens HDI-värden mellan åren 1990-2000 

Källa: UNDP (2004) 

 

Första halvan utav 1990-talet föll WISP-värdet för att under den resterande delen utav perioden 

stiga och vid år 2000 var WISP i nivå med 1990 års värde.  
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Figur 4.18 Indiens WISP-värden mellan åren 1990-2000 

Källa: Estes (2004)  

 

I början av 1990-talet inleddes en ekonomisk reformpolitik i Indien för att undvika den hotande 

krisen i betalningsbalansen som rådde. Landet förändrades vid denna tidpunkt från att vara en 

genomreglerad planekonomi till att ändra kurs mot en öppnare marknadsekonomi. 62 Mellan åren 

1990-1993 föll BNP/capita med 18 % till följd av den lågkonjunktur som rådde världen över. 

Samtidigt sjönk HDI med 16 % för samma period. En trolig orsak till HDI:s negativa utveckling 

kan vara den kraftfulla nedgången i BNP/capita. Efter 1993 började den genomförda 

reformpolitiken ge effekt vilket kan ses genom att BNP/capita ökade med hela 12,4 % mellan åren 

1993-1994 vilket också bidrog till att en ökning i HDI skedde dock inte i samma utsträckning. En 

trolig anledning till varför HDI inte ökade i samma fart som BNP/capita är att de ökade resurserna 

ännu inte hunnit ge effekter på andra indikatorer som läs- och skrivkunnighet och den förväntade 

livslängden som HDI-måttet fångar upp. Under perioden 1990-1995 föll Indiens WISP-värde från 

                                                 
62 Thyberg  (2003) 
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35 till 29 trots att BNP/capita hade en knapp ökning. I Indien råder en enorm klyfta mellan fattiga 

och rika och stora delar av befolkningen lever under svår fattigdom. En av anledningarna till att 

välfärdssituationen skiljer sig så mycket åt mellan måtten är att WISP till skillnad från BNP/capita 

fångar upp en mängd olika indikatorer och att förbättringar i dessa ännu ej ägt rum. 63

 

Tillväxten i BNP/capita fortsatte öka under hela den resterande delen utav 1990-talet som en följd 

av den ökade handeln och den ekonomiska reformpolitiken. HDI fortsatte sin relativt långsamma 

utveckling mellan åren 1995-2000 och ökade endast med 4,3 %. WISP-värdet ökade under samma 

period med 17,2 % vilket kan förklaras som att Indien har en förbättrad social utveckling på de 

olika områden som måttet behandlar. Indien håller enligt WISP-måttet sakta men säkert på att 

transformeras till ett i-land. Dock är den ojämna inkomstfördelningen fortfarande ett problem för 

landet. 64   

 

4.7 Albanien  

Sett ur hela periodens perspektiv har Albanien nästan fördubblat sin BNP/capita trots de kraftiga 

nedgångarna i början på 1990-talet.   
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 Figur 4.19 Albaniens BNP/capita mellan åren 1990-2000 

Källa: UN (2004) 

 

Albanien uppvisade en negativ trend i HDI fram till 1993 för att år 1994 vända igen.  Albanien har 

haft en positiv HDI utveckling ända sedan dess. Detta kan urskiljas i figur 4.20 på följande sida.   

                                                 
63 Estes (2004) 
64 Ibid.  
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Figur 4.20 Albaniens HDI-värden mellan åren 1990-2000 

Källa: UNDP (2004) 

 

WISP diagrammet i figur 4.21 visar att Albanien haft en positiv välfärdsutveckling sett över hela 

1990-talet.  
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Figur 4.21 Albaniens WISP-värden mellan åren 1990-2000 

Källa: Estes (2004) 

 

I början av 1990-talet befann sig Albanien i en djup lågkonjunktur vilket kan urskiljas i 

diagrammet.65 1991 föll kommunismen samman i Albanien och en strukturell förändring i landet 

tog fart i form av ökade privatiseringar av små och medelstora företag.66 Levnadsnivån hade enligt 

