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Sammanfattning 
 
I denna uppsats utreds effekterna av HIV/AIDS på tillväxt i södra och östra Afrika. Detta sker 

via en teoretisk undersökning av effekterna på fysiskt, humant och socialt kapital som är tre 

viktiga bakomliggande faktorer som påverkar ekonomisk tillväxt. Resultatet av studien är att 

HIV/AIDS troligen har negativ verkan på alla dessa tre typer av kapital, men att det är effek-

terna på humant och socialt kapital som får långsiktiga ekonomiska följder i form av lägre 

ekonomisk tillväxttakt i länderna i fråga. 
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1 Inledning 

Ekonomisk utveckling och tillväxt är ett område som ofta diskuteras och debatteras. Fattig-

domsbekämpning, fördelningsklyftor och länder som hamnat på efterkälken efter ”den ut-

vecklade världen” är populära fokus i debatten kring dagens allt mer globaliserade värld. Li-

kaså är frågan kring spridningen av HIV (Human Immunodeficiency Virus) och AIDS (Aqui-

red Immune Deficiency Syndrome) ytterst aktuell. Ett exempel på detta är det nyligen fram-

tagna bank- och kreditkortet ”American Express Red”, där en procent av det belopp som in-

nehavaren av kortet spenderar går till HIV/AIDS-bekämpning i Afrika. Pengarna från denna 

insats är sannerligen behövda, eftersom stoppandet av denna sjukdomsepidemi, som har sitt 

epicentrum i södra Afrika, har vuxit till en av de största mänskliga utmaningarna i vår tid. På 

en global nivå är HIV/AIDS numer den fjärde vanligaste dödsorsaken.1  

 

Det är värt att poängtera att både de ekonomiska utvecklingsproblemen och problemet med 

HIV/AIDS är stora i Afrika, vilket gör frågan om det finns någon koppling mellan de två 

mycket intressant att studera. Denna uppsats är en ansats att göra just detta och kopplingen 

mellan HIV/AIDS och ekonomisk tillväxt destilleras här ner till frågeställningen: hur påver-

kar en HIV/AIDS-epidemi förutsättningarna - i form av fysiskt, humant och socialt kapital –

för ekonomisk tillväxttakt i södra och östra Afrika?  

 

I uppsatsen utreds kopplingen mellan HIV/AIDS och ekonomisk tillväxt genom en teoretisk 

diskussion utifrån Solows neoklassiska tillväxtmodell. Solow-modellen är fortfarande en vik-

tig grundsten i den nationalekonomiska synen på tillväxt och är därför ett naturligt avstamp 

för en fråga av denna art. Valet av Solow-modellen som utgångspunkt är också anledningen 

till att frågan är formulerad som den är. Det är modellens tonvikt på kapitalansamling per ar-

betare som gjort att det är just kapital som står i fokus i denna uppsats. I uppsatsen kommer 

två versioner av Solow-modellen att användas, dels den ursprungliga modellen som bara tar 

hänsyn till det fysiska kapitalet per arbetare och dels en utökad variant som även inkorporerar 

humant kapital och effekterna av detta på ekonomisk tillväxt. Anledningen till att jag har valt 

att göra just detta är främst att jag vill isolera diskussionen kring de olika typerna av kapital, 

men det finns även en poäng i att visa vikten av en välspecificerad modell.  

 

                                                
1 Gaffeo, E (2003) sid 28 
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Efter att jag har resonerat kring fysiskt och humant kapital utifrån Solow-modellen och den 

utökade Solow-modellen kommer jag att gå bortom dessa då jag även inbegriper de eventuella 

effekterna av HIV/AIDS på socialt kapital. Här vill jag lyfta fram och reda ut hur några av 

sambanden mellan HIV/AIDS, socialt kapital och ekonomisk tillväxt ser ut. Jag är medveten 

om att socialt kapital och dess påverkan på tillväxt är av mer endogen karaktär än de faktorer 

som Solow menar leder till långsiktig tillväxt. Detta är en av anledningarna till varför detta 

inte inkluderas i modellen, utan hålls utanför denna. Jag väljer ändå att inkludera socialt kapi-

tal i min uppsats, då detta kan tillföra mycket för att skapa en förståelse kring den dynamik 

som uppstår i ett samhälle drabbat av HIV/AIDS. Detta kan ses som en viss kritik mot den 

smala definition av tillväxtfaktorer som Solow-modellerna vilar på. Socialt kapital kan också 

nämnas som en väg ut ur epidemin och är därför, även indirekt, viktigt för den fortsatta eko-

nomiska utvecklingen i södra och östra Afrika. 

 

Med ”södra och östra Afrika” avses länderna: Angola, Botswana, Burundi, Eritrea, Kenya, 

Lesotho, Malawi, Moçambique, Namibia, Rwanda, Somalia, Sydafrika, Swaziland, Tanzania, 

Uganda, Zambia och Zimbabwe. Anledningen till att jag har valt just dessa har jag redan 

nämnt – länderna i södra Afrika utgör HIV/AIDS-epidemins epicentrum. Dessutom är det in-

tressant att se även till östra Afrika eftersom ett par av länderna i detta område har lyckats 

skapa förutsättningar att minska spridningen av sjukdomen. 

  

Uppsatsens första del inleds med ett avsnitt om spridningen av HIV ur en nationalekonomisk 

synvinkel inkluderar även en översikt av HIV/AIDS-epidemins utbredning i södra och östra 

Afrika. Här tas även vissa aspekter av den ekonomiska situationen och befolkningsstrukturen i 

dessa länder upp. Detta bygger en grund utifrån vilken man kan förstå omfattningen av pro-

blemet med HIV/AIDS. Efter denna del följer avsnitt där de två versionerna av Solows till-

växtmodell förklaras och hur dessa kan användas för att förutse hur effekten av HIV/AIDS på 

tillväxt ser ut. Först därefter introduceras socialt kapital som kan ses som ett komplement till 

denna bild.  

 

1.1 Att mäta tillväxt 
Det vanligaste sättet att mäta välfärd och tillväxt är att se till bruttonationalprodukt (BNP) per 

capita. Detta är även det mått som jag kommer att använda i denna uppsats2, trots att det finns 

                                                
2 Här manifesterat som produktion per capita. 
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problem med detta välfärdsmått. BNP per capita beskriver inte fördelningsskillnader, det ex-

kluderar värden på informella marknader och tar inte hänsyn till relationen mellan ekologi och 

ekonomi. Detta sammantaget gör BNP per capita till ett skevt och opålitligt mått på tillväxt 

och välfärd och det är av vikt att ta fram nya mått som är bättre anpassade för ändamålet.3 An-

ledningen till att jag, trots denna kritik, använder BNP per capita är att alternativen inte är för-

enliga med den neoklassiska tillväxtmodellen och att BNP per capita är det allmänt vedertag-

na måttet på välfärd inom nationalekonomin.  

 

1.2 Fattigdom och HIV 
Denna uppsats kommer främst att fokusera på relationen mellan HIV/AIDS och ekonomisk 

tillväxt, där HIV/AIDS är den oberoende faktorn som påverkar tillväxt. Det är dock viktigt att 

påpeka att det även är möjligt att vända på resonemanget och fråga sig hur HIV beror av eko-

nomisk utveckling. Detta är ett perspektiv som bara kommer att beröras mycket kort, men 

som det ändå är viktigt att ha i åtanke då denna uppsats läses. Eftersom fattigdom leder till ac-

ceptans av större risker, påverkar fattigdom dels antalet smittade med HIV och även vilka som 

smittas. Fattigdom manifesterar sig nämligen bland annat genom sämre möjligheter att påver-

ka sin vardagssituation och investera i riskförebyggande åtgärder. Fattigdom går även hand i 

hand med undernäring vilket bryter ner kroppens immunförsvar och ökar mottagligheten för 

viruset. Det finns således en risk att fattigdom och HIV tillsammans skapar en negativ utveck-

lingsspiral. Eftersom denna uppsats inte i stor utsträckning berör denna spiral, utan fokuserar 

på hur HIV/AIDS påverkar ekonomisk utveckling på en aggregerad nivå är den därför inte 

tillräcklig för att utröna de fulla effekterna av HIV/AIDS på ekonomin.  

