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Nej, maximering av bnp är
inte en bra målsättning
Regelbundet hörs krav på
att vi bör frångå bnp som
målsättning för samhällets utveckling. Kravet är
lätt att motivera, då bnp
aldrig har varit avsett som
något allmängiltigt mått på
samhälleligt välbefinnande.
Problemet är närmast att
något annat enskilt mått
som lämpar sig bättre för
syftet inte heller finns att
tillgå.
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Påståendet att maximeringen av bnp inte är en vettig målsättning borde inte i sig vara särskilt kontroversiellt för ekonomer. Vilken grundkursbok i ekonomi som helst förklarar att bnp bara är summan av värdet på de varor och tjänster som producerats i ett land
under ett år.
Varor och tjänster är bara medel att förverkliga de
mål vi väljer, inte en målsättning i sig. Bnp-siffrorna tar
inte ställning till vad vi producerar. I textböckerna exemplifierades detta med valet mellan smör och vapen
på den tiden man ansåg att smör till skillnad från vapen
var otvetydigt bra för människornas välfärd.
Vi värderar också mycket annat än bara varor och
tjänster. ”I don’t care too much for money, money can’t
buy me love”, sjöng the Beatles för över 50 år sedan.
Ändå använder vi obestridligen ofta bnp som ett
mått på samhälleligt välmående. Vi gör jämförelser om
olika länders levnadsstandard utifrån bnp per capita.
Regeringar stoltserar med den ekonomiska tillväxt som
uppnåtts under deras regeringsperiod.
I brist på något entydigt mått på välfärd och framgång träder bnp lätt in och fyller tomrummet.
Frågan är således om vi kan hitta ett bättre mått.
Kritiken mot bnp kan spjälkas upp i två delar.
• Att fokusera enbart på att maximera det ekonomiska välståndet är inte vettigt, utan det finns andra värden vi bör ta hänsyn till.
• Bnp är inte ett idealiskt sätt att mäta utvecklingen
av det ekonomiska välståndet.

Med andra ord bör vi inte fokusera enbart på
det som bnp är avsett att mäta och bnp är inte ens ett perfekt mått på det som det är avsett
att mäta.

Många alternativa mått
Problemet är inte avsaknaden av alternativa
mått. FN har utvecklat sitt index för mänsklig utveckling. Frankrikes president Nicolas Sarkozy
utsåg för tio år sedan två briljanta nobelpristagare i ekonomi, Joseph Stiglitz och Amartya Sen,
för att komma fram med ett bättre mått. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har ägnat resurser åt att samla in ett stort antal alternativa indikatorer på allt från hårda siffror över hälsa, utbildning, miljöföroreningar och kriminalitet till mjuka mått över medborgarnas tillfredsställelse med livet och balansen mellan arbete
och fritid.
Problemet är hur all information skall smältas
ihop till ett index, som kunde utmana bnp. Hur
mycket vikt skall man ge åt till exempel mordfrekvensen jämfört med mängden luftföroreningar? Hur skall man prioritera mellan olika behjärtansvärda mål?
OECD har delvis löst problemet genom att låta användarna själva välja vikterna på deras nätsidor. Vill man ge större vikt åt miljöföroreningar och hälsa jämfört med till exempel utbildning
och inkomster får man ett index. Har man andra
prioriteringar får man ett annat index som sätter
länderna i en annan ordning.
Ett allmänt accepterat index för samhällelig
välfärd skulle förutsätta att vi alla gör samma
prioriteringar. Då vi väljer ett index att sätta upp
som målsättning accepterar vi underförstått de
prioriteringar de som gjort upp indexet har byggt
in i det.
Stiglitz och Sen betonar också att ingen enskild indikator kan vara tillräcklig. Vi bör följa
en mångfald av olika indikatorer för att få en helhetsbild. De kan då stå som grund för en allmän
diskussion om vart vi vill att samhället skall utvecklas och vad som skall prioriteras. Att dölja
väsentliga värdeval befrämjar knappast den demokratiska beslutsprocessen.
Rådet att följa ett brett spektrum av indikatorer må vara väl motiverat. Problemet är dock att
det inte fyller det behov av ett enkelt mått som vi

”Problemet är hur all information skall
smältas ihop till ett index, som kunde utmana bnp. Hur mycket vikt skall man
ge åt till exempel mordfrekvensen jämfört med mängden luftföroreningar? Hur
skall man prioritera mellan olika behjärtansvärda mål?”
tycks ha i många sammanhang. Risken är då lätt
att vi fortfarande faller tillbaka på bnp.