HDI-måttet en svagt nedåtgående trend mellan åren 1990-1992 i förhållande till den fallande 

produktionen i landet. På grund av omvandlingen från en planekonomi till en demokratisk 

marknadsekonomi började tillväxten därmed ta fart år 1992 och fram till 1995 steg BNP/capita med 

otroliga 277 %. Ett konstaterande är att de ökade resurserna inte i tillräcklig utsträckning använts till 

att förbättra vare sig hälsotillstånd eller skolväsendet eftersom HDI för samma period inte uppvisar 

en lika påfallande ökning. Även den knappa ökningen som skedde i WISP mellan åren 1990-1995 

                                                 
65 UN (2004) 
66 Utrikesdepartementet (2002) 
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styrker teorin att det inom de ovanstående sektorerna finns samhälleliga problem att handskas 

med.67   

 

Den albanska ekonomin fortsatte att växa under 1996 men trenden avbröts 1997 i och med 

pyramidspelens sammanbrott då hela den albanska staten och det finansiella systemet till stor del 

kollapsade och många albaner utblottades.68 Den stigande världskonjunkturen gjorde att Albaniens 

BNP/capita hade en stadig ökning under de nästkommande åren. Enligt både HDI och WISP-måttet 

har en likartad positiv välfärdsförändring skett mellan åren 1997-2000. 69

 

4.8 Angola  

Angola hade sitt högsta BNP/capita värde mellan åren 1990-1991. Efter dessa år följde en lång 

nedgång och under hela tidsperioden minskade BNP/capita med 33,1 %.  
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Figur 4.22 Angolas BNP/capita mellan åren 1990-2000  

Källa: UN (2004) 

 

Angola har haft en uppåtgående trend i HDI70 under hela 1990-talet. Från år 1992 till 2000 visar 

måttet att välfärden skall ha ökat med 48,7 %. Se figur på nästa sida.  

                                                 
67 Estes (2004) 
68 Utrikesdepartementet (2002) 
69 UNDP (2004) & Estes (2004)  
70 HDI-värden mellan åren 1990-1991 saknas för Angola 
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Figur 4.23 Angolas HDI-värden mellan åren 1992-2000 

Källa: UNDP (2004)  

 

Diagrammet 4.24 visar att Angola är ett av de få länder i världen som har minus resultat i WISP. 

Levnadsnivån har enligt måttet förändrats från -3 till -10 under tidsperioden.  
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Figur 4.24 Angolas WISP-värden mellan åren 1990-2000 

Källa: Estes (2004) 

 

Fram till 1990 var Angolas ekonomi centralstyrd enligt sovjetisk modell. Ekonomin i Angola hade 

haft en recession från 1975 när landet blev självständigt. Under 1990-talet skedde privatiseringar 

och liberaliseringar av Angolas ekonomi i syfte att skapa en stabil marknadsekonomi.71 Angolas 

BNP/capita halverades dock mellan åren 1991-1992 och landet uppvisar en negativ trend till och 

med år 1994. Förklaringen till den kraftiga nedgången är att Angolas ekonomi kan liknas vid 

vanstyre eftersom marknadsekonomin var extremt oreglerad.70 För 1990-talets första år saknas 

uppgifter för HDI. Det är därför svårt att utläsa om det finns ett samband mellan måtten för första 

halvan av 1990-talet. Levnadsförhållandena i Angola var under 90-talet väldigt misära på grund av 

det ständiga inbördeskrig som rådde. Från 1990-1995 försämrades Angolas WISP-värde med cirka 

800 %. Den stora nedgången kan förklaras av den ekonomiska krisen och det pågående kriget som 

rådde eftersom höga försvarsutgifter och försämrat hälsotillstånd ger negativa resultat i WISP-

