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Abstract 
 
How development of underdeveloped countries should be achieved countries is a 
question of global concern. There are many different answers to this question. 
Historically, development has been viewed as a process of economic advancement. 
However this view of development was strongly criticized for its neglect of actual 
human development. The paradigm of “Human Development” was introduced to 
address the problem of a narrow development perspective. “Human Development” 
has been promoted by the United Nations Development Program and is considered 
to be the generally accepted path to development. This essay is concerned with 
investigating the concept of “Human Development”. Four key thinkers in the field of 
development have been examined to shed light on key dimensions within the 
concept of “Human Development”. These four are: Amartya Sen, Mahbub ul-Haq, 
Paul Streeten and Denis Goulet. Selected works by these four authors have been 
critically assessed to find key dimensions included in “Human Development” and to 
see how they differ between the authors. This study shows a consensus in the 
understanding of “Human Development”. There are few differences in what the 
authors choose to include in their theories of development. The differences that do 
exist are of little meaning or are simply products of their time of creation.  The lack of 
different opinions can easily lead to a regressive view on development and the 
absence of new innovative solutions and perspectives.  
 
Keywords: Development, Human Development, Capabilities, Development 
Economics 
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1.1 Bakgrund 

 

”Development” är ett begrepp som går att använda på många olika områden. Den här 

uppsatsen rör sig inom området för utvecklingsstudier där ”Development” används för att 

beskriva förändring som också är framåtskridande. På svenska använder vi ”utveckling” i 

samma sammanhang för att visa på samma förändring. Begreppet ”Development” och dess 

svenska motsvarighet ”utveckling” kan även användas till att benämna hur avancerat eller hur 

välmående ett land eller område är beroende på en rad olika sociala, ekonomiska eller 

politiska faktorer.   

 

Vad som räknas till utveckling och hur utveckling går till har debatterats flitigt och varierat 

över tid. De tidigaste tankarna om hur tillvägagångssättet för att identifiera och mäta 

utveckling handlade om mätning av bruttonationalprodukt (BNP)
1
. Detta gjorde utveckling 

näst intill synonymt med ekonomisk tillväxt. BNP är  ett mått på den ekonomiska aktiviteten 

inom ett lands gränser, vilket delar det totala värdet inkomsten av de bofasta invånarna i ett 

land på invånarantalet. Dessa inkomster kan vara genererade av produktion inom landet men 

även komma från investeringar utomlands
2
.  

 

Tankarna om vad utveckling är förändrades med allt mer kritik mot  användningen av BNP 

som ensamt mått på utveckling och tolkningen om att utveckling var ren ekonomisk 

utveckling i slutet på 1960-talet
3
. Tänkandet om vad utveckling innebär, eller bör innebära 

kom att utvecklas till att innehålla fler faktorer än endast ekonomisk tillväxt. Ett av de mest 

använda måtten på utveckling som innehåller fler indikatorer är Human Development Index 

(HDI) vilket introducerades av FN 1990
4
. HDI tar hänsyn till fler faktorer än endast 

ekonomisk utveckling: förväntad livslängd och utbildningsnivå.
5
. Genom FN:s användning 

och fokus på just ”Human Development”  och den årliga publikationen av Human 

Development Report har ”Human Development” blivit ett centralt begrepp inom 

utvecklingsstudier.   

 

                                                 
1
 Potter et al. (2008) s.8 

2
 Coelho. [internet] 

3
 Potter et al. (2008) s.9  

4
 Desai & Potter. (2008). s.43 

5
 Potter et al. (2008). s.9-11 
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1.2 Syfte & frågeformulering 

 

Utvecklingsstudier är ett ständigt relevant ämne i en globaliserad värld. Inom 

utvecklingsstudier stöter man ofta på  diskussioner om vad utveckling innebär och hur man 

ska gå till väga för att uppnå den. Dessa har varierat över tid och olika tidsåldrar har olika 

modeord när det gäller utveckling. Utveckling har gått från att räknas som endast ekonomisk 

tillväxt till att inkludera en rad varierande infallsvinklar. Det är här kommer teorierna om 

”Human Development” in i bilden. Vi ser ett stort värde i att undersöka detta ämne för att ge 

klarhet till dess faktiska innebörd då det lätt kan uppfattas som svårförståeligt och vagt för 

människor med liten erfarenhet av utvecklingsstudier.   

 

Syftet med den här uppsatsen är att göra en begreppsutredning av begreppet ”Human 

Development” för att skapa en förståelse av begreppet och dess innebörd. Det finns många 

intressanta aspekter av ”Human Development”:  Vilka dimensioner ingår i begreppet och hur 

dessa varierat samt utvecklats. Vad är det som särställer ”Human Development” från andra 

utvecklingsteorier. Finns det en universell tolkning av ”Human Development” eller finns det 

en levande diskussion om hur begreppet bör tolkas och  om de faktorer som bör ingå i det? 

Som i all vetenskap så antar vi att det finns en diskussion om vad ”Human Development” bör 

innefatta. 

 

I den här kontexten har vi valt att använda oss av denna frågeställnig: 

 

 Vilka dimensioner har lyfts fram till att ingå i ”Human Development” och hur är dessa 

återkommande i de utvalda teoribildningar?  

 

1.3 Urval & Avgränsningar 

 

Mycket har skrivits om utveckling, detta har gjort att vi har behövt göra medvetna val om vad 

som behandlas i uppsatsen och vad som lämnas orört. Vi är väl medvetna om att välja ett 

urval också innebär att avstå från ett annat. Med detta i tankarna har vi valt att begränsa 

undersökningen till ett antal ledande tänkare som har haft stor genomslagskraft på området 

utvecklingsstudier och begreppet ”Human Development” i sig. Den tidsperiod vårt material 
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sträcker sig igenom är från 1970-tal fram till nutid. Detta för att både  inbegripa födelsen av 

begreppet och eventuella utvecklingsteg fram till begreppets nuvarande betydelse.  Till dessa 

teoretiker räknas Denis Goulet som framstående för ett utvecklingstänkande som fokuserar på 

mer än ekonomisk tillväxt
6
. En annan framstående utvecklingsteoretiker är Amartya Sen, som 

räknas av FN till en ”Human Developments” av moderna fäder och blev dessutom belönad 

med Nobelpriset i Ekonomi 1998 för sina teorier kring utveckling
7
. Andra tänkare som räknas 

som viktiga för ”Human Development” är  Paul Streeten och Mahbub ul-Haq. Vilka både var i 

med i utveckling av FN:s Human Development Report och ofta nämns som tongivande för 

”Human Development”.  Utvalda delar av dessa teoretikers bidrag till begreppet kommer att 

behandlas i uppsatsen. Urvalet av verk teoretiker är gjort på detta sätt för inkludera de mest 

inflytelserika tankegångarna kring begreppet och utvecklingstankar nära besläktade med det.  

 

Vi kommer inte behandla författarna i sig ifråga om kulturell tillhörighet och ur vilken 

kontext deras verk härstammar. Inte heller kommer fokus att läggas på utvecklingstänkandet 

innan introduktionen av ”Human Development”. 

 

1.4 Material & Materialproblem  

 

Till material används flertalet böcker och artiklar från tidsskrifter om utveckling och 

utvecklingsstudier. En del av texterna beskriver utvecklingsstudier ur ett historiskt perspektiv 

och försöker förklara den sedda utvecklingen. Andra texter är mer teoretiskt utformade och 

beskriver tankar och idéer relevanta för utveckling och ”Human Development”. För att 

sammanställa en definition av begreppet används lexikon och definitioner från den ledande 

organisationen som arbetar med ”Human Development”: UNDP, FN organet för utveckling. 

Huvuddelen av vårt använda material är skrivet på engelska samtidigt som uppsatsen är 

skriven på svenska. Detta bidrar  till översättningsvårigheter de svenska termerna använda i 

uppsatsen och de engelska termerna använda i källmaterialet. 

 

Ett annat problem är en brist på material från tidsperioden 1978-1990, vilket lämnar 1980-

talet svåröverskådligt. Det finns ett begränsat material från ett begränsat antal författare. Detta 

försvårar analysen av utvecklingsdebatten under den tidsperioden. Detta gäller även under den 

                                                 
6
 Desai & Potter. (2008) S.38 

7
 UNDP. [internet1 
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senare tiden, många teoretiker har arbetat tillsammans och det är svårt att finna självständiga 

teoretiker med påtagligt originella tankar. 

 

1.5 Metod 

 

För att svara på frågeställningen ovan kommer vi att göra en begreppsutredande studie. Vi 

kommer att samla in vad som skrivits om begreppet och sortera och identifiera kärnorna av 

dessa texter
8
. Vi även att använda idéanalys där vi plockar ut de idéer ur som har utmärkt 

utvecklingen av begreppet ”Human Development”
9
. 