Lycklighetsindex eller bnp?
Det mest ambitiösa försöket att bygga upp ett
konsistent mått på välfärd är kanske FN:s ”lycklighetsindex” som baserar sig på en årlig enkät över invånarnas tillfredsställelse med sitt
liv. Denna enkät har gjorts sedan 2005. Det är
såtillvida objektivt att det utgår från medborgarnas egna värderingar över vad som är viktigt, inte indexkonstruktörernas mer eller mindre godtyckliga viktningar. Enligt det senaste
indexet är Finland det lyckligaste landet i världen, vilket ju kan vara ett skäl för oss att ta det
till vårt hjärta.
Hur väl det här lycklighetsindexet mäter välfärden kan diskuteras. Tolkar invånarna i olika
länder frågorna på samma sätt, eller avspeglar
svaren även skillnader i kulturella attityder snarare än välfärd? Indexet i sig innehåller också implicita värdeomdömen, till exempel att människornas egen bedömning är den rätta måttstocken och att alla människors uppfattning väger lika.
Dessa värderingar må låta självklara för en liberal, men är ändå inte helt oproblematiska. Borde
vi till exempel lägga större vikt vid att höja livstillfredställelsen för de som har det svårast, enligt
John Rawls filosofi?
Ett markant faktum är dock att det finns ett relativt starkt samband mellan detta mått på livstillfredställelse och bnp. De facto har indexets utvecklare inte hittat någon annan indikator som
förklarar skillnaderna i lycklighet länder emellan
bättre än bnp per capita. Andra faktorer kan bidra till att förklara skillnaderna. Uppenbart är till
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FN:s lycklighetsindex och bnp per capita. Källa: FN.

exempel att länder med stark ojämlik inkomstfördelning (som de oljeproducerande arabländerna eller Hong Kong) klarar sig klart sämre
än vad man skulle tro bara på basis av bnp per
capita.
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Den relativt starka korrelationen med bnp går
igen för flertalet indikatorer på välfärd. Länder
med högre bnp tenderar också ha till exempel
längre livslängd eller högre utbildningsnivå. Det
är förstås lätt att förstå, då bnp ger en indikation

på de resurser som finns tillgängliga. Det finns
en variation mellan länder i hur väl resurserna
används, men utan resurser kan man inte skapa
någon välfärd.
Det är förstås också grunden för varför den
ekonomiska utvecklingen ofrånkomligen har en
central roll i den politiska diskussionen. Då det
går dåligt i ekonomin finns det mindre resurser
att dela på, och politikerna är tvungna att (förr eller senare) ta till svåra beslut om att höja skatter
eller skära ner i offentliga tjänster eller förmåner.
En god ekonomisk utveckling skapar resurser att
använda till vilka mål man än väljer, de må sedan vara åldringsvård eller investeringar i förnybar energiproduktion.

Är bnp ett idealiskt mått på
resurserna?
Den följande frågan är huruvida bnp är ett bra
mått på utvecklingen av det ekonomiska välståndet, det vill säga hur mycket resurser som står
oss till förfogande. Det finns ett otal orsaker till
att bnp inte är ett perfekt mått.
Bnp ger till exempel bara en uppskattning av
det årliga flödet av varor och tjänster och bortser
från hur den nationella förmögenheten utvecklas.
Den skiljer inte på konsumtion och investeringar
och tar inte hänsyn till förslitning av kapital. Det
är ungefär som om man skulle räkna ut ett företags årliga resultat genom att bara titta på det årliga kassaflödet utan att ta hänsyn till förändringar i balansräkningen.
I princip har vi ett alternativt mått tillgängligt,