                                                 
71Lundahl (2001) 
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måttet. Mellan åren 1994-1997 steg Angolas BNP/Capita med 73,5 %. Ökningen kan låta stor men 

det bör betänkas att för ett land med ett extremt lågt BNP- värde är en sådan ökning inte alltför 

anmärkningsvärd. Ökningen i HDI var under samma period endast 11,9 % och detta visar att 

välfärden troligtvis inte genomgick den dramatiska förändringen som BNP-måttet indikerar. Efter 

några års uppgång föll BNP/capita under två år för att sedan år 2000 nå den högsta nivån sedan 

1991. Det bör emellertid inte bara ha skett förbättringar i produktionen utan även sociala faktorer 

bör ha förbättrats eftersom både HDI och WISP har en positiv utveckling mellan åren 1995-2000.72 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72Ibid.  
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Kapitel 5 

ANALYS 
 

 

 

5.1 Jämförelse mellan olika välfärdsindex 

I detta avsnitt sker för de utvalda länderna en jämförelse mellan välfärdsmåtten: BNP/capita, HDI 

och WISP. Vi vill ta reda på hur ländernas resultat i välfärdsligan skiljer sig åt beroende på vilket 

mått vi väljer att använda oss av.  

 

Följande figur visar att världens två största ekonomier, Japan och USA, hade de högsta BNP/capita 

värdena för år 2000.  
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Figur 5.1 Välfärdsliga BNP/capita 2000 

Källa: UN (2004) 

 

I figur 5.2 kan urskiljas att med ett index som behandlar tre indikatorer intar Sverige första platsen, 

tätt följt av de utvalda i-länderna. Se figur på nästa sida.  
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Figur 5.2 Välfärdsliga HDI 2000 

Källa: UNDP (2004) 

 

I nedanstående figur kan vi se att Sverige klart leder välfärdsligan gällande WISP-måttet för år 2000 

och att Angola som enda land innehar ett minusresultat.  
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Figur 5.3 Välfärdsliga WISP 2000 

Källa: Estes (2004) 

 
Om vi granskar BNP/capita leder Japan välfärdsligan för år 2000 medan HDI-måttet placerar Japan 

på en sista plats bland de utvalda i-länderna. Detta kan tolkas som att trots att produktionen i landet 

var hög så fanns det större brister inom sektorerna för utbildning och hälsovård jämfört med de 

andra i-länderna. 

 

USA:s BNP/capita och HDI-värde placerar landet på en andra plats i bägge mätningarna. Med 

WISP-måttet som på många sätt anses missgynna USA rankas landet mycket riktigt först på en 
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fjärdeplats. Enligt WISP-måttet har USA 25 % sämre välfärd än det ledande landet Sverige. 

Förklaringar till detta kan vara att USA:s BNP innehåller en större del av produktion som medför 

”skadlig produktion” eller ”reparationer” i form av ökade miljöförslitningar, höga militärutgifter 

och att de har större kostnader för brottsbekämpning vilket leder till minskade resurser för annan 

välfärdsproduktion. Om bara BNP/capita granskas för ett land ges heller ingen information om vem 

det är som konsumerar resurserna landet bygger upp. 

  

I Sverige är inkomstfördelningen jämn relativt sett andra länder som USA och Japan och det är ett 

av skälen till att Sverige enligt WISP-måttet betraktas som det land som innehar högst 

välfärdseffektivitet. Även med HDI-måttet klassas Sverige som nummer ett. Detta visar att även i 

ett mer indikatorfattigt index bedöms levnadsnivån i Sverige som väldigt hög. En av de troliga 

anledningar till att Sverige toppar statistiken för både HDI såväl som WISP är att Sverige liksom 

många andra europeiska länder erhåller ökad livskvalitet i form av kortare arbetsinsats än vad fallet 

är i utomeuropeiska länder som USA och Japan. BNP/capita beaktar inte medborgarnas nivå av 

arbetsinsats och skulle en justering till denna göras skulle Sverige ligga närmare Japans och USA:s 

nivå i BNP/capita än vad som är fallet idag. 