 

I analysdelen ska vi använda oss utav ett analysschema där vi strukturerar upp olika tänkares 

idéer inom utvecklingsstudier och deras syn på vad ”Human Development” är och vad de 

anser om de olika områden som kan innefattas i begreppet
10

. Vi kommer att identifiera de 

dimensioner som konventionellt ingår i begreppet för att söka efter dessa i textmaterialet.. 

Detta leder till att vi på ett enklare sätt kan se vad olika tänkare har för gemensamma åsikter 

och kan därigenom koppla dem till begreppet
11

. Denna metod kommer att ge en övergripande 

bild av de dimensioner som anses utgöra ”Human Development”. Vi kommer därför att 

använda oss av en kvalitativ textanalys
12

 där vi går igenom ett begränsat antal ledande tänkare 

inom området för att strukturera deras syn på dimensionerna som utgör begreppet. Vårt mål är 

att undersöka utvecklingstänkare representativa för utvecklingen av begreppet för att hitta 

gemensamma dimensioner och se hur dessa har, eller inte har förändrats mellan teoretiker och 

tid.. Syftet med detta är att till slut kunna se om det finns universella tankar om vad ”Human 

Development” är 
13

.  

 

Vi kommer att använda oss av ett  analysschema där flera framstående tänkare inom området 

används som analysenheter och sedan använda oss av grundläggande dimensionerna
14

 inom 

”Human Development” för att strukturera teorierna. Detta för att identifiera innehållet och 

                                                 
8
 Esaiasson et al. (2007). s.36 

9
 Bergström & Boréus. (2005). s.155 

10
 Esaiasson et al. (2007). s. 48 

11
 Bergström & Boréus. (2005). s.155-156 

12
 Esaiasson et al. (2007). s.237 

13
 Esaiasson et al. (2007). s.36 

14
 Bergström & Boréus. (2005). s.164 
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hitta kärnorna i texterna. Analysschemat används för att ge en lätt överskådlig och 

strukturerad bild av teorierna och dess anknytning till ”Human Development” 

 

1.6 Utformning av analysschemat 

 

För att hitta verktyg relevanta till analysschemat har vi vänt oss till definitionen av mänsklig 

utveckling och FN:s Human Development Index. Tre av dessa komponenter hittas hos FN-

organet för utveckling och deras mått på utveckling Human Development Index. Dessa tre är: 

utbildning, uppskattad livslängd och bruttonationalprodukt.  Vi har valt att utveckla dessa till 

analyskomponenterna 1) Utbildning, 2) Hälsa,  3) Ekonomi. Dessa komponenter är utvalda 

för de är centrala i diskussionen kring “Human Development” samt används som en 

konventionell definition av begreppet via dess tillämpande i FN:s utvecklingsverksamhet. Till 

den fjärde komponenten har vi sett till frihetliga värden. Vilket, trots utelämnat från HDI, 

identifieras av FN som ett centralt tema i “Human Development”. Ur frihetliga värden har vi 

kommit fram till att dimensionen till analysschemat sammanfattas som 4) Deltagande. Det 

finns även ett starkt rotat inslag av jämlikhet i “Human Development” både i form av resurs- 

och möjlighetsfördelning mellan män och kvinnor men även t.ex. Fördelningen mellan rika 

och fattiga. Det gör att den sista komponenten är 5) Jämlikhet
15

. 

 

De faktorer som utgör analysschemat är sålunda: 

 

1) Utbildning - Avser teoretikerns syn på utbildningens och bland annat läskunnighetens roll 

för utvecklingsprocessen.  

2) Hälsa - Hur teoretikerna värderar frånvaro av sjukdom och vikten av sjukvård. 

3) Ekonomi - Vad är syftet med ekonomisk tillväxt och hur förklaras dess betydelse i 

teoribildningen 

4) Deltagande - Hur ses det på medbestämmanderätt och politiskt inflytande över sin 

levnadssituation. 

5) Jämlikhet - Vilken vikt har etableringen av jämlikhet mellan människor för utvecklingen. 

 

                                                 
15

 UNDP. [internet]1  
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Med dessa komponenter till hjälp kommer varje teoretikers idéer granskas för att se hur de 

samstämmer eller avviker i sina syner på de utvalda faktorerna. 

 

Detta är en modell av analysschemats utformning: 

 

 Denis 
Goulet 

Amartya 
Sen 

Mahbub ul-
Haq 

Paul 
Streeten 

Utbildning 

    

Hälsa 
 

     

Ekonomi 

    

Deltagande 

    

Jämlikhet 

    

 

 

 

1.7 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en genomgång och undersökningar av teoribildningar kring begreppet 

”Human Development” i kapitel 2. Detta för att redogöra och problematisera kring begreppet 

samt att möjliggöra  analysdelen i Kapitel 3.  Denna analys utgår från att först identifiera de 

olika faktorer som lyfts fram och förslagits till att utgöra  ”Human Development”.  För att 

sedan systematiskt sortera de  likheter respektive skillnader som existerar i synen på mänsklig 

utveckling. Kapitel 4 består av slutsats och referenser. 
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KAPITEL 2: Teorier om utveckling 

 

2.1 Denis Goulet & tre etiska värden för utveckling 

 

Många utvecklingstänkare har presenterat idéer om att utveckling är något mer eller något 

annat än ett samlande av varor och rikedom. En betydelsefull tänkare för detta synsätt är 

Denis Goulet. Han lägger i The Cruel Choice (1971) fram tre viktiga värden vilka han anser 

centrala för verklig utveckling. “Utveckling” för Goulet är en bred process som innefattar 

politiska, kulturella sociala mål såväl som ekonomiska mål. Utvecklingen innebär en väg bort 

från ett tillstånd som uppfattas som otillfredsställande och mot ett tillstånd som uppfattas som 

bättre
16

. Goulets tankar ska appliceras på alla människor, och han fastställer att det kan finnas 

grupper i annars välutvecklade samhällen som inte får ta del av utvecklingen utan förblir 

outvecklade
17

. På detta sätt innehåller utveckling flertalet komponenter och 

tillämpningsområden, och ett lands utvecklingsgrad kan inte enbart mätas i ekonomiska 

termer. Goulet har ett normativt argumentationssätt om utveckling där han identifierar tre 

värden som är fundamentala för “etisk” utveckling och människors livskvalitet. Dessa tre 

värden är: 1) livsupprätthållande värden,  2) värdet av aktning (esteem) och 3) frihetliga 

värden
18

. Alla dessa värden är värdefulla för och eftersökta av varje individ och samhälle och 

anknyter till grundläggande mänskliga behov
19

. 

 

Det första av Goulet’s värden, de livsupprätthållande värdena, handlar om rätten till liv. Varje 

människa har ett intresse av att främja sin existens. Därför räknas ting och varor som 

uppfyller människors grundläggande behov för fortsatt existens och ett fungerande liv som 

livsupprätthållande värden. Samhällen som har brist på livsupprätthållande varor som mat, 

medicin, fungerande och tillräckliga skydd mot väder och vind räknas som underutvecklade. 

En förlängning av människors liv samt att göra dem mindre sårbara och hämmade av sjukdom 

och naturens krafter är ett av utvecklingens mest otvivelaktiga mål
20

.  

 

                                                 
16

 Goulet. (1971). s. 332-334 
17

 ibid. s. 31-32 
18

 ibid. s.118 
19

 ibid. s.86-87 
20

 ibid. s.87-88 
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Det andra universella värdet för Goulet är mer abstrakt. Aktning (esteem) finns hos alla 

samhällen men kan vara känt vid olika namn som: ära, värdighet respekt osv. Alla dessa 

handlar om hur en aktör uppfattar sig själv och hur denne behandlas av omvärlden. I fråga om 

utveckling blir aktningen lidande för outvecklade samhällen i sin kontakt med andra mer 

avancerade samhällen. Aktning har betydelse för utvecklingsprocessen då den både kan hjälpa 

och förhindra en utveckling.   Genom att utvecklingsplaner förkastas eller anammas på grund 

av dess förhållande till aktning. Detta måste tas hänsyn till i planeringen av 

utvecklingsstrategier
21

. Ett land kan inte ses som fullständigt utvecklat om det inte kan stå på 

egna ben och kan på så sätt stiga i aktning. En av poängerna med idén om aktning är att se 

utveckling från ett inifrånperspektiv, eller i utvecklingstermer ett så kallat “bottom-up” 

perspektiv där utveckling ska komma underifrån
22

.  

 

Frihet är det tredje värdet för utveckling. Frihet handlar om ett utvidgat spektrum av val för 

samhällen och dess medlemmar samt en minimering av främst externa men även interna 

hinder för strävan efter det “goda”.  Frihetens syfte som mål för utvecklingen är att lösgöra 

människor ifrån underkastelse till naturen, okunnighet, andra människor, trosystem osv. För 

att utveckla deras möjligheter för självutveckling. Det positiva med materiell utveckling är att 

den möjliggör för en bredare valmöjlighet och därmed också möjligheter till egenstyrd 

utveckling
23

.  

