
Modell för mänsklig utveckling
Vi är många som sedan länge insett att ekonomisk tillväxt inte gör oss lyckligare. Ändå fortsätter 
både stat och kommun att räkna i BNP och hur mycket pengar kommunen tar in som mått på 
framgång. En del länder har slutat med BNP och har andra mått. Men vad är det som egentligen gör 
att vi kan ha ett bra liv och kan man mäta det? 

Den amerikanska forskaren Martha C Nussbaum har utvecklat den s k förmågemodellen som fått 
genomslag bl a i FNs utvecklingsprogram. I sin bok Främja förmågor sammanfattar hon modellen i 
tio punkter (s 41-43). Här har jag sammanfattat dem mycket kort:

1. Att inte dö i förtid

2. Fysisk hälsa inklusive reproduktiv hälsa, en god bostad.

3. Kroppslig integritet, kunna rör sig fritt mellan olika platser, inte utsättas för våld, möjlighet till 
sexuell tillfredsställelse, själv välja reproduktion.

4. Sinnen, fantasi, tanke och förnuft. Att kunna läsa, grundläggande kunskap i matematik och 
vetenskap. Kunna använda fantasi och tankeförmåga i sådant man skapar själv, använda mentala 
förmågor med skydd av yttrandefrihet. Ha njutbara upplevelser.

5. Kunna ha känslomässiga band till yttre företeelser och andra människor. Inte behöva hämmas av 
rädsla och ångest.

6. Praktiskt förnuft. Kunna bilda sig en uppfattning om vad som är gott, reflektera kritiskt över hur 
ens liv planeras.

7. Samhörighet. Dels att kunna leva tillsammans med andra, bry sig om, delta i socialt utbyte 
(kräver institutioner som skyddar samhörighet, mötes- och uttrycksfrihet). Dels att ha de sociala 
förutsättningarna för självrespekt, bli behandlad som värdig varelse med samma människovärde 
som andra. Förbud mot diskriminering.

8. Att kunna leva med respekt för och i relation till djur, växter och natur.

9. Att kunna skratta, leka och ägna sig åt fritidsaktiviteter.

10. Kontroll över den egna miljön, politiskt (kunna delta i politiska beslut som styr ens liv, rätt att 
delta politiskt, yttrande- och föreningsfrihet) och materiellt (äganderätt och söka jobb på samma 
premisser som andra, ej visitation eller frihetsberövande på obefogade grunder).

De här tio förmågorna är utvecklade så att de ska kunna fungera i alla kulturer i världen. De är 
skrivna för individen men ställer sedan krav på samhället att ordna så att människor kan utveckla 
sina förmågor. Det ska alltså inte gå att hänvisa till kollektivet för att begränsa människors egen 
utveckling.
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