  

Australien hamnar med BNP/capita måttet som fyra och med HDI respektive WISP rankas landet 

på en tredje plats. Australiens BNP/capita var år 2000 knappt hälften av vad det ledande landet 

Japan hade. Trots detta placerar sig Australien före Japan om mätningen av välfärd sker med HDI 

istället för BNP/capita vilket visar att det råder skillnader beroende på om enbart ekonomisk 

utveckling granskas eller om ekonomisk utveckling binds samman med samhällsutveckling. 

 

Argentina är det land av de utvalda u-länderna som år 2000 hade högst BNP/capita. Skillnaden mot 

sämsta i-landet Australien är emellertid väldigt stor med detta mått eftersom Argentinas produktion 

för året var hela 3,63 gånger mindre än Australiens. Enligt HDI-indexet är dock 

samhällsutvecklingen för Argentina bra eftersom skillnaden mot närmaste i-land Japan endast är 

10,5 %. Definitionen av Argentina som ett u-land blir därför, om HDI-måttet används som 

välfärdsförklaring, en aning tvivelaktig. Med WISP-måttet utgör skillnaden mellan Argentina och 

fjärdeplacerade USA 23,1 %. Det är dock en tydlig tendens att glappet mellan i-land och u-land blir 

mindre för Argentina om ett välfärdsindex som behandlar flera indikatorer används istället för ett 

index som BNP/capita. 
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Albanien placerar sig som sexa i alla tre välfärdsligorna. Det är dock intressant att se hur stor 

differensen i procentantal till det bäst placerade u-landet Argentina skiljer sig åt beroende på vilket 

välfärdsmått vi väljer att studera. Vid en jämförelse av ländernas BNP/capita framgår att Argentina 

har ett värde som överstiger Albaniens värde med 363 %. En förklaring till denna stora procentuella 

skillnad kan vara att båda länderna har ett lågt BNP/capita resultat relativt andra länder och detta 

kan göra att skillnaderna i procent blir stora. Om välfärdsjämförelsen i stället sker med hjälp av 

HDI blir skillnaden endast 15 % och i WISP-måttet skiljer endast 5,8 % länderna emellan. 

 

Indien och Angola prenumererar på de två sista platserna i samtliga mätningar. Angola har, sett ur 

ett BNP/capita perspektiv, en något bättre välfärd än Indien, dock är skillnaden till övriga länder 

stor och avsaknaden av en stabil offentlig sektor gör sig extra tydlig i dessa två länder. 

Levnadssituationen i Indien är enligt HDI-måttet 43 % bättre än i Angola. Detta kan tolkas som att 

det i Angola råder större problem med analfabetism och att livslängden i Angola är kortare än i 

Indien. Skillnaderna länderna emellan blir ännu större om vi använder WISP-måttet som behandlar 

totalt 40 olika indikatorer för att bedöma länders sociala utveckling. Indien har för år 2000 ett 

WISP-värde som är 34 medan Angola har ett negativt värde på -10 för samma år. Angolas negativa 

värde kan delvis förklaras genom det ständiga inbördeskrig som råder i landet. Detta krig leder till 

höga militära utgifter och hög dödlighet och detta påverkar WISP-värdet i negativ riktning. 

 

5.2 Sambandet mellan BNP/capita och HDI 

I HDI-indexet utgör BNP/capita en av totalt tre indikatorer. Den tas i måttet upp genom beräkning 

från lägsta till högsta justerade reala BNP/capita och fungerar i HDI som den variabel som förklarar 

levnadsstandarden i ett land. Genom att granska förändringarna i HDI och jämföra dessa mot 

förändringarna i BNP/capita kan eventuella samband mellan måtten hittas. Efter genomförd analys 

av de utvalda ländernas årliga siffror och trendkurvor i måtten kan konstateras att en uppdelning 

mellan i-länder och u-länder är nödvändig för att uppnå en rättvis jämförelse. För de tre i-länderna 

Sverige, Japan och Australien är det svårt att se något tydligt samband. En trolig anledning till detta 

är att dessa länder redan är väl utvecklade när det gäller utbildning och hälsovård och därför ofta 

återfinns i toppen av HDI ligan. På grund av detta blir ländernas HDI-värde mindre känsliga för 

svängningar i BNP/capita. 