 

I fråga om människors behov, vilket angränsar till de universella utvecklingsvärden nämnda 

ovan gör Goulet en distinktion gällande prioriteringsordning av varor och materiell 

utveckling. Här rangordnas olika varor och behov enligt vilken betydelse de har för 

människan. Vilket visar att materiell utveckling inte är oviktig. Först kommer primära behov. 

Denna kategori innehåller varor som kläder, mat och tak över huvudet, men också varor och 

ting som behövs för att kunna tillfredsställa de grundläggande behoven för upprätthållande av 

liv som grundläggande utbildning och produktionsmedel. Till exempel behöver en fiskare 

både utbildning och material för att kunna utföra sitt arbete. Objekt är viktiga om de fyller en 

funktion för överlevnad. De grundläggande behoven måste uppfyllas för att människan ska ha 

friheten till att uppfylla andra behov. Behoven fungerar på så sätt att när de grundläggande 

                                                 
21

 ibid. s.89-90 
22

  Potter et al. (2008). s.115-116 
23

 Goulet. (1971). s.91-94 
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behoven är uppfyllda skapas nya behov. Utvecklingen bör utformas så att den uppfyller de 

primära behoven först för att sedan övergå till att stimulera övriga behov.  Den andra 

behovskategorin handlar om förbättrande behov. Människor behöver tillgång till sådant som 

låter dem hitta nya lösningar, utforska möjligheter och utveckla sina kapaciteter. Att dessa 

behov uppfylls är viktigt för att vara mänsklig, då människan inte bara existerar utan också 

behöver att utrycka sig för vara riktigt mänsklig
24

. Sist och lägst prioritet har de behov Goulet 

kallar för lyxbehov. Lyxbehov uppfyller vissa människors behov av åtnjuta hög status och kan 

av vissa uppfattas som slösaktighet. Lyxbehoven bör inte uppfyllas förrän de andra två 

kategorierna är uppfyllda för alla människor. Det är inte moraliskt försvarbart att vissa 

människor stimulerar sina lyxbehov samtidigt som andra har svårt att uppfylla sina primära 

behov. För utveckling bör varje stat, utvecklad som outvecklad, prioritera att alla människor 

primära behov uppfylls
25

.  

 

Goulet presenterar också tre principer för utveckling, dessa är starkt sammankopplade med 

hans tre fundamentala värden för utveckling. Sambandet mellan materiell rikedom och 

livskvalitet är inte nödvändigt för Goulet. Det goda betyder inte nödvändigtvis ett överflöd av 

varor men människor behöver ändå vissa varor för att vara mänskliga och för att få tillgång 

till frihet och aktning. Därför är den första principen att människan måste “ha tillräckligt” för 

att kunna “vara mer”
26

. Den andra principen är global solidaritet. Människor har band till 

varandra som människor fast har inte lärt sig att visa den solidaritet med sina medmänniskor 

som de bör 
27

. Denna solidaritet måste ges uttryck i utvecklingsprocessen. Alla måste arbeta 

för utveckling och dra åt samma håll. Det rådande internationella systemet där ojämlika 

länder kämpar mot varandra och strukturer av dominans råder måste avskaffas för global 

utveckling
28

. Den tredje principen handlar om ett brett deltagande i beslutsprocesser. Alla 

människor har rätten till att vara agenter för sin egen utveckling och inte bara förmånstagare 

av utvecklingen någon annan åstadkommit. Utan ett högt deltagande kan utvecklingen komma 

i konflikt med människors strävan efter aktning och frihet från att bli manipulerade
29

.  
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2.2 Amartya Sen, frihet & the Capabilities Approach 

 

Den indiske ekonomen Amartya Sen är en av de teoretiker vars tankegångar har bidragit 

mycket till utvecklingen av alternativa sätt att se på utveckling. Han belönades med 

nobelpriset i ekonomi 1998 för “hans bidrag till välfärdsekonomi”
30

. Sen betonar en 

utvecklingssyn grundad på frihet och människors möjligheter. Ökning av människors frihet 

räknas som  det främsta medlet för att nå utveckling och det är samtidigt det viktigaste målet 

för utveckling. På grund av frihetens fundamentala roll för utveckling bör avlägsnandet av 

hinder som bidrar till ofrihet innefattas i den önskvärda utvecklingsprocessen
31

. Ekonomisk 

tillväxt är inte uträknat utan har också en roll i Sens utvecklingssyn. Ett samhälle med ökande 

BNP och ekonomiskt välstånd har medlen att utvidga friheterna för sina medborgare. 

Dessutom är ofördelaktiga ekonomiska möjligheter ett hinder för friheten då det har ett stort 

inflytande på vad människor kan göra och inte göra och bör därför avlägsnas för bättre 

utveckling
32

. Ekonomisk tillväxt betyder mer än bara ökad inkomst och tillgångar för 

individer utan den kan även ge stater medel till att skapa och underhålla sociala skyddsnät 

vilket i sin tur gynnar människors trygghet, möjligheter och friheter. Det finns viktiga 

samband mellan ekonomiska och sociala möjligheter där sociala möjligheter kan användas i 

främjandet av ekonomisk tillväxt
33

. Den ekonomiska utvecklingen är ett medel för utveckling 

och det viktiga är att den används för att främja människors friheter och möjligheter. 

 

Sens bidrag till utvecklingstänkandet sammanfattas i den utvecklingsteori som kallas för 

“Capabilities Approach”. Denna utvecklingsteori ser människor som aktörer och 

utvecklingsprocessens mål är att öka och utvidga individers möjligheter och förmågor till att 

förbättra sina liv och sin livskvalitet samt utöka sina valmöjligheter. Det ses till vad 

människor vill göra och har goda skäl till och människans kapacitet ligger i vilka av dessa 

“göranden” som verkligen går att uppfylla
34

. Det finns många hinder för att människor ska 

uppnå dessa möjligheter. Dessa hinder handlar inte enbart om ekonomiska svårigheter utan 

inkluderar också sociala och politiska faktorer  som även bidrar till minskad handlingskraft 

för människor. Friheter och möjligheter inom dessa områden är gynnsamma för utvecklingen 

                                                 
30
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31
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och kan även bidra till förstärkningen av andra möjligheter av vikt för utveckling
35

. Enligt Sen 

handlar mycket om sambandet mellan olika former av friheter och hur dessa besitter stort 

instrumentellt värde för utveckling. 

Sen identifierar fem viktiga frihetsområden för utveckling vilka är: 1) ekonomiska 

möjligheter, 2) politiska friheter,3) sociala möjligheter, 4) insynsgarantier och 5) 

trygghetsgarantier.  Ekonomiska möjligheter är individers möjligheter till att använda och 

utnyttja ekonomiska resurser, detta beror på vad individer äger och/eller har tillgång till och 

hur dessa kan användas, även hur de ekonomiska resurserna är fördelade har betydelse. 

Politiska friheter handlar i grova drag om de möjligheter människor har att påverka den 

styrande makten i samhället och de värden som normalt värdesätts i demokratiska samhällen 

som bland annat yttrandefrihet och tryckfrihet.  Sociala möjligheter kretsar kring ämnen som 

utbildning och sjukvård, vilka båda påverkar individers totala frihet och möjligheter till att 

leva ett bättre liv. Insynsgarantier  handlar om en öppenhet och insyn i samhället och i 

interaktionen med andra människor och är viktigt för att förebygga korruption och ohederliga 

affärer vilka kan ha en negativ påverkan på både individer och utvecklingen I stort. 

Trygghetsgarantier innebär av staten vidtagna åtgärder i syfte att skapa ett säkert och tryggt 

samhälle för människor att agera och existera inom. Till exempel sociala skyddsnät med 

arbetslöshetsersättning och bidrag till behövande
36

.  För att främja frihet och därmed också 

utvecklingen behöver stater forma institutioner som underlättar för och bidrar till ovan 

nämnda faktorer
37

.  

 

Social utveckling som utbildning och sjukvård är viktigt i Sens idéer om utveckling. 

Människan har rätt och frihet till liv och risken att dö i förtid är en tydlig ofrihet som hämmar 

människans förmåga till utveckling
38

. Friheten till liv är en nödvändig förutsättning för 

aktörskap. Sen är också en ivrig förespråkare för demokratins och politiska friheters 

möjligheter för utvecklingen. Sen förklarar att utbredd hungersnöd och svält aldrig har 

uppstått i ett fungerande demokratiskt land. Detta på grund av medborgarnas frihet och 

möjlighet att påverka styret. Politiska friheter och friheten att undvika ekonomiska katastrofer 

är sammanbundna. Svälter är lätta att förhindra om de styrande har incitament att förebygga 
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dem. i stater med fria val, flera än ett politiskt parti och fri media, skapas stark motivation för 

regeringar att arbeta med förebyggandet av hungersnöd och svält 
39

. Demokrati är inte en 

omedelbar lösning på alla problem utvecklingsländer står inför, men den för med sig en rad 

möjligheter. I slutändan beror det dock på hur friheter som demokrati utövas för vad det får 

för verkan på utvecklingen
40

. 