 

2 Spridningen av HIV/AIDS – en nationalekonomisk approach 
Ur nationalekonomisk synpunkt är det som påverkar spridningen av HIV/AIDS den upplevda 

kostnaden att drabbas av sjukdomen och ett samhälle som präglas av ofullständig informa-

tion.4 Anledningen till att spridningen går att ställa upp inom ett nationalekonomiskt mark-

nadstänkande är att spridningen av HIV/AIDS, till skillnad från många andra sjukdomar, är 

starkt förknippad med individens beteende och personligt ansvar.  

 

                                                
3 För mer information kring bristerna med BNP som välfärdsmått se exempelvis Boarini, Johansson, m.fl. 
(2006). 
4 Gaffeo, E (2003) sid 28 
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Om man ser sexuella kontakter som ett utbyte präglat av nytta för båda parter kan sexuella ak-

tiviteter ses som ett ekonomiskt utbyte.5 HIV/AIDS är en risk förknippad med denna ”tjänst” 

som försämrar kvaliteten av denna likväl som den totala kostnaden av densamma (eftersom 

smitta kostar både liv och pengar). Eftersom övervakning är en omöjlighet, och antagligen 

inte heller önskvärt, kännetecknas marknaden av osymmetrisk information gällande både 

partnerns HIV-status och tidigare/pågående riskfyllda sexuella kontakter utanför förhållan-

det/äktenskapet. Den asymmetriska informationen, varans felaktiga prissättning och oförmå-

gan att kontrollera och övervaka kvaliteten leder i förlängningen till marknadsmisslyckanden 

med en spridning av HIV som följd.6  

 

I området i fråga är dessutom kvinnors ställning ofta svagare än mäns vad gäller frihet att age-

ra som självständiga aktörer i sociala och ekonomiska sammanhang, vilket utgör ytterligare 

problem.7 Detta leder nämligen till att de inte själva kan välja vilken risk de vill utsätta sig för. 

Enligt FN-programmet om AIDS (UNAIDS) avspeglas kvinnors brist på lika möjligheter i att 

kvinnor i större utsträckning drabbas av HIV än män i dessa områden och i att de har betydligt 

mindre vetskap om viruset än män. Detta kan dock avhjälpas genom skolning och informa-

tion, eftersom skillnaden i kunskap mellan de kvinnor som inte fullgjort någon typ av skol-

gång och de som gått i skola är avsevärd.8 

 

För att förhindra att fler människor smittas är det viktigt att på något vis föregå den här typen 

av marknadsmisslyckanden. Detta kan ske på en rad sätt. Dels måste informationen kring 

sjukdomen och dess smittvägar vara tillräcklig så att alla kan ta del av denna och minska sin 

egen riskutsatthet. Information av detta slag är ofta av public good-karaktär och det är därför 

lämpligt att denna information tillhandahålls av staten. För att riskavvärjning ska kunna ske 

effektivt måste även kvinnor delta på likvärdiga villkor i denna process och ett arbete för att 

förstärka kvinnors sociala och ekonomiska ställning är därför viktigt. Att subventionera skydd 

är också av godo eftersom detta ökar användningsgraden av dessa. 9 

 

                                                
5 Gaffeo, E (2003) sid 28 
6 Over (1999): sid 4 
7 Gaffeo, E (2003) sid 31 
8 UNAIDS/WHO (2005): sid 18 
9 Gaffeo, E (2003) sid 31 
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3 Södra och östra Afrika 

3.1 HIV/AIDS-epidemins utbredning i området 
Totalt sett, världen över, lever över 40 miljoner människor med HIV/AIDS. Av dessa är nära 

18 miljoner kvinnor och över två miljoner är under 15 år. I dessa delar av världen är dock 

kvinnor smittade av HIV/AIDS i större utsträckning än män.10 (Anledningen till att statistiken 

visar att fler män än kvinnor är bärare av HIV är att män är överrepresenterade i många andra 

delar av världen.) Under 2005 infekterades nära 5 miljoner människor med viruset, varav ca 

700 000 var barn under 15 år. Under samma år dog drygt 3 miljoner människor av AIDS - 

nästan 600 000 var barn.11  

 

Östra Afrika     

HIV HIV-trend BNP-tillväxt (%) BNP-tillväxt 

  (%)   (genomsnitt per år) per capita (%) 

Land / År 2003   85-94  95-04 00-05 

Burundi 6,0 Oklar 2,7 0,0 -3,5 

Eritrea 2,7 Stabil - 1,6 1,0 

Kenya 6,7 Minskande 3,6 1,7 -0,6 

Rwanda 5,1 Stabil -2,7 9,9 0,7 

Somalia - Oklar - - 1,3 

Tanzania 8,8 Oklar 2,6 4,8 1,0 

Uganda 4,1 Stabil/minskande 5,0 6,3 3,9 

      

Södra Afrika     

HIV HIV-trend BNP-tillväxt (%) BNP-tillväxt 

  (%)   (genomsnitt per år) per capita (%) 

Land / År 2003   85-94  95-04 00-05 

Angola 3,9 Stabil -1,2 6,5 0,4 

Botswana 37,3 Stabil 8,5 5,8 2,7 

Leshoto 28,9 Stabil 5,4 2,6 2,3 

Malawi 14,2 Stabil 2,2 3,1 0,9 

Moçambique 12,2 Oklar/ökande 4,1 8,2 4,6 

Namibia 21,3 Ökande 3,4 3,3 0,9 

Sydafrika 21,5 Ökande 0,8 2,8 0,1 

Swaziland 38,8 Ökande 16,0 3,0 0,2 

Zambia 16,5 Stabil/ökande 0,9 2,7 -0,9 

Zimbabwe 24,6 Minskande 3,3 -1,6 -0,8 

Tabell 1: HIV/AIDS-status och ekonomisk situation i södra och östra Afrika12 

 

I södra och östra Afrika är situationen särskilt svår. I regionen bor ungefär tio procent av värl-

dens befolkning och cirka 60 procent av jordens alla HIV-smittade går att finna här. Detta är 

                                                
10 UNAIDS (2006) 
11 UNAIDS/WHO (2005): sid 1 
12 Data i tabellen är hämtad ur UNAIDS 2006, utom BNP/capita som är från Världsbankens databas. 
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sammantaget 25 miljoner människor.13 Det är dock viktigt att klargöra att situationen inte är 

densamma i alla dessa HIV/AIDS-drabbade länder. Det är angeläget att ha i bakhuvudet att 

det finns fler än en AIDS-epidemi och att HIV/AIDS drabbar olika länder och regioner olika 

hårt. Det är alltså fråga om många parallella AIDS-epidemier som ofta är ganska lokalt av-

gränsade. I vissa länder fortsätter epidemin att växa i hög grad, medan den i andra tycks infek-

tionsnivån ha stabiliserat sig eller till och med sjunkit, vilket även syns i tabell 1 ovan. 

 

I sex av de berörda länderna (Botswana, Leshoto, Namibia, Sydafrika, Swaziland och Zim-

babwe) är infektionsgraden 20 procent eller högre bland vuxna. I Botswana är situationen som 

allra värst med en infektionsnivå på 37,3 procent (år 2003).14 Endast i tre av de länder som 

denna uppsats berör har det skett en allmän minskning av förekomstgraden. Detta är i Kenya, 

Uganda och Zimbabwe.  

 

Ett av de länder vars epidemi inte har stabiliserat sig, utan fortsätter att växa är Sydafrika. Här 

visar statistiken 2005 på den högsta infektionsnivån hittills och i vissa områden är nära 30 

procent av alla gravida kvinnor15 bärare av viruset. Det är kvinnor i åldrarna 25-34 som i allra 

högst grad är drabbade, men även för kvinnor i åldrarna 20-24 är situationen allvarlig.16 Situa-

tionen är annorlunda i Uganda. Där var epidemin som mest utbredd i början av 90-talet, då 

nära 14 procent av befolkningen var smittad. Denna nivå har sedan dess stadigt minskat och 

ligger idag på ungefär 4 procent.17 Vad denna nedgång kan tänkas bero på kommer jag att gå 

in på mer senare. 