 

USA är ett land med ojämn inkomstfördelning och det finns jämfört med de tre andra i-länder vi 

valt att granska större problem med analfabetism och tillgång till bra sjukvård. Den amerikanska 

modellen bygger till stor del på att varje individ betalar för de tjänster de avser utnyttja och därmed 
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finns inte samma sociala välfärd tillgänglig för alla. USA hade under hela tidsperioden vi studerat 

en ökande BNP/capita och i 8 av 10 årliga förändringar så har detta medfört ökningar i HDI. 

Tolkningen av detta blir att de ökade resurser som den ekonomiska tillväxten fört med sig har lett 

till satsningar på förbättringar inom skolväsendet och hälsovården. 

  

Resultaten för de granskade u-länderna visar att sambandet är svagast för Angola. Detta kan till stor 

del förklaras av att problemen med fattigdom och hälsa är enorma för Angola. Även om BNP/capita 

stiger under ett år så finns det för många ”hål” att täcka för att de ökade resurserna på kort sikt ska 

kunna generera positiva resultat i HDI. Landet saknar även politisk kompetens för att kunna fördela 

resurserna på ett effektivt sätt. För länderna Argentina och Indien är det svårt att avgöra sambandets 

styrka mellan BNP/capita och HDI. Det kan vara så att en ökning i BNP/capita för ett år medför en 

ökning i HDI fast med en viss eftersläpning eftersom det kan ta tid att förbättra indikatorerna 

läskunnighet och livslängd i ett land. 

  

För det fjärde u-landet Albanien kan ett starkt samband mellan måtten urskiljas eftersom HDI i 8 av 

10 årliga mätningar följde utvecklingen i BNP/capita. Vi anser generellt sett att sambandet mellan 

BNP/capita och HDI är starkare för u-länder än för i-länder på grund av att det i u-länderna råder 

större brister i sektorerna för utbildning och hälsovård. För u-länder borde därför dessa indikatorer 

påverkas mera med HDI-måttet vid en BNP/capita förändring. När vi granskade sambandet land för 

land syns emellertid inte dessa skillnader tydligt. Detta tror vi kan bero på att förändringar i 

BNP/capita inte alltid ger en direkt effekt på HDI-värdet och att kunskapen hos styrande politiker är 

förhållandevis låg vilket medför att de tillgängliga medlen inte satsas på rätt saker. 

 

5.3 Sambandet mellan BNP/capita och WISP 

Fem av totalt fyrtio indikatorer som WISP behandlar är av ekonomisk karaktär. BNP fångas upp 

genom att den procentuella tillväxten i BNP beaktas. På grund av att WISP inte mäts årligen utan 

vart femte år så har vi valt att jämföra WISP-indexet mot utvecklingen i BNP/capita inom 5 års 

intervall. WISP mättes år 1990, 1995 och 2000. Detta medför att vi endast har två tidsintervall att 

utgå ifrån i vår analys. Eftersom det råder brist på befintlig data kan därför jämförelsen för måtten 

bli något godtycklig. När tabeller och diagram granskas för i- länderna är det svårt att se att det 

finns något egentligt samband måtten emellan. USA är ett bra exempel på detta eftersom deras 