 

Förbättring av kvinnors levnadssituation är betydelsefull för utveckling. Utbildning av 

kvinnor och kvinnors anställning utanför hemmet är ett effektivt medel för att sänka 

fruktsamhetstalen
41

. Överbefolkning är ett hot mot livskvalitet för både män och kvinnor och 

därför är sänkning av fruktsamhetstalen en del av utvecklingen. Också dödlighetstalen bland 

barn minskar genom mer och bättre utbildning och ökad läskunnighet hos kvinnor. En ökning 

av kvinnors handlingsförmåga medför också ekonomiska möjligheter som t.ex. möjlighet till 

anställning utanför hemmet  och är en viktig hjälp för ekonomisk utveckling samtidigt som 

det bidrar till högre välbefinnande för kvinnor
42

. 

 

Sens fokus på frihet gör “utveckling” näst intill utbytbart med “frihet”. Där vägen till och 

målet för utveckling handlar om att vidga alla människors möjligheter till att leva det liv de 

vill, och har goda skäl till att vilja leva. 

 

2.3 Mahbub ul-Haq: HDRs Fader  

 

Mahbub ul-Haq är en framstående ekonom och utvecklingstänkare som nämns tillsammans 

med Amartya Sen som de kanske mest inflytelserika tänkarna för ”Human Development”. 

Han ses även som fadern till FN:s ”Human Development Report”
43

. 

 

ul-Haqs grundtankar avviker sig inte mycket från andra tänkare inom ”Human Development”, 

han anser likt Sen att utvecklingens grundsyfte är att utöka människors valmöjligheter i livet 

och att individerna kommer först. ul-Haqs tankar om utveckling grundar sig i ett 

individualistiskt perspektiv där inte bara ekonomisk tillväxt är nyckeln till utveckling. 
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Andra viktiga faktorer är  1) större tillgång till kunskap, 2) bättre tillgång till näringsrik mat 

och bra sjukvård, 3) Större säkerhet i samhället mot brottslighet och fysiskt våld, 4) 

Tillfredställande arbetstimmar och 5) politisk och kulturell frihet och en känsla av deltagande 

i det samhälliga livet. 

 

Det som är skillnaden mellan den traditionella utvecklingsskolan där ekonomisk tillväxt är det 

centrala och ”Human Development” är att den traditionella synen endast fokuserar på en fråga 

medan den senare fokuserar på flera frågar, inte bara ekonomi utan även kulturella, politiska 

och sociala frågor. ul-Haq menar att t.ex. en av de fundamentala bristerna inom det 

traditionella ekonomiska synsättet är det faktum att de resurser som genereras inte fördelas på 

ett jämlikt sett. Detta påverkar de som får mindre del av resurserna i det avseende att deras 

möjligheter begränsas avsevärt
44

. 

 

Tanken att ekonomisk tillväxt alltid genererar ökade möjligheter för individer är enligt ul-Haq 

ett felaktigt antagande och det finns inte ett automatiskt samband mellan dessa två. Han menar 

att ett land inte behöver vara förmöget för att ha råd med demokrati eller för att skapa 

jämlikhet mellan män och kvinnor. Många av människors ”möjligheter” sträcker sig långt 

utöver ekonomiskt välstånd, här nämns som tidigare nämnt tillgång till utbildning, 

sjukvård/god hälsa, en välskött och ren samhällsmiljö och politisk frihet. Dessa faktorer är 

dock inte helt friställda från ekonomin anser ul-Haq utan ekonomin kan givetvis bidra till att 

dessa mål kan stärkas men dessa mål är inte beroende av ekonomin. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv är inte bara kvaliteten på den ekonomiska utvecklingen viktig för att minska 

fattigdom i u-länder utan kvantiteten spelar även den en stor roll. Med kvantitet menas 

resursfördelningen, som får en nyckelroll och det är upp till var och ett lands styrande makt att 

via politiskt policyskapande och reformer se till att resurserna fördelas rätt och skapa nya 

ramverk i vilka ”utvecklingen” kan verka inom
45

.  

 

Fyra faktorer nämns dock som grundpelare inom ”Human Development” och de 

huvudfaktorer som skiljer ”Human Development” från strikt ekonomiska utvecklingstankar. 

Dessa pelare är: 

                                                 
44
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1) Jämlikhet (Equity), 2) Hållbarhet (Sustainability)3) Produktivitet (Productivity) och 4) 

Självbestämmande (Empowerment)
46

.  

 

Tankarna om jämlikhet går ut på att om utvecklingen ska kunna utöka människors möjligheter  

måste alla ha tillgång till samma möjligheter. Utveckling utan jämlikhet betyder att det 

uppstår en begränsning av flera individers valmöjligheter i samhället. I detta fall ska jämlikhet 

tolkas som jämlikhet i möjligheter och inte resultat. ul-Haq hävdar att alla människor ska ha 

samma möjligheter men att det inte behöver betyda att samma resultat av dessa möjligheter 

uppstår. Han hävdar att det för individer ofta visar sig att samma valmöjligheter många gånger 

resulterar i olika resultat. Det läggs stor vikt vid att jämlikhet måste ses som en grundläggande 

rättighet när det kommer till ekonomiska och politiska resurser 
47

. 

 

Hållbarhet syftar till bevarandet av den utvecklingen som fortgår så att kommande 

generationer kan få ta del av resultatet. Hållbar utveckling syftar inte bara till förnyandet av 

naturresurser utan även bibehållandet av människors möjligheter som är av yttersta vikt. Man 

nämner även vikten av att bibehålla fysiskt, mänskligt, ekonomiskt och miljömässigt kapital. 

Dock så menas inte konceptet av bibehållandet att man ska bevara alla naturresurser, arter och 

miljö precis som den är. Detta är miljömässig puritanism och inte alls vad hållbar utveckling 

handlar om. Det är istället av stor vikt att vi med vissa substitut lyckas ersätta resurser.  Det 

ul-Haq vill framhäva med tanken om hållbar utveckling och ”Human Development” i stort är 

att det är av stor vikt att alla ska uppleva samma möjligheter både nu men även i framtiden
48

. 

Som sin tredje pelare nämner ul-Haq produktivitet. Här menar han att en vital del av 

utvecklingen är produktivitet vilket kräver investeringar i såväl mänskliga resurser som 

utbildning såväl som att möjliggöra en makroekonomisk miljö för individer att få ut maximalt 

av sin förmåga. Ekonomisk tillväxt är därför en vital del utav utvecklingen men inte hela 

strukturen, där spelar de tre övriga pelarna till utveckling en lika stor roll som produktiviteten. 

ul-Haq menar att om man enbart skulle fokusera på ekonomin så skulle människors betydelse 

försvinna och de bara skulle bli medel till utveckling istället för målen. Tanken med ”Human 

Development” är att människorna är det slutliga målet med utvecklingen
49

. 
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Självbestämmandet  är den slutliga grundpelarens. Här nämns vikten av folkets 

självbestämmande och främjandet av individens valmöjligheter och frihet till att välja själva. 

Alltså med självbestämmande menas att människor har möjlighet att utöva val sett från deras 

egna fria vilja. Detta kan tyda på ett demokratiskt system där människor kan påverka de beslut 

som fattas som direkt påverkar deras liv. I konceptet om självbestämmande innefattas också 

ekonomisk liberalism vilket innebär att folk är fria från överdriven ekonomisk kontroll och 

regleringar. Det innefattar decentralisering av makt så att den reella makten läggs hos folket 

och inte hos en elit vilket innebär att såväl individer som icke-statliga organisationer deltar i 

processen av att skapa och implementera stora beslut
50

. 

 

För att stärka självbestämmandet bland folket krävs investeringar i såväl utbildning som 

sjukvård så att människor kan ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder. Det 

krävs att en trygg miljö frigörs där alla har tillgång till samma möjligheter såväl ekonomiska 

som sociala så att spelplanen blir jämn. Med detta menat stärkandet av såväl kvinnors som 

mäns status så att alla har samma förutsättningar och möjligheter. Det är stärkandet av 

människors självbestämmande som särställer ”Human Development” från andra 

utvecklingstankar som den ofta blandas ihop med 
51

 

 

ul-Haq menar att det finns sätt att sammanlänka ekonomisk tillväxt med ”Human 

Development”. Här nämns t.ex. att en betoning av investering i utbildning, sjukvård och 

människors ”färdigheter” kan möjliggöra att människor deltar mer aktivt i tillväxtprocessen 

såväl som att ta del av tillväxten genom bra avlönade jobb
52

. 

 

2.4 Paul Streeten 

 

Paul Streeten är kanske mest känd för sitt arbete i utvecklandet av FN:s Human Development 

Report främst tillsammans med Mahbub ul-Haq och Amartya Sen och är en av de högst 

ansedda forskarna inom utvecklingsstudier. 
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Något av ett konsensus för tänkarna inom Human Development är tanken om människors 

förmågor (capabilities) och deras möjlighet till olika val i livet. Här stämmer Streeten in och 

menar att detta är av yttersta vikt då ”människor” dvs. människors ökade livskvalitet är målet 

och använder sig likt andra framstående tänkare sig konsekvent av begreppen ”möjligheter” 

och ”friheter”. 