”Bnp ger till exempel bara en uppskattning av det årliga flödet av varor och
tjänster och bortser från hur den nationella förmögenheten utvecklas. Den
skiljer inte på konsumtion och investeringar och tar inte hänsyn till förslitning
av kapital.”
nettonationalprodukten, som tar hänsyn till förslitningen av kapital. Precis som för det mesta då
det gäller företagens resultaträkningar tas förslitningen i beaktande genom schablonmässiga avskrivningar av tidigare års investeringar. Då avskrivningarna till sin natur är relativt stabila fluktuerar nettonationalprodukten i samma takt som
bruttonationalprodukten.
Vad som helt saknas från beräkningarna är
användandet av naturresurser. Nedgången av
värdet på en mineralfyndighet då malmen utvinns skrivs inte av då nettonationalprodukten
uträknas.
För råvaruproducerande länder kan detta förbiseende ha stor betydelse. En ensidig fokus på
bnp döljer att man säljer bort nationalförmögenheten, vilket inte är hållbart. För Finlands del
är problemet försumbart. Gruvnäringen utgjorde bara 0,4 procent av bruttonationalprodukten
2017. Bara en bråkdel av detta utgörs av den an-

Foto: Pond5
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vända malmens värde. Lejonparten av produktionens värde utgörs av kostnaden för de investeringar och den arbetskraft som behövs för utvinning.
För förnybara naturresurser som skog är problemet mindre. Det idealiska skulle förstås vara att vi räknade in förändringen i trädbeståndet
som produktion (lagerökning) och subtraherade
avverkningen (som lagerminskning). I fall skogens tillväxt och avverkning hålls i en hållbar
balans blir nettoeffekten dock liten.

Negativa bieffekter räknas inte
En annan välkänd brist är de negativa effekterna av den ekonomiska verksamheten, externaliteterna, som inte räknas in i bnp. Skadan av till
exempel luftföroreningar borde förstås subtraheras för att kunna mäta hur mycket resurser vi
(netto) skapar.
Svårigheten här ligger framför allt i att uppskatta värdet av den skada luftföroreningarna
förorsakar. Det normala sättet vi uppskattar värdet är marknadspriset, som avspeglar hur mycket kunderna är villiga att betala. Då vi inte har
någon marknad är det svårt att avgöra vilket pris
vi skall sätta. Det blir i sista hand igen, explicit
eller implicit, en mer eller mindre godtycklig politisk övervägning.
Ofta argumenterar man att negativa bieffekter inte bara ignoreras utan till och med höjer
på bnp. Trafikolyckor till exempel leder till ökad
produktion i form av sjukvård och bilreparation.
Vad man då helt förbiser är att utan den vård och
det reparationsbehov olyckorna ger upphov till,
kunde pengarna och arbetskraften ha satsats på
något annat. En minskning av bilolyckorna sänker på bnp endast om ett mindre behov att satsa pengar på bilreparationer leder till att vi känner ett mindre tryck att tjäna pengar och väl-

”Det är således klart att det finns många
brister i bnp som mått på produktionen.
Även om vi lyckades korrigera ovannämnda brister innebär det dock inte
att vi får ett gott mått på välfärd.”
18
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jer att jobba mindre. En minskad mängd olyckor kan tvärtom öka produktionen, då sjukfrånvaron blir lägre.
En annan fråga är sedan om man bör räkna
en uppgång i antalet trafikolyckor då mängden
bilar ökar som en kostnad som skall dras av
från bruttonationalprodukten. Enligt den gängse logiken för uträkningen av bnp är det inte
heller befogat, så länge de drabbade är bilisterna själva. Då är det inte fråga om en externalitet. Bilisterna förväntas avväga risken av
en olycka mot nyttan av att köra bil, vilket avspeglas i viljan att betala för bilar och bensin,
och därmed i bnp. Huruvida bilisterna gör en
rationell avvägning kan förstås betvivlas, men
det är ett mer generellt problem.