BNP/capita ökade med 21 % under perioden 1990-1995 medan landets WISP-värde under samma 

period föll med 11 %. Anledningarna till att resultaten måtten emellan skiljer sig åt så mycket beror 

troligtvis på att i WISP-måttet behandlas även ett flertal icke-ekonomiska variabler såsom hälsa, 
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utbildning och jämställdhet. Detta gör att en ökning i BNP/capita inte ger några nämnvärda direkta 

effekter på WISP-värdet. Den svenska välfärdsmodellen baseras på hög sysselsättning med 

omfördelande av offentliga tjänster och bidrag. Resultatet av detta blir att Sverige uppfyller många 

av WISP-måttets indikatorer på ett tillfredställande sätt och på grund av detta blir Sveriges WISP-

värde ganska okänsligt mot svängningar i BNP.   

 

Vid en granskning av diagrammen för Japan och Australien kan nästan en spegelvänd utveckling i 

WISP urskiljas i jämförelse med BNP/capita för perioderna 1990-1995 och 1995-2000.  

 

Även för u-länderna Argentina och Indien är det svårt att finna några klara samband mellan måtten. 

Trenden i Argentina är att för båda tidsintervallen har WISP-värdet gått i motsatt riktning till hur 

BNP/capita utvecklats under samma period. Detta styrker vår tro om att måtten är svagt korrelerade 

med varandra. För Albanien och Angola förändrades WISP-värdet i samma riktning som 

BNP/capita båda tidsintervallen. Vi anser dock inte att det är troligt att den samstämmiga 

förändringen i WISP kan förklaras av att BNP skiftade. Anledningen till detta är att i WISP-måttet 

ges inte BNP någon stor viktning och därför bör variabeln inte kunna påverka resultatet på WISP-

värdet nämnvärt. Om ett samband mellan BNP/capita och WISP finns borde ett tydligare sådant ha 

kunnat urskiljas på våra observationer eftersom vi analyserat två 5 års perioder. Förändringar i 

ekonomin för ett år bör inom 5 år ha hunnit göra sig synliga genom att påverka andra sektorer i 

samhället såsom utbildning och hälsa. 
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Kapitel 6 

SLUTSATSER 

 

 

 

Syftet med denna uppsats har varit att jämföra välfärdsmåttet BNP/capita med två alternativa 

välfärdsindex, WISP och HDI, och studera, för ett antal i- och u-länder, om det finns samband 

mellan BNP/capita och dessa välfärdsindex. Uppsatsen har också sökt tänkbara förklaringar till att 

dessa välfärdsmått kan ge en annan bild av ett lands välfärdssituation än BNP/capita. 

 

För att en välfärdsökning i ett samhälle ska kunna äga rum är det av stor betydelse att BNP växer. 

Måttet BNP i sig mäter dock inte välfärden i ett land utan istället den produktion som sker. Det är 

dock till stor del förändringar i produktionen som påverkar hur andra sociala faktorer såsom 

utbildning och hälsovård utvecklas. Detta på grund av att när BNP skiftar så förändras även 

storleken på de befintliga resurser som finns att fördela ut till andra sektorer i ekonomin. Det är 

därför viktigt att BNP ges tillräckligt stort utrymme i ett välfärdsindex. I HDI-måttet fångas 

BNP/capita upp i en av tre indikatorer. Den har dock viktats ned över en viss nivå. Vi anser att en 

rättvisare bedömning skulle uppnås om denna nedviktning togs bort eftersom den leder till att 

betydelsen av ekonomisk tillväxt i speciellt u-länderna underskattas. Det är därför troligt att 

sambandet mellan BNP/capita och HDI skulle vara starkare om denna nedviktning eliminerades. 