 

Han menar att bland de viktigaste möjligheterna tillhör människors möjlighet till ett långt och 

hälsosamt liv, att kunna tillförskaffa sig kunskap och att ha tillgång till de grundläggande 

resurserna som krävs för att kunna elva ett drägligt liv. Om dessa möjligheter är 

tillgodosedda kommer flera möjlighet att öppna sig som ett resultat. Även om det är just dessa 

tre faktorer som syns mest så påpekas såklart även att flera möjligheter är av stort värde för 

människor som t.ex. politiska, sociala, ekonomiska och kulturella friheter eller t.ex. möjlighet 

till produktivitet och kreativitet och att åtnjuta mänskliga rättigheter och en känsla av 

självrespekt 
53

 

 

”Human Development” består av två sidor. Dessa sidor är 1) Formandet av människors 

möjligheter och tillgångar som t.ex. förbättrad hälsa, utbildning och färdigheter. 

2) Den Användning som människor är villiga, kapabla och tillåtna att göra av deras 

möjligheter som t.ex. i produktivt syfte eller deltagande i kulturella, sociala eller politiska 

aktiviteter
54

. 

Problemet med andra tankar om utveckling är att de inte tar hänsyn till de ovanstående 

faktorerna såväl som faktorer relaterade till utbildning, hälsa, social säkerhet, jämlikhet 

mellan kvinnor och män, landrättigheter och lokal demokrati. Dessa är kritiskt beroende av 

statlig inverkan vilket är förbisett av flera utvecklingsländer. Dock så kan borttagandet av 

överdrivna regleringar och byråkratisk inverkan på handel och produktion bidra till ökade 

sociala möjligheter
55

. 

 

Streeten menar likt många andra tänkare att ekonomisk tillväxt och tillgång till pengar är en 

viktig del av utvecklingen men den är inte vital då det finns flera aspekter av utveckling som 

inte är beroende av pengar. I artikeln ”Thoughts About Development” (2005) jämför han 
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fattigas prioriteringar i livet. Här menar han att ekonomiskt välstånd inte är det som enbart 

prioriteras av fattiga utan här kan vi även räkna till: Tillgång till näringsrik mat, tillgång till 

rent vatten, bättre medicinsk service, mer och bättre utbildning för barn, billig transport, 

tillräckliga boendemöjligheter, säker anställning, säker levnadsmiljö och produktiva, och 

tillfredställande jobb. Det finns även andra icke-materiella faktorer som värdesätts högt av 

fattiga som t.ex. Bra och säkra arbetsförhållanden, frihet att själv kunna välja jobb och 

levnadssätt, självständighet, frihet till rörlighet och yttrandefrihet eller att kunna delta i 

samhällsaktiviteter och känna en tillhörighet till samhället för att nämna några
56

. 

 

Ekonomisk tillväxt kan därför ske väldigt snabbt utan att egentligen spilla över på 

livskvaliteten för majoriteten av folket, detta exemplifieras genom att påpeka att flera länder 

tagit stora framsteg i att förbättra livskvaliteten för folket med endast en måttlig ekonomisk 

tillväxt. Ekonomisk tillväxt kan dock spela en stor roll i utvecklandet av livskvaliteten för 

människor men många gör det felaktiga antagandet att det bara är ekonomin som är av vikt i 

utvecklingen. Streeten argumenterar mot detta och använder sig av de ovan nämnda exemplet. 

Han menar även att förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och mänsklig utveckling beror på 

om den ökande inkomsten genom tillväxten investeras i allmän utbildning och sjukvård samt 

åtgärder mot fattigdom. Om dessa investeringar inte finns så försvinner sambandet mellan 

tillväxten och den mänskliga utvecklingen och tillväxten kan då inte bidra till resultat inom 

”Human Development”. 

 

”The enjoyment we derive from an unspoiled wilderness, the satisfaction from work, political 

engagement that results from participation, the sense of community, brotherhood, and 

sisterhood that grows out of social activities, the freedom, peace, and sense of security that 

are common in a well-run society, these cannot easily be reduced to dollars and cents. Yet 

they form the essence of human development”
57

  

 

 Begreppet ”Ekonomisk tillväxt” har blivit felaktigt vridet och fokuserar bara på produktion 

och konsumtion när den borde innefatta reducering av fattigdom, investeringar i 

anställningsmöjligheter, en mer jämlik resursfördelning såväl som inkomst. Streeten hävdar 

att den nationella inkomsten inte kan fungera som ett tillräckligt mätverktyg för mänsklig 
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utveckling mycket pga. den faktorn att bara varor och tjänster i utbyte mot pengar räknas 

vilket utelämnar stora mängder arbete som inte syns främst inom hemmet av kvinnor men 

även saker som volontärarbete för att förbättra samhället. Mycket av det som idag räknas som 

ekonomisk tillväxt är t.ex. egentligen åtgärder för att motverka negativa faktorer i samhället 

eller reparering av dåliga beslut och socialt förfall från för
58

.  

 

De bidragande faktorerna till ”Human Development” är: 1) Ekonomisk tillväxt, 2) utveckling 

av mänskliga resurser, 3) Mänskliga rättigheter och deltagande, 4) Fred och säkerhet och 5) 

Hållbar utveckling. Den kulturella aspekten som många hävdar bör finnas med här innefattas i 

mänskliga rättigheter. Tankarna om jämlikhet och särskilt i avseende jämlikheten mellan män 

och kvinnor innefattas i alla fem faktorer. Grundtanken är att dessa fem komponenter ska 

fungera som medel medan mänsklig utveckling ska vara det slutliga målet, dock så kan dessa 

komponenter fungera som mål i sig själva. Med detta menat att t.ex. miljömässig hållbarhet, 

fred och deltagande men även ekonomisk tillväxt kan vara mål i sig för somliga. Dessa 

faktorer kan även samverka och stärka varandra t.ex. när mänskliga resurser bidrar till ökad 

tillväxt eller till ökad respekt för mänskliga rättigheter bidrar det till framsteg i fredsyfte
59

. 

 

Även om Human Development och kanske främst det hyllade Human Development Index är 

ett stort steg fram så är det inte slutet på vägen. Det är fortfarande svårt att  mäta alla de 

faktorer som spelar in i människors liv och det är en omöjlighet att lyckas få med allt. Även 

om en annan tänkare Mahbub ul-Haq hyllade ”Human Development” som den mest holistiska 

synen på utveckling påpekar dock  Paul Streeten att:  

 

” ”Human development” and the Human Development Index are not ultimate insights and 

other ideas will take their Place. We are all free to guess what these will be” 
60

 

 

 Det finns alltså utrymme för en vidareutveckling av ”Human Development” och det är inte 

omöjligt för vidare förbättring av synen på utveckling.  
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KAPITEL 3: Analys & Jämförelse av utvecklingstankar. 

 

3.1 Hälsa & Sjukvård 

 

Att människan har ett intresse av att vara friska och leva ett långt och hälsosamt liv är ingen 

nyhet. Det är heller inte något revolutionerande för utvecklingstänkandet att ta med faktorer 

som grundas i mänsklig överlevnad.  Inom ramen för hälsa och sjukvård ryms mycket som är 

utav intresse för  människor i underutvecklade länder. Tillgång till tillräcklig näring, sjukvård 

och rent dricksvatten har stor inverkan på människors livslängd och välbefinnande. Alla 

teoretiker undersökta i den här uppsatsen understryker vikten av mänskligt välbefinnande som 

en huvudingrediens för utveckling. Därmed fäster de också stor vikt vid mänsklig hälsa och 

tillgång till sjukvård. Alla är överens om att människor har rätt till liv. Hos alla finns också 

idén om att bättre hälsa och sjukvård inte har ett nödvändigt samband med ekonomisk 

utveckling. Där ekonomiskt framåtskridande inte alltid leder till förbättrad hälsa och sjukvård 

för alla. Därför måste det också tas hänsyn till hälsa och sjukvård i utvecklingsprocessen. 

 

För att Amartya Sens teori om aktörskap ska vara möjlig är liv en nödvändighet. En 

människas valmöjligheter och frihet är obefintlig om denne inte existerar. Frihet är målet och 

sjukvård och hälsa är ett medel för att nå det, men är även värdefullt i sig för påverkan på 

människors välbefinnande. Sjukvård och hälsa är även tätt inbäddat i andra faktorer vilka 

tillsammans utgör ett utvecklat samhälle. En frisk människa har andra möjligheter att påverka 

sin livssituation genom arbete än vad en sjuk människa har. Hos Goulet är allas rätt till 

sjukvård och hälsa mer som ett mål för utvecklingen, och något som måste tas hänsyn till i 

planeringen av utvecklingsstrategier. Fast hälsa och sjukvård har också betydelse som medel 

eftersom när det grundläggande mänskliga behoven är uppfyllda finns det andra för 

utvecklingen viktiga behov som ska uppfyllas. Mahbub ul-Haq ser också tillgång till medicin, 

sjukvård och andra medel för bättre hälsa som nödvändiga beståndsdelar i utveckling. För att 

den möjliggör människors inblandning i tillväxtprocessen och medför att de får fler 

möjligheter för utveckling. Paul Streetens syn på hälsans och sjukvårdens roll för 

utvecklingen skiljer sig inte ifrån de övriga i att sådana värden måste inkluderas i definitionen 

av utveckling.  
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Det råder konsensus bland de undersökta teoretikerna om värdet utav att hålla människor 

friska och att ge dem tillgång till sjukvård och medicin. Det är inte orimligt för 

utvecklingsteorier som ska sätta människan i centrum att inkludera sådana områden. 