Produktion inom hushållet räknas
inte heller
En stor lucka i bnp är att det mäter bara de varor
och tjänster som görs mot betalning. Statistikcentralen beräknade i fjol att värdet av de tjänster hushållen producerar åt sig själva motsvarar ett belopp på 36 procent av bnp. Dessa räknas inte med.
Det klassiska exemplet på varför detta har betydelse är professorn som gifte sig med sin hushållerska, vilket ledde till en nedgång i bnp, fastän hushållerskan fortsatte som förut att sköta
hushållet. Marknadsmässig produktion förbyttes mot produktion inom hushållet.
Tendensen har snarare varit åt det motsatta
hållet. Produktion inom hushållet har bytts ut
mot köpta tjänster. Vi anlitar i större utsträckning städtjänster, köper färdiglagad mat eller
går ut på restaurang i stället för att städa och
kocka hemma. Det här överdriver då den ekonomiska tillväxten och skillnaderna i välstånd
mellan rika och fattiga länder. I de fattigaste länderna är en stor del av jordbruket produktion
för husbehov, vilket delvis förklarar hur människorna kan överleva med så gott som obefintliga inkomster.
För de skandinaviska ländernas del är en betydande faktor att barnomsorgen har professionaliserats. Skötsel av barn på daghem ingår i
bnp, skötsel av egna barn hemma gör det inte.
Det är således klart att det finns många brister i bnp som mått på produktionen. Även om vi

lyckades korrigera ovannämnda brister innebär
det dock inte att vi får ett gott mått på välfärd.
Bnp består av en mångfald av olika varor och
tjänster med olika användningsändamål. Vi räknar ihop äpplen och päron utifrån marknadspriserna och får då en total summa av värdet på
produktionen.
Värdet beror således på prisen. För att bnp
skall vara ett mått på välfärd krävs att priset skall
avspegla den välfärd olika varor och tjänster ger
upphov till. I en marknadsekonomi avspeglar priset köparnas villighet att betala för varan på marginalen, för att öka sin konsumtion, vilket inte är
ett mått på den välfärd varan ger.

la värdet av produktionen, som anger hur mycket varor och tjänster man har råd att konsumera.
Då så inte är fallet gör skillnader i bnp:s sammansättning (som i vattenexemplet) att det aldrig kan bli ett uttömmande mått på de resurser
olika länder har till sitt förfogande. Av liknande
skäl kan vi heller aldrig ens teoretiskt göra helt
exakta jämförelser av det ekonomiska välståndet
mellan olika tidpunkter. I bästa fall blir det fråga
om hyfsat goda uppskattningar.

Att jämföra med välståndet
i ett ökenland

Coyle, Diane: GDP - A brief but affectionate history. Princeton University Press, Princeton 2014.

Vi kan exemplifiera det här med vatten, som är
en försumbar del av bnp. Det beror inte på att
vatten inte skulle ha en stor betydelse för vår välfärd, utan på att vi i Finland har ett så stort överflöd av sötvatten att vi bokstavligen kan bada i
det. Ett lågt pris är befogat för att vårt behov av
vatten är väl tillfredsställt så vi behöver inte satsa resurser på att producera mer.
De flesta skulle säkert betala en betydande del
av sin inkomst hellre än att avstå från det rinnande vattnet som nu så gott som gratis kommer från kranen. Skillnaden mellan vad vi betalar och vad vi skulle vara villiga att betala är konsumentöverskottet.
Hur skall vi då jämföra vårt välstånd med välståndet i ett ökenland där sötvatten är en bristvara? Marknadspriset på vatten är förmodligen
mycket högre där, så med samma inkomst har
invånarna råd att konsumera mycket mindre vatten. Räknat med finländska priser har skillnaden
liten betydelse för välståndet. Vattenkonsumtionen i ökenlandet är kanske bara en bråkdel, men
vatten är en så billig vara att det inte har någon
större betydelse. Räknat med ökenlandets priser
gör däremot den rikliga tillgången till vatten alla
finländare stormrika.
Bnp skulle vara ett uttömmande mått på de
tillgängliga resurserna för ett land, om alla varor
och tjänster kunde säljas och köpas på en global
marknad utan några transportkostnader. Då spelar det ingen roll vilka varor och tjänster som produceras i ett land. Det enda väsentliga är det tota-
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