 

I WISP-indexet tas ingen större hänsyn till BNP utvecklingen och det återspeglades ganska bra i 

föregående kapitel där det visade sig svårt att se några som helst samband mellan måtten. Ett mått 

som hävdar att Sverige har 25 % bättre välfärd än USA trots att BNP för samma år är cirka 26 % 

lägre i Sverige är svårt att ta på allvar. Tanken med WISP-måttet är emellertid god eftersom den 

syftar till att fånga upp variabler som beskriver länders levnadsförhållanden ur ett socialt perspektiv 

istället för att bara granska tillväxten i BNP. WISP-måttet mäts, till skillnad från HDI, inte årligen 

utan vart femte år, vilket bör ge en bättre helhetsbild i hur utvecklingen av länders sociala välfärd 

sker. Det känns dock som att 40 indikatorer i ett välfärdsindex är några för många. Risken med att 

ta med så många indikatorer i ett välfärdsmått är att det kan finnas variabler som är korrelerade med 

varandra och därmed ger dessa variabler svar på samma sak och tillförlitligheten blir svag. Vi ställer 

oss också en aning frågande till om WISP-måttets alla indikatorer kan användas för att mäta 

levnadsnivån för både i-länder och u-länder på ett rättvisande sätt. För i-länder som Sverige och 

USA tycker vi exempelvis att det är tvivelaktigt att ta med välfärdssystem som en indikator. Denna 
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visar hur länge ett land har haft ett socialt skydd vid exempelvis arbetslöshet och vid en 

välfärdsmätning säger inte en sådan variabel särskilt mycket om hur landets levnadsnivå har 

förändrats eftersom dessa lagar funnits under en så lång tid för dessa i-länder. Generellt sett tror vi 

därför att ett välfärdsmått med ett fåtal indikatorer passar i-länder bättre för att jämföra länders nivå 

på välfärd. För u-länder kan det nog emellertid vara nödvändigt att använda sig utav mått som 

behandlar många indikatorer på grund av att det i dessa länder råder stora sociala problem som 

fattigdom och hög dödlighet. En tydlig tendens från våra mätningar är att ju fler indikatorer ett 

välfärdsindex innehåller desto mer tenderar dess resultat att skilja sig från BNP/capita utvecklingen 

på grund av att BNP faktorn då ges mindre och mindre utrymme att påverka utfallet i indexet. 
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APPENDIX : Data BNP/capita, HDI och WISP 
 

 

 

 

Tabell 1 Sverige BNP/capita, HDI och WISP 

 

 
År 

BNP/capita 
current prices US $ 

HDI 
0 ≤ HDI ≤ 1 WISP 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 28.735 0.893 102 
1991 29.643 0.928 97.5 
1992 30.325 0.928 97.5 
1993 22.725 0.933 97.5 
1994 24.296 0.936 97.5 
1995 28.143 0.924 93 
1996 30.620    0.92473 100 
1997 27.947 0.923 100 
1998 28.027 0.926 100 
1999 28.406 0.936 100 
2000 27.072 0.941 107 

Källa: UN (2004), UNDP (2004) & Estes (2004) 

 

Tabell 2 USA BNP/capita, HDI och WISP 

 

 

 
År 

BNP/capita 
current prices US $ 

HDI 
0 ≤ HDI ≤ 1 WISP 

 

 

 

 

 

 

 

1990 22.489 0.911 90 
1991 22.951 0.925 85 
1992 23.974 0.925 85 
1993 24.929 0.94 85 
1994 26.193 0.942 85 
1995 27.185 0.923  80 
1996 28.400    0.92574 82.5 
1997 29.923 0.927 82.5 
1998 31.261 0.929 82.5 
1999 32.672 0.934 82.5 
2000 34.253 0.939 85 

Källa: UN (2004), UNDP (2004) & Estes (2004) 

 
 
 
 
 
 
73 Uppgift för året saknas. Värdet har beräknats genom att ta ut ett medelvärde för åren 1995 och 1997 
74 Ibid.  
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Tabell 3 Japan BNP/capita, HDI och WISP 
 