Utveckling på dessa områden är nödvändiga villkor för att det ska gå att tala om verklig 

utveckling. Mänsklig hälsa går både att ses som ett mål i sig men också som ett medel för 

vidare utveckling. Viktigt är också alla teoretikers övertygelse om att hälsa och sjukvård är 

sammanlänkat med andra värden utvecklingen strävar efter däribland kopplingen mellan 

förbättrad hälsa och sjukvård och ekonomisk tillväxt. Investering i sjukvård är enligt flera av 

teoretikerna en av de faktorer som är nödvändig för att legitimera ekonomisk tillväxt som en 

bidragande faktor till ”Human Development”. 

 

3.2 Deltagande 

 

Det har argumenterats för att människor i utvecklingsländer inte alls eftersträvar demokrati 

och större deltagande i bestämmandet av det som rör dem. Man skulle vara mer intresserad av 

ekonomisk välgång än att få vara med i beslutsprocessen. Så är inte fallet enligt förespråkarna 

av “Human Development”. Deltagande både i utvecklingen samt i samhället i stort lyfts ofta 

fram som viktiga beståndsdelar för det här synen på utveckling. Människor bör inte bara vara 

mottagare av utveckling utan de bör också vara med i skapandet av den. Alla tänkare säger att 

deras syn på utveckling är den som värdesätts av de som har behov av utveckling och att 

deltagande är något viktigt för människor. Andra aspekter som värdesätts av människor som 

har det sämre ställt är t.ex. grundläggande behov som tillgång till rent vatten, utbildning och 

drägliga boendeförhållanden.  

 

Det går att finna tankar om deltagandets betydelse för utveckling hos alla fyra teoretiker, fast 

det finns en del skillnader. Sen, ul-Haq och Streeten talar alla om individer och deras 

inblandning i beslutsprocesser. Goulet värdesätter också deltagande för individer men talar 

också om länders deltagande. Hans idéer om aktning går att sammankoppla med tankar om 

deltagande. Att människor utan tillåtelse och möjlighet att deltaga går miste om sätt att öka 

och underhålla sitt behov av aktning. När det gäller fattiga länder kan de inte vara verkligt 

utvecklade om de inte kan stå på egna ben och se till att utvecklingen sker på deras villkor 

Detta tankesätt stöds av Mahbub ul-Haq som i boken ”Reflections on Human Development” 
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menar att den värsta utvecklingslösningen för ett utvecklingsland är när det sätts under 

permanent välgörenhet. Detta är enligt ul-Haq varken förenlig med mänsklig värdighet eller 

hållbar över en längre tid 
61

. Deltagande medför att utvecklingen inte kommer i konflikt med 

viktiga mänskliga värden utan utveckling bedrivs på ett etiskt sätt där viktiga mänskliga 

värden beskyddas och premieras. Sen lyfter fram politisk delaktighet både som ett mål i 

utveckling för det bidrar till större frihet och fler möjligheter för individer, men också som ett 

medel för skapandet av utveckling. Han menar att demokratiska samhällen besitter en större 

möjlighet till utveckling än vad diktatoriska samhällen gör. Genom att folket kan påverka 

policyskapandet till att tillgodose deras utvecklingsbehov. Paul Streeten säger att deltagande 

är en av grundstenarna till att nå målen för mänsklig utveckling, men också vara viktigt i sig 

genom människors inblandning i ”kulturella, sociala eller politiska aktiviteter”. Mahbub ul-

Haq lägger också stor vikt vid deltagande, hans fjärde pelare för utveckling handlar om 

självbestämmande. För att självbestämmande ska vara möjligt behövs deltagandet men där 

fungerar deltagandet som ett verktyg på vägen mot målet som självbestämmande. Demokrati 

förutsätter deltagande och demokrati leder i sin tur till ökat självbestämmande. 

 

Det går att invända att alla inte behöver ha ett intresse att vara med och delta i det politiska 

livet, men alla bör ha ett intresse i sin egen välfärd, och valet att deltaga anser teoretikerna 

ligga hos individerna själva. Eftersom alla teorier är angelägna om mänskligt välbefinnande 

och det är lätt att se det positiva sambandet mellan deltagande och påverkan av människors liv 

är det inte underligt att det här konceptet återfinns så frekvent som det gör hos 

utvecklingsteoretikerna. 

 

3.3 Utbildning 

 

Tanken om vikten av utbildning är genomgående för alla fyra tänkare.  Det innefattas i det 

man kan kalla socialt kapital och är grundläggande för utvecklingens fortlöpande. 

Investeringar och allmänt förbättrande av utbildning ses av alla tänkare som en grundpelare 

som inte bara som en vital del för utvecklingen utan kan fungera som ett medel i sig för att 

främja inte bara andra mindre delar av utvecklingen men utvecklingen i stort. Alla talar om 

möjligheter och en av de grundläggande förutsättningarna för att ge människor de 
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valmöjligheter de har rätt till i livet är en grundläggande utbildning vilket skapar ett slags 

grundkonsensus i tanken om utbildningens värde. 

 

Mahbub ul-Haq nämner större tillgång till kunskap som en nyckel för utveckling, Paul 

Streeten menar att människors möjlighet till ett långt och hälsosamt liv samt att kunna 

tillförskaffa sig kunskap, Amartya Sen talar om social utveckling där utbildning spelar en 

viktig roll och direkt påverkar individers frihet och deras möjligheter till att leva bättre liv och 

Denis Goulet talar om frihet i det avseende att lösgöra människor från okunnighet, 

underkastelse till naturen och trosystem vilket utbredningen av utbildning spelar en vital roll 

för. Goulet talar om utbildning som en grundläggande del av människors liv och bör vara 

bland de utvecklingsfaktorer som har högsta prioritering. Han menar att utbildning och 

material är av kritisk betydelse för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sett.  Goulet nämner 

dock inte de andra vinningar som en utökad utbildning kan få. 

  

De positiva effekterna ökad och förbättrad utbildning kan ha på utvecklingen kan diskuteras 

och vridas och vändas på men en genomgående tanke hos både Paul Streeten och Amartya 

Sen är den om utbildning och då främst utbildning av kvinnor som en grundläggande 

anledning till minskandet av den okontrollerade befolkningsökningen i världen. Både Sen och 

Streeten menar att utbildandet av kvinnor och anställandet av kvinnor utanför hemmet är ett 

utmärkt sätt att få ner de stigande fruktsamhetstalen. Den ökande befolkningen är som tidigare 

nämnt ett stort hot mot den allmänna livskvaliteten för människor och minskandet av 

fruktsamhetstalen måste enligt både Streeten och Sen vara nödvändigt. Det som de båda 

tänkarna även hävdar är att dödlighetstalen bland barn även de minskar i takt med att 

utbildandet av kvinnor ökar. Utbildandet av kvinnor är tillsammans med större ekonomisk 

kontroll och större tillgång till makt enligt Streeten och Sen nyckelfaktorer till utvecklingen 

av t.ex. mer hälsosam kost, utbildning av barn, minskad fertilitet, minskad 

spädbarnsdödlighet, ökad produktivitet och minska ojämlikhet i samhället. Man kan fråga sig 

hur det är möjligt att minskad spädbarnsdödlighet kan bidra till en minskning av 

befolkningstillväxten. Detta fenomen förklarar Streeten genom: 

 

“It may seem paradoxical that reduced infant mortality rates, more children surviving should 

contribute to reduced population growth. But there is overwhelming evidence that parents try 
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to over-insure themselves against the deaths of their children (particularly sons) and that 

more surviving children reduce the desired family size” 
62

  

  

En gemensam kritik för alla är att de tidigare strikt ekonomiska synsätten inte tar hänsyn till 

faktorer som är relaterade till utbildning. Man kan kanske diskutera huruvida de tidigare 

tänkarna inte såg värdet av en ökad utbildning ur ett ekonomsikt perspektiv och kunna se de 

ekonomiska vinningar det för med sig. Mahbub ul-Haq och Paul Streeten och Amarya Sen 

drar paralleller till hur investeringar i utbildning kan bidra till ökad ekonomisk tillväxt. Sen 

nämner främst kvinnors roll i detta och talar om hur utbredningen av kvinnors 

handlingsförmåga som en ökad utbildning tillför bidrar till en ökning av ekonomiska 

möjligheter och där igenom ekonomisk utveckling. ul-Haq drar paralleller mellan hur den 

ökade allmänna utbildningen kan främja den ekonomiska utvecklingen. Han menar likt de 

övriga att det finns samband att hitta mellan en utbredd utbildning och ekonomisk tillväxt. 