 

Den generella trenden är att sjukdomen går att finna både i urbana och rurala områden, att den 

i hög grad sprids genom heterosexuella kontakter, eller smitta från mor till barn, och att sjuk-

domen drabbar befolkningen som helhet – inte bara de som lever under mycket riskfyllda för-

hållanden.18 

 

Ett stort antal HIV-smittade leder naturligtvis också till många dödsfall i AIDS. Data från 

Syd-Afrika visar att antalet dödsfall i åldrarna 15 år och uppåt har ökat med 62 procent mellan 
                                                
13 UNAIDS/WHO (2005): sid 17 
14 Piot et al (2001): sid 2 
15 Anledningen till att HIV/AIDS-statistik oftast gäller gravida kvinnor är att dessa alltid HIV-testas då de upp-
söker en klinik. Även om långt ifrån alla besöker en mottagning under sin graviditet är detta de mest tillförlitliga 
data som det går att finna. 
16 UNAIDS/WHO (2005): sid 18 
17 Piot et al (2001) sid 2 
18 Piot et al (2001) sid 2 
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1997 och 2002 och att dödsfall i åldrarna 25-44 har mer än fördubblats på dessa år. En stor del 

av dessa dödsfall var HIV/AIDS-relaterade.19 

 

3.2 Den ekonomiska situationen 
Även mycket av den ekonomiska informationen visas i Tabell 1 ovan. Det är tydligt att den 

ekonomiska tillväxten, mätt i per capita-termer, är otillfredsställande i många av dessa länder. 

Av de 17 länderna som är listade i tabellen har bara fyra länder (Botswana, Leshoto, Moçam-

bique och Uganda) en per capita-tillväxt som överstiger två procent per år i genomsnitt. Övri-

ga länder har mycket låga eller till och med negativa tillväxttal. Vad gäller den totala produk-

tionen i länderna är situationen något annorlunda. I några av länderna, exempelvis Rwanda 

och Moçambique, är BNP-tillväxten mycket hög. I fallet Moçambique är även per capita-

tillväxten hög, men det är den inte i Rwanda. Detta kan naturligtvis ha att göra med en be-

folkningsökning i Rwanda efter folkmordet 1994. 

 

Det tycks vara svårt att se någon direkt klar trend i de olika ländernas ekonomiska prestanda 

beroende av deras HIV/AIDS-nivå. Detta kan naturligtvis vara ett tecken på att HIV/AIDS 

inte har någon stor betydelse för ett lands ekonomiska tillväxt, men det går även att tänka sig 

flera orsaker till varför även ett existerande samband mellan HIV/AIDS inte avspeglas vid en 

snabb blick i tabellen ovan. En sådan tänkbar anledning är att om ett land är drabbat av en re-

lativt geografiskt avgränsad HIV/AIDS-epidemi kan övriga delar av landet fortfarande vara 

produktiva. Det är även tänkbart att HIV/AIDS har en effekt på ekonomisk tillväxt, det är 

även tänkbart att denna effekt är relativt stor, men att olika länders övriga förutsättningar för 

tillväxt varierar och att det därför är svårt att jämföra länder emellan utan att på något sätt be-

handla dessa data. Det som är verkligt intressant är att jämföra länder med exakt samma eko-

nomiska förutsättningar i övrigt, men där ett land är drabbat av HIV/AIDS medan ett annat 

inte är det. Det går naturligtvis även att kontrollera för andra tänkbara orsaker bakom stark 

och svag tillväxt i en regression, men detta är inte syftet med min uppsats. 

 

3.3 Befolkningsstruktur 

För diskussionens skull är det även intressant att beskriva de båda regionernas befolknings-

struktur och hur den kan tänkas se ut i framtiden. FN:s avdelning för ekonomiska och sociala 

affärer tar bland annat fram utsikter för hur olika länders befolkningsstruktur förväntas se ut 

                                                
19 UNAIDS/WHO (2005): sid 18 
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de närmsta åren. I deras ”World population prospects: The 2004 edition revision” redovisas 

en mängd data varav jag har valt ut några aspekter som jag anser är viktiga i tabell 2 nedan. 

 

Östra Afrika     

Variabel / Tidsperiod 90-95 95-00 00-05 05-10 

Årlig befolkningstillväxt (%) 2.54 2.61 2.36 2.34 

Beroenderatio totalt20 95 93 90 87 

Förväntad livslängd vid födseln 47.1 46.2 45.7 47.4 

     

Södra Afrika     

Variabel / Tidsperiod 90-95 95-00 00-05 05-10 

Årlig befolkningstillväxt (%) 2.51 1.71 0.75 0.15 

Beroenderatio totalt 67 62 60 59 

Förväntad livslängd vid födseln 61.7 57.5 47.7 43.0 

Tabell 2: Befolkningsstruktur21 

 

Tabell 2 visar att det finns skillnader mellan östra och södra Afrika i alla de tre aspekter som 

redovisas. I östra Afrika är befolkningstillväxten högre än i södra Afrika, beroenderatiot22 är 

även det högre, men den väntade livslängden vid födseln är lägre (åtminstone initialt). Medan 

siffrorna är relativt stabila för variablerna i östra Afrika visar tabellen på att befolkningsstruk-

turen håller på att ändras i södra Afrika, där den årliga befolkningstillväxten sjunker liksom 

beroenderatiot och den förväntade livslängden.  

 

Förändringarna i södra Afrika går att tillskriva de högre HIV/AIDS-nivåerna i området. Att 

befolkningstillväxten sjunker är en direkt följd av att många insjuknar och dör, liksom den 

förväntade livslängden vid födseln. Att beroenderatiot sjunker går också att tillskriva 

HIV/AIDS eftersom en epidemi leder till en yngre befolkning.23 

 

4 HIV/AIDS i den ursprungliga Solow-modellen 
I detta avsnitt kommer effekten av HIV/AIDS på ekonomisk tillväxt att teoretiskt förutspås 

med hjälp av Solow-modellen, så som den såg ut då den först introducerades av Robert Solow 

1956.24 Den bild som framträder här kommer sedan att kontrasteras mot den effekt som förut-

spås av den utökade Solow-modellen och av resonemanget kring vikten av socialt kapital. 

                                                
20 Beroenderatiot är det antal personer (barn och vuxna) som 100 personer i åldrarna 15-64 måste försörja. 
21 Data hämtad från FN, se ”World Population Prospects” (2004) 
22 Se not 19 för en förklaring av termen. 
23 Cuddington, JT (1993) sid 176-177 
24 För mer information om solow-modellen, se Solow R. (1956) 
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4.1 Solows tillväxtmodell 
De flesta neoklassiska tillväxtmodellerna, inklusive Solows tillväxtmodell, fokuserar främst 

på kapitalstocken och arbetskraften. Tillsammans bildar dessa en produktionsfunktion som 

ligger till grund för teorin som helhet.25 

 

Standardproduktionsfunktionen brukar skrivas: 

 

),( LKFY =   (1) 

 

där Y är produktion, K kapital och L arbetskraft. 