 
År 

BNP/capita 
current prices US $ 

HDI 
0 ≤ HDI ≤ 1 WISP 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 24.714 0.906 95  
1991 28.141 0.929 90 
1992 30.624 0.929 90 
1993 35.063 0.938 90 
1994 38.463 0.94 90 
1995 42.271 0.92  85 
1996 37.406    0.92275   88 
1997 34.269 0.924 88 
1998 31.203 0.924 88 
1999 35.258 0.928 88 
2000 37.500 0.933 91 

Källa: UN (2004), UNDP (2004) & Estes (2004) 

 

Tabell 4 Australien BNP/capita, HDI och WISP 

 

 

 
År 

BNP/capita 
current prices US $ 

HDI 
0 ≤ HDI ≤ 1 WISP 

 

 

 

 

 

 

 

1990 18.391 0.886 91 
1991 18.486 0.906 87 
1992 18.017 0.926                     87 
1993 17.262 0.929 87 
1994 19.314 0.931 87 
1995 20.625 0.926  83 
1996 22.662    0.92376   86 
1997 22.491 0.92 86 
1998 22.452 0.929 86 
1999 21.404 0.936 86 
2000 20.260 0.939 89 

Källa: UN (2004), UNDP (2004) & Estes (2004) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 Ibid.  
76 Ibid.  
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Tabell 5 Argentina BNP/capita, HDI och WISP 
 

 
År 

BNP/capita 
current prices US $ 

HDI 
0 ≤ HDI ≤ 1 WISP 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 4.346 0.807 73 
1991 5.754 0.83 70.5 
1992 6.846 0.853 70.5 
1993 6.991 0.885 70.5 
1994 7.510 0.884 70.5 
1995 7.423 0.829 68 
1996 7.728     0.8377 68.5 
1997 8.210 0.83 68.5 
1998 8.273 0.837 68.5 
1999 7.747 0.842 68.5 
2000 5.578 0.844 69 

Källa: UN (2004), UNDP (2004) & Estes (2004) 

 

Tabell 6 Indien BNP/capita, HDI och WISP 

 

 

 
År 

BNP/capita 
current prices US $ 

HDI 
0 ≤ HDI ≤ 1 WISP 

 

 

 

 

 

 

 

1990 383 0.519 35 
1991 333 0.381 32 
1992 328 0.382 32 
1993 314 0.436 32 
1994 353 0.446 32 
1995 393 0.553 29 
1996 407 0.54978   31.5 
1997 434 0.545 31.5 
1998 429 0.563 31.5 
1999 448 0.571 31.5 
2000 457 0.577  34  

Källa: UN (2004), UNDP (2004) & Estes (2004) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
77Ibid.  
78 Ibid 
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Tabell 7 Albanien BNP/capita, HDI och WISP 

 

 
År 

BNP/capita 
current prices US $ 

HDI 
0 ≤ HDI ≤ 1 WISP 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 660 0.697 55 
1991 306 0.681 57 
1992 206 0.681 57 
1993 377 0.633 57 
1994 606 0.655 57 
1995 778 0.698 59 
1996 851    0.69979   62 
1997 731 0.699 62 
1998 980 0.713 62 
1999 1181 0.725 62 
2000 1205 0.733 65 

Källa: UN (2004), UNDP (2004) & Estes (2004) 

 

Tabell 8 Angola BNP/capita, HDI och WISP 

 

 
År 

BNP/capita 
current prices US $ 

HDI 
0 ≤ HDI ≤ 1 WISP 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 1102 ------ -3 
1991 1267         ------     80 -14 
1992 583 0.271 -14 
1993 516 0.283 -14 
1994 385 0.335 -14 
1995 464 0.344 -25 
1996 501   0.3681   -17.5 
1997 668 0.375 -17.5 
1998 555 0.405 -17.5 
1999 511 0.422 -17.5 
2000 737 0.403 -10  

Källa: UN (2004), UNDP (2004) & Estes (2004) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
79 Ibid. 
80 Uppgift saknas.  
81 Uppgift för året saknas. Värdet har beräknats genom att ta ut ett medelvärde för åren 1995 och 1997.  
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