Alla tänkare har tidigare nämnt att det finns samband mellan olika faktorer som innefattas i 

”Human Development” och hur de kan främja varandra men här nämner ul-Haq hur det kan 

bildas en slags symbios mellan den utbredda utbildningen och den ekonomiska utvecklingen. 

Ul-Haq har produktivitet som en av sina grundpelare för Human Development och hävdar att 

produktiviteten är en vital del av utvecklingen. En del som kräver investeringar i utbildning. 

Han nämner även att investeringar i utbildning krävs för att främja en annan av hans pelare 

självbestämmande för att kunna ge folk möjlighet att ta tillvara på de möjligheter som 

marknaden erbjuder. För att länka ihop detta så säger ul-Haq att om en stark betoning på 

investeringar inom utbildning, sjukvård och människors färdigheter sker kan detta positivt 

leda till möjligheter för människor att dels delta aktivt i utvecklingen och främjandet av 

tillväxtprocessen men det ger även möjlighet att själva ta del av tillväxten genom nya 

välavlönade jobb.
63

 

 

3.4 Ekonomi 

 

Ekonomi är den faktor för utveckling som tidigare haft störst betydelse i tidigare 

utvecklingstankar. Alla de jämförda tänkarna menar att ekonomi är en betydande faktor med 

inverkan på andra faktorer men alla är noga med att påpeka att ekonomi och då främst 

                                                 
62

 Streeten. (2005). s.23 
63

 ul-Haq. (1995). s.21 



Viktor Alvan Ahlinder & Staffan Hultgren 

Linneuniversitetet – Statsvetenskap II 2010 

Handledare: Svante Forsberg 

 

 

27 

 

ekonomisk tillväxt inte räcker för att på ett tillräckligt sätt kunna mäta utveckling då endast 

ekonomiska instrument är oförmögna att mäta riktig mänsklig utveckling.  

 

Grundtankarna om ekonomi hos våra tänkare är tämligen lika men ändå olika, det finns vissa 

detaljer som skiljer från den ena till den andra. Alla är de överens om att utveckling handlar 

om mer än ekonomisk tillväxt. Denis Goulet är den som strukturerar upp ekonomisk betydelse 

på mest välordnat sätt med sin prioriteringsordning av behov där grundläggande behov 

(”primära behov”) ska åtnjutas av alla innan människor ska få klättra vidare på den 

ekonomiska stegen för erhålla behov som inte ses som livsnödvändiga men som bidrar till en 

förbättrad livskvalitet (”förbättrande behov”). Lägst prioritering har ”lyxbehov”, dessa behov 

innehas av förmögna människor med behov att åtnjuta t.ex. hög status och andra ting som kan 

uppfattas som onödiga och slösaktiga. Goulet går även så långt med sina tankar om fördelning 

med att säga att det inte är moraliskt försvarbart att en del människor ska åtnjuta t.ex. 

lyxbehov medan en del fortfarande har problem att uppfylla sina primära behov. Här spelar 

tankar om jämlikhet en klar roll. Övriga  tänkare går inte lika långt som Goulet men alla 

poängterar att en förbättrad mer jämlik fördelning av ekonomiska resurser är viktig för 

utvecklingen.  

 

Samtliga tänkare hittar tydliga samband med ekonomisk utveckling och social utveckling. 

Paul Streeten skriver dock att detta samband endast fungerar om den ökade inkomsten som 

ekonomisk tillväxt genererar återinvesteras i mänskliga resurser som t.ex. utbildning och 

sjukvård. Streeten är därför lite avvikande när han säger att om dessa investeringar inte sker 

så tappar den ekonomiska tillväxten helt sambandet med mänsklig utveckling och kan då inte 

bidra med reslutat i vad som kallas ”Human Development”. Det viktiga är inte att ekonomisk 

tillväxt finns utan hur den används och hur den fördelas mellan människor. Amartya Sen är av 

samma övertygelse. Ekonomisk tillväxt möjliggör statliga beslut som i sin tur är mycket 

fördelaktiga för mänsklig utveckling och frihet. Stater med ekonomiska tillgångar kan 

kanalisera dem så de kommer till bästa möjliga användning för utvecklingen. Även privat 

inkomst har stor del i utformningen av vad vi kan göra och inte kan göra. Mahbub ul-Haq 

säger att de åtråvärda utvecklingsvärdena är möjliga även med låg inkomst och är inte alls 

beroende av ekonomisk tillväxt. Även om ekonomisk tillväxt kan hjälpa utvecklingens mål är 
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de inte beroende utav den. Även ul-Haq betonar vikten av jämlikhet för fördelningen av 

ekonomiska resurser mellan människor. 

 

För alla teoretiker har ekonomisk utveckling en betydelse men den är inte synonym med 

utveckling. Ekonomisk tillväxt kan finnas i länder utan utveckling och utveckling kan hittas 

på platser utan hög ekonomisk tillväxt och är inte en tillräcklig indikator på ett lands 

utvecklingsnivå. Ekonomisk tillväxt kan medföra medel som gör att människor kan utvecklas. 

Den vidgar människors valmöjligheter och hjälper i jakten på självförverkligande. 

 

3.5 Jämlikhet  

 

Alla teoretiker talar också om jämlikhet som en del i utvecklingen. Dock så fokuserar man 

inte helt på samma typ av jämlikhet i alla fall i huvudsyfte. Sen talar mycket om förstärkning 

av kvinnors rättigheter och möjligheter. Vilket ska ha stor positiv inverkan på inte bara den 

sociala utvecklingen utan även den ekonomiska och politiska utvecklingen. En mer jämlik 

maktstruktur mellan könen skulle bidra till lösning på utvecklingsproblem som tidigt 

spädbarnsdöd och höga födelsetal. Dessutom är det ett led i att ge kvinnor den frihet de borde 

åtnjuta som människor.  

 

Mahbub ul-Haqs största kritik mot de äldre utvecklingsskolorna är det om den fundamentala 

bristen rörande resursfördelning, resurser fördelas inte på ett jämlikt sätt vilket leder till att de 

som får mindre del av resurserna blir lidande i det avseende att deras möjligheter begränsas 

avsevärt. Även resursfördelning är viktigt men det är upp till varje enskilt land att sköta den 

fördelningen genom ansvarsfullt policyskapande. Jämlikhet är en av de grundpelare han 

identifierar för utveckling, fast det finns en distinktion mellan jämlikhet i möjligheter och 

jämlikhet i resultat. Man ska eftersträva allas lika möjligheter och det är inte samma sak som 

jämlikhet i utfall. Även här är kvinnors ställning viktig och anses medföra samma positiva 

konsekvenser som Sen hävdar att de gör. Denis Goulet pratar inte om jämlikhet mellan män 

och kvinnor utan fokuserar på jämlika förhållanden mellan fattiga och rika i 

utvecklingssituationer, och mellan fattiga och rika länder. För utvecklingen att stater och 

människor konkurrerar på jämlika villkor. Synen på hur olika behov ska uppfyllas talar också 

om värdet av jämlikhet. De primära och förbättrande behoven ska vara uppfyllda för alla 
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innan det är fråga om uppfyllning av lyxbehov för någon. Streeten är inne på samma spår som 

de övriga då han också värdesätter jämlikhet och en mer jämlik fördelning av resurser bland 

utvecklingens beståndsdelar.  

 

Jämlikhet har olika tillämpningsområden hos de olika teoretikerna och den fyller en viktig roll 

för utveckling. De verken som är skrivna senast har en klar ståndpunkt när det gäller kvinnors 

position i utvecklingen. Goulet, som är mycket tidigare i sin teoribildning, fokuserar istället 

på andra sorters ojämlikhet, bestämt mellan rika och fattiga, men jämlikhet är även här av stor 

betydelse. 
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3.6 Analysschema 

 

 Denis Goulet Amartya Sen Mahbub ul-
Haq 

Paul Streeten 

Hälsa 
 

Tillgång till medicin och 
sjukvård är en rättighet 
för alla människor och 
är nödvändigt för  riktig 
utveckling. 

Existens nödvändigt 
för aktörskap. Friska 
människor har andra 
möjligheter än vad 
sjuka människor har. 

Bättre tillgång till 
näringsrik kost och 
sjukvård är en av 
grunderna för 
utveckling. Det finns 
även viktig länk mellan 
sjukvård och ekonomi. 
Investeringar i sjukvård 
kan möjligöra ökat 
deltagande I den 
ekonomiska 
tillväxtprocessen 

Människor ska ha 
möjlighet till ett långt 
och hälsosamt liv. 
Nämner detta som en 
grundfaktor som 
öppnar upp för andra 
möjligheter.  