 

Yttrycket ovan är alltså detsamma som att den aggregerade produktionen som en funktion av 

kapital och arbetsutbud.26 Hur denna funktion är specificerad mer exakt beror på vilken till-

växtmodell det handlar om. Solows tillväxtmodell är uttryckt i per capita-termer och produk-

tionsfunktionen skrivs: 

 

 )1,/(/ LKFLY =    eller27   )(kfy =   (2) 

 

Funktionen ovan visar att kapitalstocken per arbetare är av största vikt för modellen. Kapital-

stocken per arbetare påverkas av tre saker. Dels beror den av sparandet per arbetare, eftersom 

sparande är en nödvändighet för de investeringar som krävs för att utöka kapitalet per arbeta-

re. Relationen mellan sparande och kapital är således positiv. Kapitalstocken per arbetare be-

ror även av hur stor befolkningstillväxten är. Denna relation är negativ eftersom populations-

tillväxt har ogynnsamma effekter på hur stor kapitalandel varje arbetare kan nyttja, då denna 

måste delas av fler. Den tredje faktorn som bestämmer kapitalet per arbetare är depreciering 

av kapitalet som följd av att maskiner och annat slits under arbete. 28  

 

Låt oss för tillfället anta att deprecieringstakten är noll. Detta gör vi för att deprecieringstakten 

i sig inte tillför mycket i diskussionen kring tillväxt. Det är rimligt att anta att deprecierings-

takten enbart har en marginell effekt på olika länders olika tillväxttakt.  

 

                                                
25 Perkins et. al (2001) sid 39 
26 Perkins et. al (2001) sid 39 
27 Där gemener motsvarar kvantiteter i ”per arbetare”-termer. 
28 Perkins et. Al (2001) sid 55 
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Utan depreciering kan ändringar i kapital beskrivas i en funktion som denna: 

 

nkksfk −=∆ )(  (3) 

 

där ∆k är ändringen av kapital per arbetare, sf(k) är sparandet per capita, nk är den negativa 

effekten på kapitalet av en ökning av antalet arbetare.  

 

Solowmodellen går att illustrera i ett diagram: 

 

Figur 1: Solows tillväxtdiagram29 

 

Kurva y=f(k) är produktionsfunktionen, sf(k) är en sparfunktion som representerar sparandet 

per capita och nk visar hur mycket kapital som måste skapas för att väga upp en ökning n av 

arbetskraften.30 

 

De två senare kurvorna skär varandra i steady state-nivån för kapital per arbetare och produk-

tion per arbetare. I denna punkt hålls mängden kapital per arbetare konstant och därmed även 

produktionen per capita. Den totala produktionen växer dock i takt med befolkningstillväx-

ten.31 

 

                                                
29 Figuren är baserad på Figur 11.2 i Blanchard, O. (2003) sid 224 
30 Perkins et al (2001) sid 57 
31 Blanchard O (2003) sid 225 
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4.1.1 Långsiktig tillväxt 

Skillnader i tillväxt per capita mellan olika länder kan emellertid inte enbart förklaras med 

skillnader i fysiskt kapital, sparkvot och befolkningstillväxt.32 Enligt Solow-modellen kom-

mer en ekonomi som väl kommit in i sitt steady state-läge inte att generera en högre BNP per 

capita. Eftersom andelen kapital per arbetare har en negativ marginalnytta går det heller inte 

att skapa tillväxt genom att ständigt öka kapitalandelen per capita. Till slut nås en punkt där 

en ökning av andelen kapital per arbetare inte genererar någon extra produktion alls. Inom So-

low-modellen lyder svaret på detta problem ”teknologiska framsteg”. Sådana gör att varje en-

het kapital går att använda mer effektivt. Om sådana teknologiska framsteg förs in i modellen 

blir steady state en punkt i vilken produktionen per effektiv arbetare hålls konstant, men varje 

arbetares verkliga produktivitet ökar med takten av den teknologiska utvecklingen. 33 

 

Detta betyder dock inte att sparande, arbetskraftens tillväxttakt och kapital är oviktiga för 

långsiktig tillväxt, eftersom dessa bestämmer produktionsnivån i samhället som sedan ligger 

till grund för tillväxt. 

 

4.2 HIV/AIDS och fysiskt kapital 
I detta avsnitt kommer jag att föra en teoretisk diskussion kring hur HIV/AIDS kan tänkas på-

verka det fysiska kapitalet som Solow-modellen pekar ut som så viktigt för tillväxt. Senare, 

när jag redogör för den utvidgade versionen av Solow-modellen, kommer jag att resonera 

kring hur HIV/AIDS påverkar den typ av kapital som denna är utökad med: humankapitalet.  

 

Den mest intuitiva effekten av en HIV-epidemi är att fler människor kommer att dö i AIDS. 

Detta innebär en minskning av befolkningens tillväxttakt, såväl som en ändring av befolk-

ningens strukturella uppsättning.34 I Solow-modellen är, som jag beskrivit ovan, relationen 

mellan per capita-tillväxt och befolkningstillväxt negativ. Detta betyder att en HIV-epidemi 

med minskad befolkningstillväxt bör få som följd att varje arbetare får tillgång till en större 

andel kapital som ökar produktionen och inkomsten per capita. Det faktum att en epidemi av 

typen HIV/AIDS, som leder till en i genomsnitt yngre befolkning35, även gör att beroendera-

tiot i ekonomin sjunker leder också till att varje individ får en större andel av sin lön att leva 

på. Det är dock vanskligt att bara förlita sig på statistiska mätningar av beroenderatio då man 
                                                
32 Blanchard, O (2003) sid 258 
33 Perkins et al (2001) sid 61 
34 Cuddington, J.T (1993) sid 176 
35 Se Cuddington J.T. (1993) sid 176  
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ska utvärdera effekterna av en HIV/AIDS-epidemi. Eftersom kategorin är definierad så att de 

som är beroende enbart är barn och gamla och alla däremellan kan bidra till försörjningen av 

dessa riskerar ett sådant förlitande att man missar att många av dem som man kategoriserat 

som försörjande faktiskt måste försörjas. HIV/AIDS drabbar ju just människor i arbetsför ål-

der i hög grad.  

 

Kapitalandelen per capita påverkas även av sparkvoten i ekonomin. Hur sparkvoten påverkas 

är inte helt klart, men det är rimligt att anta att den påverkas negativt av en HIV/AIDS-

epidemi. Detta sker i de fall då ökade kostnader till följd av sjukdomen betalas genom mins-

kat sparande snarare än genom minskad konsumtion. Detta är ett rimligt antagande då 

HIV/AIDS drabbar människor i sin mest produktiva ålder. Då dessa tvingas sluta arbeta blir 

inkomstbortfallen stora i hushåll som drabbas. Detta kombineras med ökade kostnader för 

sjukvård och mediciner, vilket leder till minskade resurser att leva på och tunnare marginaler 

att spara för framtiden. Det är också rimligt att anta att incitamenten att spara pengar minskar i 

takt med att fler människor smittas, eftersom framtidsutsikterna för HIV/AIDS-smittade i söd-

ra och östra Afrika är mörka och att framtiden att spara inför inte är lika lång.  

 

En minskad nationell sparkvot leder till minskade investeringar och minskad mängd kapital. 

Detta har en motsatt effekt jämfört med den minskade befolkningstillväxten. Kapitalet per ar-

betare sjunker och såväl produktionen per arbetare. Det är dock inte möjligt att på förhand 

säga vilken av dessa effekter som är större än den andra och den totala effekten på produktio-

nen går därför inte att förutsäga. 
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De två motverkande effekterna går att illustrera i Solows tillväxtdiagram: 

 

Figur 2: Solows tillväxtdiagram med HIV/AIDS36 

 
Från början är ekonomin i punkt A vilket är steady state utan HIV/AIDS i bilden. Varje arbe-

tare producerar yA och kapitalet per arbetare är kA. Låt oss först anta att en sjukdomsepidemi 

får effekten att kurva nk skiftar nedåt till n’k som följd av en minskad befolkningstillväxt och 

att sparandet sjunker från sf(k) till s’f(k) som följd av minskat sparande. Detta leder till en pro-

duktion motsvarande yB, vilket är en lägre produktionsnivå än utgångsläget, yA.  

 

Om vi istället tänker oss ett större människobortfall och en kraftigare minskning av befolk-

ningstillväxten, från nk till n’’k, men att sparkvoten fortfarande faller från sf(k) till s’f(k) blir 

resultatet annorlunda.  Produktionen per capita blir yC, vilket är en höjning av produktionen 

per capita jämfört med utgångsläget yA. 