Deltagande 

Viktigt för människors 
välbefinnande. 
Människor har ett 
behov av att känna 
“aktning” vilket 
inbegriper människors 
deltagande och 
handlande. 

Hjälper stater på vägen 
mot utveckling. Viktigt 
att människor är 
aktörer I sin egen 
utveckling. 

Utvecklingstagare bör 
inte bara vara 
förmånstagare utan 
delta i utvecklingen. 

Deltagande är av stor 
vikt. Nämner 
“mänskliga rättigheter 
och deltagande” som 
en av fem bidragande 
faktorer till “Human 
Development”. 

Utbildning 

Grundläggande 
mänskligt behov, 
behövs både för att 
vara mänsklig och för 
människor att försörja 
sig själva. Att lösgöra 
människor från 
okunskapens bojor. 

Viktigt för Utveckling. 
Möjliggör för mänskliga 
friheter. Utbildning 
stärker även andra 
utvecklingsfaktorer 
som ekonomi och 
hälsa. 

Viktigt för fortsatt 
utveckling. 
Investeringar I 
utbildning viktigt för 
produktivitet och 
självbestämmande. 
Två viktiga delar av 
utveckling 

Nämner människors 
möjlighet till att 
införskaffa sig kunskap 
som en grundläggande 
faktor för utvecklig. 
Menar att investeringar 
I utbildning är vitalt för 
att ekonomisk tillväxt 
ska kunna främja 
mänsklig utveckling. 

Ekonomi 

Inte oviktig, men inte 
tillräckligt för att mäta 
utveckling. 
Resursfördelning har 
en central betydelse. 
Viktigt att alla har 
tillgång till resurser för 
grundläggande behov. 

Medel för att utveckla 
samhället för 
främjande av frihet och 
därmed utveckling. 
Socialförsäkring, 
arbetslöshetskassa 
med mera. 
Utvecklingen beror på 
hur tillgångarna 
används. 

Viktigt som medel, 
men inget nödvändigt 
samband mellan 
ekonomisk tillväxt och 
human development. 
Det beror på vad man 
gör med pengarna. 

En viktig del utav 
utvecklingen men ej 
vital. Finns samband 
som måste uppfyllas 
för att ekonomi ska 
kunna bidra till 
utvecklingen. 
Investeringar I sociala 
resurser. Tillväxt kan 
ske utan att spilla över 
på livskvaliteten. 

Jämlikhet 

Resursfördelning 
mellan rika och fattiga 
av yttersta vikt. 
Jämlikhet I det politiska 
systemet efterfrågas. 

Stärkande av kvinnors 
position I samhället är 
viktigt för 
utvecklingsländer och 
för med sig en rad 
fördelar.  

Jämlikhet I 
resursfördelning är 
viktigt. Stärkande av 
kvinnors ställning 
medför stora positiva 
effekter för utveckling. 

Jämlikhet viktigt. 
Tycker att “Ekonomisk 
tillväxt” borde innefatta 
jämlik resursfördelning. 
Jämlikhet är innefattat I 
alla av hans fem 
bidragande faktorer till 
“Human Development”  
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KAPITEL 4: Sammanfattning &Slutsats 

 

4.1 Sammanfattning & Slutsats 

 

Genom den här studien har vi kommit fram till att det finns ett överhängande konsensus eller 

åtminstone ett samtycke bland forskarna rörande de flesta områden. Det handlar inte om något 

renodlat konsensus då det finns vissa mindre punkter som dock skiljer forskarna från varandra 

men grunden är den likväl samma. Här har vi märkt att forskare kan vara överens om vilka 

mål som ska eftersträvade men att det finns olika prioriteringar på dessa mål men kanske 

främst olika formuleringar. Ett exempel på de avvikande tankarna vi nämner är hur Denis 

Goulets tankar om jämlikhet skiljer sig från de övrigas. Denis Goulet formulerar sig överlag 

annorlunda jämfört med de andra tänkarna. Detta tror vi beror på att han dels är ett ”barn av 

sin tid”. Med detta menas att hans texter och verk är skrivna tidigare än de andra forskarna vi 

jämfört men även det faktum att Paul Streeten, Mahbub ul-Haq och Amartya Sen var alla med 

i processen att utveckla FN:s Human Development Report kan ha betydelse för likheterna i 

deras utvecklingstankar. Det finns dock invändningar mot ett sådant konsensus. Mycket av 

det som driver utvecklingen av tankar och idéer framåt är det faktum att vi kan ställa idéer 

mot varandra och jämföra dem för att på så sätt utveckla dem vidare. Om dessa olika tankar 

inte finns löper utvecklingen risk att stagnera vilket vi anser är fallet inom ”Human 

Development” där tankarna om både vad som innefattas, vilka mål och vad som kräver större 

fokus är de samma hos de ledande forskarna. I boken ”Reflections about Human 

Development” så kallar Mahbub ul-Haq Human Development för en paradigm. Utvecklingen 

av en paradigm kan stagnera om det inte finns konkurerande tankar som driver det framåt. 

När detta händer kan det vara dags för ett paradigmskifte. Paul Streeten öppnar även för detta 

när han talar om att det är frågan om när dagens tankar kommer att ersättas inte om de 

kommer ersättas. Om sanningen ska sägas så är utvecklingstankar en färskvara. De är mer 

eller mindre beroende av den tid de uppkom i. Världsbilder skiftar och utvecklingstankar är 

även om de har ett visst element av framtidsplanering anpassade efter den rådande 

världsordningen. Därför ser vi ett behov av att nya tankar som är mer specifikt anpassade efter 

dagens samhälle etableras. Allting kan  förnyas och förbättras. Bra kan alltid bli bättre.  
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Ett gemensamt inslag för Streeten, ul-Haq och Sen är att alla tre talar om människors 

möjligheter och friheter. Mycket av det som dessa tänkare beskriver som delmål för 

utveckling leder till det slutliga målet att utöka människors friheter och möjligheter. De 

kriterier för utveckling som FN satt upp stämmer väl överens med det våra tänkare framför 

som mål och vägar för utveckling. Det faktum att FN satt upp mål för utveckling rotade i 

”Human Development” stärker slutsatsen att det ofta finns ett dominerande 

utvecklingstänkande för varje tidsperiod. Med det menar vi att utvecklingstankar går i 

perioder där en tanke dominerar fullständigt innan den stöts undan av en mer modern och 

bättre utvecklingsidé. Detta är något vi anknyter till vår ovanstående ståndpunkt att 

konkurrens av idéer är en förutsättning för att föra utvecklingen framåt detta återspeglas i 

teoriernas värderingar av demokrati och öppen diskussion. Tycker alla samma sak och känner 

ingen anledning till att utveckla sina tankar, täcka upp bristerna i deras idéer och argumentera 

för att föra utvecklingen framåt. 

 

Vi har kommit fram till att det finns en allmän uppfattning om vad som bör ingå i ”Human 

Devolopment”. De grundläggande faktorer vi valt att analysera hos framstående tänkare inom 

utvecklingsteori visar att det finns en stor samstämmighet i tankarna om medel och mål för 

utveckling. Detta motbevisade vår grundläggande tro om att det skulle finnas en diskussion 

kring utvecklingstankarna. Istället för en bekräftning av en konkurrens fann vi att  diskursen 

kring ”Human Development” domineras av ett tydligt sätt att uppfatta begreppet. 

 

Uppsatsen frågeställning handlar om vilka olika faktorer som lyfts fram i teoribildningar kring 

”Human Development”. Samstämmigheten bland tänkarna gör det enkelt att hitta likheter 

vilket även framgår i analysschemat. Bortsett från de grundläggande tankarna om hur 

ekonomiska, sociala, politiska och kulturella faktorer samspelar, är det mest utmärkande 

draget för ”Human Development” tankarna kring deltagande, jämlikhet och människors 

friheter och förmågor något som tydligt framgår hos Paul Streeten, Mahbub ul-Haq och 

Amartya Sen. Denis Goulet talar dock inte i termer som friheter och förmågor, detta har vi 

kommit fram till är tidsbundet då Goulets verk kommer från en tidigare period då tankarna om 

friheter och förmågor inte hade samma genomslag. Samtliga tänkare förkastar tankarna om att 

ekonomisk tillväxt skulle vara den viktigaste grunden för utveckling men anser att ekonomisk 

tillväxt är en av flera komponenter som samspelar för att främja mänsklig utveckling. 
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Slutsatsen av den andra frågeställning är att grundläggande komponenter som ekonomiska, 

sociala, kulturella och politiska lyfts fram inom ”Human Development” vilket skapar en bred 

grund och täcker stora områden. Det som dock lyfts fram och är karaktäristiskt för ”Human 

Development” är tanken om att sätta människan först. Individens deltagande i samhällets olika 

aktiviteter och processer. Människans förmåga att påverka är av central betydelse. Det som 

dock är mest karaktäristiskt och av störst vikt är tankarna om människors friheter och 

förmågor. Det är främjandet av dessa som är det slutliga och huvudsakliga målet för 

utvecklingen. 
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