 

4.3 HIV/AIDS och långsiktig tillväxt i den ursprungliga Solow-modellen 

Detta om hur HIV/AIDS påverkar det fysiska kapitalet. Viktigt är dock att den fysiska kapi-

talandelen per arbetare inte påverkar den långsiktiga tillväxttakten i denna modell. När väl ett 

jämviktsläge kommit till stånd där kapitalkvoten hålls konstant påverkar denna inte hur stor 

tillväxttakten är, även om den dock har betydelse för den faktiska tillväxten i monetära ter-

mer. Det är rimligt att anta att ett sådant jämviktsläge inträffar om/när HIV/AIDS-epidemin 

stabiliserar sig och håller sig på en jämn nivå. I ett sådant perspektiv får HIV/AIDS inte några 

långsiktiga effekter på den ekonomiska tillväxttakten. 
                                                
36 Figuren bygger på figur 1 i Cuddington (1993) sid 181 
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4.4 Empiriska undersökningar och resultat 
Det har gjorts några undersökningar om HIV/AIDS påverkan på afrikanska länders tillväxt-

takt med liknande modeller som utgångspunkt. Den första, och mest kända, gjordes av Cud-

dington i början av 1990-talet och resultatet av den studien var att tillväxten i södra Afrika 

skulle sjunka med 0,4 - 1 procentenhet per år fram till 2010 som följd av HIV/AIDS-

epidemin.37 Även andra studier gjordes och resultaten av dessa blev i allmänhet att HIV/AIDS 

visserligen har en viss negativ effekt på tillväxt, men att denna effekt är liten – mellan 0,1 och 

0,3 procentenheter per år. För många länder blev resultatet inte signifikant och för några un-

dantag, exempelvis Botswana, blev den troliga effekten av HIV/AIDS att produktionen per 

capita skulle öka. Utifrån dessa resultat blev det en viktigare uppgift att se till den makroeko-

nomiska stabiliteten och att bekämpa fattigdom än att bekämpa spridningen av HIV/AIDS.38 

 

5 HIV/AIDS i den utökade Solow-modellen 
Senare undersökningar har visat på betydligt större inverkan av HIV/AIDS på ekonomisk till-

växt. Detta beror delvis på att omfattningen av HIV/AIDS-epidemin är betydligt större än vad 

forskare förutspådde att den skulle bli i slutet av 80-talet och början av 90-talet39, vilket, i sin 

tur, beror delvis på att sjukdomen har en så pass lång inkubationstid att de ekonomiska effek-

terna inte går att mäta förrän långt efter att sjukdomen börjat sprida sig.40 Delvis beror senare 

resultat också på att fler faktorer räknats in i modellen. Den vanligaste utvidgningen innebär 

att ta i konsideration även humant kapital. Detta görs enklast med en utökad Solow-modell 

där kapital består av både fysiskt kapital och humankapital. Argumentet är att humankapital är 

en viktig ingrediens i produktionen och att mer välutbildade och kunniga arbetare producerar 

mer än de som inte är utbildade. I det långa loppet beror nu tillväxt på både teknologiska 

framsteg och på hur mycket ett samhälle investerar i utbildning.41  

 

Produktionsfunktionen för en utökad solow-modell kan se ut som följer: 

 

baba ALHKY −−
=

1)(  (4) 

 

                                                
37 Cuddington, J.T (1993): sid 186 
38 För mer om denna studie se: Bloom D. & Mahal A (1995) 
39 Barnett, T & Whiteside, A (2000): sid 14  
40 Dixon et al (2001): sid 414 
41 Blanchard, O (2003): sid 237 
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där K står för det fysiska kapitalet, H för humankapital, A för teknologi och L för arbetsutbu-

det.42 

 

En eventuell minskning av humankapitalet som följd av en HIV/AIDS-epidemi kommer såle-

des att leda till en minskning av produktionen. Om man delar upp sparandet så att en viss del, 

sk, går till investeringar i fysiskt kapital och övrigt, sh, till investeringar i humant kapial kan 

man beskriva ändringar i olika typer av kapital som följer: 

  

nkysk k −=∆  (5a) 

nhysh h −=∆  (5b) 

 

där y är lika med produktionen per effektiv arbetare (Y/AL), k är lika med kapitalandelen per 

effektiv arbetare (K/AL) och h är lika med humankapitalet per effektiv arbetare (H/AL). Det 

som påverkar ackumuleringen av humankapital per arbetare är således hur stort sparandet är 

och hur stor andel av detta som investeras i humant kapital och dels hur många som ska dela 

på detta kapital som ackumuleras.43 

 

Förutsatt att humankapital har en betydande roll för BNP/capita är det naturligt att fråga sig 

hur ackumuleringen av humankapital påverkas av en epidemi av HIV/AIDS. Även här är det 

svårt att ge en entydig teoretisk förutsägelse av hur resultatet blir, eftersom sjukdomen även 

här påverkar kapitalet både positivt och negativt.  

 

5.1 Två typer av humankapital 

Det går att skilja mellan olika typer av humankapital. Den första kallas på-jobbet-träning och 

skapas genom en lärandeprocess på arbetsplatsen. Ju längre tid en individ spenderar på sin ar-

betsplats desto duktigare och mer effektiv blir han/hon när det kommer till att utföra sina ar-

betssysslor. En viktig komponent är också att det finns en lärandeprocess på arbetsplatsen där 

mindre erfarna lär av dem som arbetat längre tid. På-jobbet-träning inkluderar också den 

lärande genom olika typer av organiserade utbildningar, där arbetsgivaren uppmanar till del-

tagande och lärande. Utmärkande för på-jobbet-träning är att en individ inte behöver betala 

någon alternativkostnad i form av utebliven lön för att ackumulera humankapital.  

                                                
42 Mankiw (1992): sid 416 
43 Mankiw (1992): sid 417 
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Den andra typen av kapital är det egeninvesterade kapitalet, där individen – tvärtom mot på-

jobbet-träning – måste göra en privat investering i humant kapital. Kostnaden för detta kapital 

är dels den lön som individen går miste om för att han/hon väljer att studera istället och dels 

utbildningens eventuella kostnad i form av terminsavgifter och dylikt. För att det ska löna sig 

för en individ att investera i humant kapital måste den framtida lönen vara hög nog för att 

kompensera dessa kostnader. Om större delen av kapitalet skapas via lärande på arbetsplatsen, 

kommer HIV/AIDS att ha en annan ekonomisk effekt än om humankapital kräver privata. 

 

5.2 HIV/AIDS och humankapital 
 

5.2.1 På-jobbet-träning 

I det första fallet får HIV/AIDS negativa effekter för anskaffandet av humankapital. Genom-

strömningen av arbetare på en arbetsplats blir större då många drabbas av HIV. Eftersom 

många HIV-smittade dör i unga år jobbar de i genomsnitt kortare tid och hinner inte få den er-

farenhet som är detsamma som denna typ av kapital. Dessutom får inte de som redan sitter 

inne med kunskap tid att föra denna vidare.44 Incitamenten för företag, i den mån arbetsmark-

naden består av företag med flera anställda, att investera i sina anställdas humana kapital 

minskar även om den genomsnittliga tiden som varje anställd arbetar minskar. 

 

5.2.1 Egeninvesterat humankapital 

När det gäller den andra typen av humankapital, den som sker via personliga investeringar i 

utbildning, blir effekten av en HIV/AIDS-epidemi oklar. De negativa efterfrågeeffekterna av 

HIV/AIDS är främst att incitamenten att skaffa en utbildning och yrkeskunnande ändras nega-

tivt då någon drabbas av HIV, eller upplever risken att drabbas som stor. Detta sker eftersom 

sjukdomen har betydande negativa effekter på den förväntade livslängden och därmed den 

förväntade nytta som kommer av en utbildning.45 En annan sak som påverkar efterfrågan på 

lärande och kunskap är att hushåll ofta drabbas hårt ekonomiskt då någon inom familjen in-

sjuknar. Fattiga familjer har ofta som överlevnadsstrategi att ta barn ur skolan för att hjälpa 

till med försörjningen då detta händer. Dessa barn drabbas då i dubbel bemärkelse – direkt av 

                                                
44  
45 Hamoudi, A & Birdsall, N (2004): sid 6 
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sjukdomen i familjen och indirekt genom sämre förutsättningar att ta sig ur fattigdom på 

grund av undermålig skolning.46 

 

Antalet individer som studerar påverkas naturligtvis även av utbudet av studieplatser. Om 

HIV/AIDS drabbar även lärare och andra med uppgift att föra kunskap vidare, vilket sjukdo-

men har och gör, minskar utbudet av dessa studieplatser och antalet studenter minskar. 47 Det 

är dock viktigt att hålla i åtanke att även studenterna som efterfrågar dessa platser drabbas av 

HIV/AIDS, så det slutliga lärare-student-ratiot är svårt att förutsäga.48 

 

Det finns goda anledningar att anta att HIV/AIDS förstör denna typ av humankapital i epide-

mins inledningsfas, men inte i så stor utsträckning efter en tid. Detta beror på att i inlednings-

fasen, då informationen om epidemin är undermålig, smittas människor i alla samhällsgrupper 

relativt likvärdigt. Men eftersom kunskapen om sjukdomen kan förväntas öka snabbast hos 

dem som besitter någon form av utbildning49 bör infektionsgraden minska bland dessa männi-

skor. Detta beror på en rad olika saker. 

 

Först och främst kan man, eftersom viruset i början förstör humankapital, initialt vänta sig en 

brist på humankapital, vilket ökar efterfrågan på detta och höjer lönerna för dem som besitter 

detta. Detta leder till ändrade incitament att skydda sig hos dem som redan har en utbildning, 

eftersom alternativkostnaden att smittas stiger (eftersom framtida inkomster går förlorade om 

sjukdom leder till en oförmåga att förvärvsarbeta). De högre lönerna ändrar även incitamenten 

för dem som inte har någon utbildning, speciellt för ungdomar som inte bär på viruset, att fak-

tiskt utbilda sig. Sammantaget talar detta mot att HIV/AIDS förstör egeninvesterat humanka-

pital i längden. 50 Det visar sig alltså att det även när det gäller humankapital är det svårt att a 

priori, från en teoretisk utgångspunkt, uttala sig om hur HIV/AIDS påverkar detta och i sin tur 

ekonomisk tillväxt. 

                                                
46 Bonnel, R (2000): sid 6 
47 Hamoudi, A & Birdsall, N (2004): sid 7ff 
48 Haaker, M (2002): sid 13 
49 UNAIDS/WHO (2005): Sid 18 
50 Bonnel, R (2000): sid 5-7 
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5.3 HIV/AIDS och långsiktig tillväxt i den utökade Solow-modellen 

I den utökade Solow-modellen beror den långsiktiga tillväxttakten på både teknologiska fram-

steg och hur stort det humana kapitalet är. Detta betyder att eventuella negativa effekter på 

humankapitalet som en följd av HIV/AIDS också leder till en minskad långsiktig tillväxttakt.  

 

5.4 Empiriska undersökningar och resultat 
En av de mest citerade undersökningarna som tar upp ämnet HIV och humankapital är René 

Bonnels ”HIV/AIDS: Does it Increase or Decrease Growth in Africa?”51. Bonnel var vid skri-

vandet av denna artikel anställd på Världsbanken och han framhäver att den negativa tillväxt-

effekten av sjukdomen är mycket stor. Denna undersökning inbegriper även socialt kapital, 

vilket jag kommer till senare, så den exakta effektandel som beror av förstörelsen av human-

kapital är svår att läsa ut. Klart är dock att även humant kapital har en viktig roll att spela. 

 

Andra empiriska studier som riktat in sig specifikt på HIV och humankapital visar en att en 

negativ effekt på humankapitalet är att vänta vid fortsatt spridning av HIV/AIDS eftersom en 

stor del humankapitalet i dessa områden skapas genom lärande på arbetskraften och eftersom 

utbudet av studieplatser har sjunkit i en ganska stor omfattning.52 Dessutom har det visat sig 

att de ändrade incitamenten att inte studera, till följd av kortare förväntad livslängd, är stora.53 

 

6 HIV/AIDS och socialt kapital 

6.1 Socialt kapital och ekonomisk tillväxt 
Här skulle man kunna tänka sig vara nöjd och konstatera att frågan om den exakta effekten av 

HIV/AIDS på ekonomisk tillväxt är av empirisk natur. Men det finns en till typ av kapital som 

inte är medräknat i denna typ av utökad Solow-modell: kapital vars inkludering tydligare visar 

på det hinder för utveckling som HIV/AIDS utgör. Detta är socialt kapital.  

 

Begreppet socialt kapital förknippas främst med Putnams undersökning kring socialt delta-

gande i Italien, men verket har följts upp med flertalet undersökningar om vikten av socialt 

kapital – bland annat inom den ekonomiska sfären.54. Det finns vissa svårigheter att göra en 

klar definition av vad socialt kapital är. Detta på grund av att begreppet socialt kapital är ab-

                                                
51 Bonnel, R. (2000) 
52 Se exempelvis Hamoudi, A & Birdsall, N (2004) 
53 Ferreira et al (2003): sid 25 
54 Se exempelvis Glaeser, E.L, Laibson, D. & Sacerdote, B. (2002) 
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strakt av naturen. På en aggregerad nivå är en möjlig definition att säga att aggregerat socialt 

kapital är externaliteter som genereras av olika typer av individuellt socialt kapital.55 Ett annat 

sätt att beskriva aggregerat socialt kapital är att det är en uppsättning värden eller normer som 

delas i en grupp och som tillåter medlemmarna i gruppen att samarbeta med varandra och lita 

på varandra.56  

 

Definierat på detta vis får aggregerat socialt kapital vissa specifika ekonomiska konsekvenser 

som är viktiga för att en ekonomi ska växa och frodas.57 Dessa värden och normer kan agera 

substitut för dyra legala strukturer, minska transaktionskostnader och öka effektiviteten inom 

en ekonomi eftersom mindre resurser måste läggas på att garantera att marknaden fungerar.58 

Detta kan sägas vara särskilt viktigt i utvecklingsländer där mycket av den interaktion som 

sker mellan människor måste kontrolleras via informella sociala kontrollinstanser eftersom 

formella legala institutioner ofta inte är fullt utvecklade. 

 

Socialt kapital verkar på flera nivåer i samhället. På lokal nivå kan socialt kapital inbegripa att 

man litar på varandra eller att det finns en god social samarbetsförmåga och tillvägagångssätt 

att lösa konflikter utan att detta kräver uppbackning av dyra legala system. Socialt kapital på 

nationell nivå kan inbegripa att det finns en tillit till statens förmåga att föra politik som är 

gynnsam för landets befolkning.59  

 

Alla former av socialt kapital är dock inte gynnsamma för ekonomisk tillväxt och samhälls-

nyttan. Bara för att en grupp känner samhörighet med varandra betyder inte att denna grupps 

agerande är till samhällets bästa. Ett sådant exempel i västvärlden är högerextrema grupper 

som inom gruppen har ett starkt socialt kapital men som inte bidrar till nyttan på ett aggrege-

rat stadium.60 

 

De studier som gjorts kring hur socialt kapital påverkar en ekonomis prestanda är inte särskilt 

många till antalet och med tanke på definitionssvårigheterna av socialt kapital inte enkelt jäm-

förbara. En av de mest kända är Knack och Keefer’s undersökning från 1997 om hur tillit och 

ekonomisk prestanda hör samman. Resultaten visade på en samvariation mellan hög tillit och 

                                                
55 Glaeser, E.L, Laibson, D. & Sacerdote, B. (2002) sid 2 
56 Durlauf, S. (2002) sid 1 
57 För mer om socialt kapital och dess ekonomiska effekter se: Knack, S & Keefer, P (1997) 
58 Glaeser, E.L, Laibson, D. & Sacerdote, B. (2002) sid 2 
59 Bonnel, R (2000): sid 7-9 
60 Campbell C., Williams, B. & Gilgen, D (2002) 
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god ekonomisk prestanda, men kausaliteten var svår att fastslå.61 Resultaten varierade mycket 

mellan olika typer av regimer och tidsperioder, men var ständigt signifikanta. Knack och Kee-

fer visade också att sambandet mellan tillit och god ekonomisk prestanda är högre i mindre 

ekonomiskt utvecklade länder än i exempelvis OECD-länderna. Sambandet mellan socialt ka-

pital och mikro- och makroekonomiska effekter måste dock utforskas vidare för att mer till-

förlitliga resultat ska kunna påvisas. Viktiga framtidsstudier är dels att undersöka mer exakt 

hur socialt kapital uppstår, samt att finna de specifika vägar genom vilka socialt kapital på-

verkar mikro- och makroekonomi.62 

 

6.2 Relationen mellan HIV/AIDS och socialt kapital 
Relationen mellan HIV/AIDS och socialt kapital är av mycket komplex natur och HIV/AIDS 

påverkar det sociala kapitalet samtidigt som socialt kapital påverkar HIV/AIDS. Relationen 

mellan socialt kapital och HIV/AIDS är särskilt intressant eftersom socialt kapital å ena sidan 

borde bygga en social infrastruktur som hjälper motverka sjukdomens spridning och öka in-

formationen kring den, samtidigt som det å andra sidan skapar tillit till andra människor som 

kan ge upphov till situationer där sjukdomen sprids lättare.63 Den exakta sluteffekten är svår 

att spekulera i, och den skiljer sig säkerligen mycket mellan olika platser. Några kanaler och 

påverkansvägar går dock att urskilja och lyfta fram. 

 

6.2.1 HIV � socialt kapital 

Det är rimligt att anta att nettoeffekten av HIV/AIDS på socialt kapital är negativ. På en lokal 

nivå vittrar den sociala strukturen sönder av de stigman, fördomar och den rädsla att bli smit-

tad som följer med sjukdomen.64 Även på en nationell nivå märks en negativ skillnad i socialt 

kapital eftersom HIV/AIDS för med sig ökade kostnader som gör att statens kapacitet att till-

handahålla sociala nyttigheter, att föra sund makroekonomisk politik och att upprätthålla lag 

och ordning försämras.65 Detta för med sig ett missnöje och en minskad tilltro till staten. Des-

sa svårigheter och problem blir värre ju längre tiden går.66 

 

                                                
61 Knack, S & Keefer, P (1997) 
62 Temple, J (2001): sid 87 
63 Holtgrave, D. & Crosby A (2003) sid 62 
64 UNAIDS/WHO (2005): sid 16 
65 Bonnel, R (2000): sid 7-8 
66 Bonnel, R (2000): sid 3 
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Relationen mellan HIV och socialt kapital är emellertid mer komplex än så. I vissa nationer, 

där den sociala sammanhållningen var stark innan de drabbades av HIV och där det funnits en 

stark social vilja att bryta ner stigman och stoppa sjukdomen har den sociala strukturen 

stärkts, vilket i sin tur har hjälpt till att minska spridningen av sjukdomen. Det går även att hit-

ta bevis för att sociala förändringar ofta sker som ett svar och lösning på ökade kostnader till 

följd av sjukdomen.67 Exempelvis har olika sociala organisationer vuxit fram för att hantera 

ökade medicinska kostnader och omhändertagandet av föräldralösa barn till följd av epide-

min. Det kanske bästa exemplet på en positiv samhällsförändring till följd av HIV/AIDS i 

södra och östra Afrika är Uganda. Där har en stark nationell insats, i kombination med en de-

centraliserad lokal organisation, gjort att en robust samhällsorganisation har vuxit fram för att 

tackla sjukdomen. Andelen smittade i landet är nu på väg ner och kunskapen om sjukdomen 

har ökat markant.68 Detta tyder på att effekten av HIV/AIDS på socialt kapital inte är självklar 

och ger också ett löfte om att en stärkning av det sociala kapitalet kan vara en del av lösning-

en för att stoppa epidemin.  

 

6.2.2 Socialt kapital � HIV 

Detta gör frågan om hur socialt kapital påverkar HIV/AIDS intressant. Här pekar olika exem-

pel åt olika håll. Dels har vi exemplet Uganda som jag beskrivit ovan där ett starkt socialt ka-

pital bidragit till en minskning av antalet HIV-smittade i landet. Det finns också exempel som 

visar på att ett svagt socialt kapital leder till ökad spridning av viruset. Denna relation har 

bland annat lyfts fram av Piot som menar att i områden där rörligheten av människor och ar-

betskraft är stor är det sociala nätet svagare än i områden där rörligheten är liten. Detta har bi-

dragit till en nedbrytning av sociala värden och en ökning av exempelvis kommersiella sexu-

ella kontakter med en större spridning av HIV som följd.69 Detta får vidare konsekvenser då 

det kommer till relationen mellan ekonomisk utveckling och HIV. Om tillväxt sker på så vis 

att denna kräver att människor flyttar långa avstånd för att arbeta, riskerar detta att påverka 

det sociala kapitalet i samhället negativt vilket kan medföra en ökad spridning av HIV som 

senare kommer att motverka denna initiala ekonomiska tillväxt.70 

 

                                                
67 Bloom D. & Mahal A (1995): sid 7 
68 Hogle J. (ed.) (2002) 
69 Piot (2001) sid 2 
70 Se även Whiteside A (2002): sid 317 
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Det finns dock även fall där ett starkt socialt kapital leder till ökad spridning av viruset. Om 

den sociala sammanhållningen och tilliten är en central del av samhällsstrukturen kan kostna-

den att hamna utanför denna vara stor. Just de sociala stigman som följer med en sjukdom 

som HIV/AIDS, som smittar via sexuella kontakter och som i dessa områden ofta förknippas 

med utomäktenskapliga relationer etc., är stora hinder då det kommer till att minska utbred-

ningen av HIV-epidemin.  Då associationen med sjukdomen ofta är socialt oacceptabel är vil-

jan att testa sig och behandlas för sjukdomen liten, eftersom det finns en risk att bli stigmati-

serad om ens HIV-status blir offentlig.71 Eftersom HIV/AIDS påverkar många ekonomiska 

faktorer negativt går detta att se som en indirekt negativ effekt på ekonomisk prestanda.  

 

I en undersökning gjord för tidsskriften ”AIDS Care” leder dessutom vissa typer av social 

sammanhållning bland ungdomar till en ökad alkoholkonsumtion och ett ökat antal sexuella 

kontakter i relativt tidig ålder, vilket också ökar riskerna att smitta sprids i dessa grupper.72  

 

6.3 HIV/AIDS och långsiktig tillväxt: ett socialt kapital-perspektiv 

Eftersom det inte finns någon klar allmänt accepterad definition av vad socialt kapital verkli-

gen är eller hur det bäst mäts är det svårt att ge någon entydig bild av hur den långsiktiga till-

växten påverkas av en ändring av det sociala kapitalet som följd av en HIV/AIDS-epidemi. 

Detta betyder dock inte att det finns ett reellt samband mellan socialt kapital och långsiktiga 

ekonomiska effekter. Det finns något av en tradition inom vetenskapen att se saker som mind-

re viktiga innan de är mätbara på ett adekvat sätt.73 Viktiga forskningsfrågor inför framtiden 

blir därför att undersöka mer exakt hur socialt kapital manifesterar sig och hur det uppstår, 

samt att klargöra de specifika kanaler genom vilka socialt kapital påverkar ekonomin – på 

kort och lång sikt.  

 

7 Diskussion 

Hur står det då till med relationen mellan HIV/AIDS och tillväxt? För att det fulla sambandet 

mellan HIV/AIDS och ekonomisk tillväxt ska kunna utrönas måste både effekten av 

HIV/AIDS på tillväxten och effekten av den ekonomiska tillväxten på HIV/AIDS tas i beak-

tande. Detta görs inte i denna uppsats, vilket är viktigt att poängtera. Här är endast effekten av 

HIV/AIDS på ekonomisk tillväxt utredd och resultaten bör ses i ljuset av detta. 

                                                
71 UNAIDS/WHO (2005): sid 16 
72 Campbell C., Williams, B. & Gilgen, D (2002) 
73 Taylor, J (2001) 
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Enligt den ursprungliga Solow-modellen beror långsiktig tillväxttakt enbart på teknologisk 

utveckling och HIV/AIDS borde därför inte påverka denna i hög grad. Detta gäller då man 

förutsätter att det bara finns en typ av kapital, det fysiska. HIV/AIDS påverkan på det fysiska 

kapitalet blir i ett sådant perspektiv viktig i det korta och medellånga loppet, men inte på läng-

re sikt.  

 

I ett kortare perspektiv är effekterna av en HIV/AIDS-epidemi på tillväxttakten inte självkla-

ra. Detta beror på att modellen förutspår effekter som påverkar kapitalansamlingen per capita 

i olika riktningar. Vad gäller befolkningstillväxten är rimligt att anta att detta får en verklig 

effekt på kapitalansamlingen per capita. I Tabell 2, där aspekter av östra och södra Afrikas be-

folkningsstrukturer påvisas, syns klara skillnader mellan de olika regionerna. Södra Afrika 

tycks genomgå en strukturförändring, medan strukturen i östra Afrika är relativt stabil. Detta 

stämmer väl överens med siffrorna över HIV/AIDS-epidemins utbredning i dessa områden, 

där södra Afrika är betydligt hårdare drabbat. Om dessa strukturella effekter är en direkt följd 

av HIV/AIDS, vilket verkar mycket rimligt, borde dessa förändringar få effekter på det fysis-

ka kapitalet. Minskningen av befolkningens tillväxttakt bör leda till en ökning av BNP per ca-

pita. Samtidigt bör den allt kortade förväntade livslängden minska incitamenten att spara för 

framtiden, vilket påverkar kapitalet i motsatt riktning. Ändringen i beroenderatiot (tillsam-

mans med den förkortade medellivslängden = färre äldre att försörja) kan vid en första anblick 

verka öka sannolikheten att varje individ får mer pengar att lägga på sig själv. Detta gäller 

dock enbart under det strikta antagandet att de som är försörjande, det vill säga individer mel-

lan 15 och 64 år, inte är de som är i behov av försörjning. Då HIV/AIDS främst drabbar män-

niskor i dessa åldrar kan detta inte sägas vara uppfyllt och inkomsten per capita bör tvärtom 

sjunka. Ett sannolikt utfall är att det fysiska kapitalet per capita, såväl som tillväxttakten per 

capita i det korta och medellånga loppet, minskar vid en HIV/AIDS-epidemi.  

 

När det gäller långsiktig tillväxt blir resonemanget betydligt intressantare när den utvidgade 

Solow-modellen ligger till grund för diskussionen. Även om jag enbart har nämnt det humana 

kapitalet i anslutning till denna modell gäller naturligtvis resonemanget kring fysiskt kapital 

även här, eftersom detta enbart är en utökning av modellen. Viktiga komponenter för tillväxt 

på lång sikt blir här både teknologiska framsteg och det samlade humana kapitalet. Eftersom 

en HIV/AIDS-epidemi förutspås minska humant kapital som anskaffas på arbetsplatsen (en 

vanlig typ av humankapital i dessa områden) och eftersom den förkortade förväntade livs-
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längden förmodas minska incitamenten att investera privat i utbildning är det troliga utfallet 

av HIV/AIDS att den långsiktiga tillväxttakten sjunker. Visserligen är det möjligt att efterfrå-

gan på egeninvesterat kapital ökar, men det kräver en god löneutveckling för högutbildad ar-

betskraft. Det är också tänkbart att investeringar i humankapital också påverkar graden av 

teknologi, eftersom fler och högre utbildade individer torde föra den teknologiska utveckling-

en framåt, vilket ytterligare ökar den negativa effekten på ekonomins tillväxttakt om human-

kapital förstörs. 

 

När det gäller sjukdomens effekter på det sociala kapitalet och det sociala kapitalet effekter på 

den ekonomiska tillväxten är det genast mycket svårare att dra några egentliga slutsatser. Det-

ta beror naturligtvis på att socialt kapital är så väldigt komplext och att det inte är självklart 

hur detta ska definieras och mätas.  

 

Det är intressant att tänka sig HIV/AIDS som en ekonomisk chock vars effekter så småning-

om ebbar ut ju längre tid människor får att anpassa sig till rådande omständigheter. Det är då 

möjligt att tänka sig att tillväxttakten kommer att ändras så länge förutsättningarna ändras, det 

vill säga epidemin växer eller avtar i styrka, men att tillväxttakten sedan återgår till det nor-

mala. Om detta är ett existerande samband borde gå att finna en synlig samvariaton mellan 

HIV-trend och BNP-tillväxt i Tabell 1 ovan. Om man ser till per capita-tillväxt går det att 

skönja en sådan samvariation: bortsett från Moçambique, vars HIV-trend är något oklar, har 

alla länder som har en ökande HIV-trend en låg årlig per capita-tillväxt. Ser man till länder 

där HIV-trenden är minskande tycks det dock inte finnas någon samvariation med höga per 

capita-tillväxttal. Detta kan naturligtvis vara ett skensamband som är helt slumpmässig, men 

det kan också vara en indikation att en allt mer förvärrad HIV/AIDS-situation har negativa ef-

fekter på samhället som även tar sig ekonomiska uttryck och att det är lättare att ”ta sönder” 

något än att laga det. 

 

Särskilt intressant är det att tänka sig att socialt kapital är en viktig komponent som avgör hur 

ett samhälle lyckas hantera en ekonomisk HIV/AIDS-chock. I samhällen där det sociala kapi-

talet är starkt, och där man lyckas skapa en inkluderande form av social sammanhållning där 

människor med HIV/AIDS inte stigmatiseras och diskrimineras, torde förmågan att snabbt 

vidta de åtgärder som krävs för att motverka effekterna av sjukdomen vara större än i samhäl-

len där det sociala kapitalet är svagare. Det sociala kapitalet är dock betydligt mer komplext 

än fysiskt och humant kapital. Det är viktigt att arbeta för att öka förståelsen kring hur socialt 



 28 

kapital, ekonomisk tillväxt och HIV/AIDS påverkar varandra. Detta både för att kunna stoppa 

på spridningen av sjukdomen och för att skapa ekonomisk tillväxt. Mycket är kvar att göra på 

detta område, men förhoppningsvis har denna uppsats visat på vikten av att denna forskning 

fortgår. 

 

8 Slutsatser 
En teoretisk förutsägelse på den ekonomiska tillväxteffekten av HIV/AIDS i södra och östra 

Afrika utifrån Solow-modellen och, i synnerhet, den utökade Solow-modellen är att sjukdo-

men leder till en minskad långsiktig tillväxttakt. Detta sker främst via en förstörelse av hu-

mant kapital, som är viktigt både för kortsiktig och långsiktig tillväxt. Effekten av HIV/AIDS 

på fysiskt kapital är förmodligen även den negativ, även om det är svårare att förutspå den ex-

akta nettoeffekten av sjukdomen. Detta får dock inte några långsiktiga effekter på tillväxttak-

ten i ekonomin.  

 

Inkorporeringen av socialt kapital i diskussionen visar på det sociala kapitalets komplexa na-

tur, men även på de möjligheter som socialt kapital har att stävja spridningen av sjukdomen 

och att dämpa de ekonomiska effekterna av HIV/AIDS. Detta sker under förutsättningen att 

samhällen där det sociala kapitalet är starkt har en bättre förmåga att lösa problemen med 

ökade sociala och ekonomiska kostnader till följd av HIV/AIDS. Detta behöver dock inte vara 

fallet under alla omständigheter, eftersom HIV/AIDS ofta verkar negativt på det aggregerade 

sociala kapitalet och att denna effekt torde bli större ju längre tiden går.  
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