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Mahatma Gandhi var klog, så han vidste det godt. Men det står også I dame-

bladene. Og de siger det i boligmagasinerne. Selv Tony Blair har sagt det: Mere

er ikke altid bedre. For meget mad gør os fede. Flere biler skaber trafikkaos. Flere

håndvåben gør livet mindre sikkert på gaderne. Endeløse valgmuligheder skaber

stress. For mange TV-kanaler gør fjernsyn dårligt. For meget kommercialisme bli-

ver, ja – for kommercielt. 

Alligevel er politikkens ypperste mål stadig at skaffe mere af alting. ’Kritik af

vækstfilosofien’ klinger decideret 70er-agtigt, og bruttonationalproduktet (BNP)

er fortsat nøgletallet over alle nøgletal. Væksten i dette anses for nøglen til et

lands lykke, skal man tro politikerne og – ikke mindst – økonomerne. Indrømmet

– der kommer også tit (men ikke altid) flere jobs, højere indkomster, flere skat-

tekroner i kassen til velfærd, når vi oplever vækst. Det er måske en nødvendig,

men absolut ikke en tilstrækkelig forudsætning for fremskridt i ordets egentlige

betydning. Der kommer jo alt muligt ud af vækst. Noget af dette bidrager til livs-

kvalitet, mens andet trækker ned – og det må vi begynde at forholde os til.

Det er nok ingen nyhed, at vækst er et dårligt mål for fremskridt i velbefin-

dende. Men derfor er det også på tide at åbne op for den ’black-box’, der stadig

er vores vigtigste pejlemærke som samfund – bruttonationalproduktet. Den er jo

en statistik, og statistik er jo blind. Et færdselsulykke tæller med som et plus i

regnskabet, men trækker – ’alt andet lige’ – ned i et livskvalitetsmål af nationens

tilstand. Vækstens pris i form af sociale opløsningstendenser, stigende kriminali-

tet, familier der går fra hinanden, forsikringspræmien for at isolere sig fra risici

med privat sygesikring og privatskoler – alle de skjulte omkostninger for menne-

sker og miljø – burde tælle med i et mål, hvis dette udgør målrammen for poli-

tikken i et samfund. Hvad koster ’fremskridt’? synes at være et spørgsmål, vi

burde have en systematisk måling af. 

Vi må med andre ord se kritisk på, hvad det er, vi styrer efter, og finde et finere

mål. Et mål gør som bekendt mere end at måle – det styrer spillets retning og

dermed spillernes adfærd. Flytter vi målstolperne, har vi ændret spillet radikalt.

Hvis den næste regering – uagtet partifarven – vil skrive sig ind i historien, så vil

jeg foreslå den at tænke i disse baner, i stedet for at nøjes med småjusteringer

af systemet i dets nuværende udformning.

Heldigvis er idéen om, at regeringer bør bekymre sig om folks velbefindende,

ikke længere frivol. Flere lande begynder at systematisere mål for, om væksten

virker. Statskundskaben har længe undret sig over, hvorfor økonomien tilsynela-

dende ikke vinder valg længere. Hvorfor udebliver ’the feel-good factor’, så rege-

ringer som Nyrups bliver stemt ud trods imponerende nøgletal? Nu har vi et godt

bud på et svar: feel-good faktoren er ikke det samme som en stigning i BNP. I

Storbritannien er nationalindkomsten tredoblet på 50 år, mens livskvalitets-

målinger ligger på samme niveau som i 1950. Rystende. Målingerne registrerer

en beskeden stigning i 60’erne og 70’erne, et tilbagefald i 80’erne og stagnation

lige siden. Og imens raser økonomien videre som en sportsvogn med både spee-

der og koblingen i bund. Den larmer, bruger en masse energi, men den kommer

reelt ikke ud af pletten.

Livskvalitetsmålinger trænger sig på i flere filosofiske politiske debatter. I sund-

hedssektoren er man nok længst fremme, hvor der arbejdes med mål som f.eks.

QALY’s (kvalitetsleveår), som ny og gammel sundhedsteknologi vurderes med.

Men der kunne også ske noget på uddannelsesområdet, hvor skolerne længe har

været vurderet på andet end deres akademiske formåen, bare ikke formelt og sy-

stematisk. At man overvejende har målt skolernes akademiske resultater og sam-

tidig krævet resultater på andre ’bløde’ fronter har skabt et misforhold mellem de

krav, samfundet har stillet til skolevæsenet på den ene side, og de målinger, man

foretog, på den anden side. En del modstand mod måling af akademisk formåen

i skoler kan retfærdiggøres med, at skolerne leverer så meget andet vigtigt, så en

rangordning af skoler i forhold til karakterer er uretfærdigt og misvisende. 

Nu har et pilotprojekt i Nottingham i England – lavet af den britiske tænketank

‘New Economics Foundation’ – målt livskvaliteten blandt 1000 7-15 årige og fun-

det ud af nogle spændende ting (som dog skal underbygges med mere forsk-

ning, før der bør handles på det):

• Livskvalitet (’well-being’) falder drastisk med alderen. Hvor kun 9 procent af

de 7-11 årige havde lav tilfredshed og lav personlig udvikling, gjaldt dette for

16 procent af de 12-15-årige. Pigerne oplever en markant større forværring

end drengene, når de bliver ældre.

• Skoler med de bedste akademiske resultater synes også at have den dårlig-

ste livskvalitet blandt børnene.

• Børn har det tilsyneladende bedre i skolen i de små klasser, end i de store.

65 procent af de adspurgte skolebørn i 1. til 4. klasse oplever skolen positivt.

Dette tal falder til 27 procent i 5. til 9. klasse. 

Det gode liv, sat i system
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• Og lidt kuriøst: De børn, der havde det bedst, var ikke nødvendigvis dem, der

var søde ved de andre børn. De børn, der udviste asocial adfærd, var gene-

relt nogle af de mest tilfredse.

Ganske interessant, (selvom det sidste er lidt af en gåde). Men var det ikke på

tide at systematisere og brede princippet ud? Findes der nogen mere absurd

tanke, end at det overordnede mål for succes i samfundspolitikken ikke er livs-

kvalitet for mennesker (samt evt. dyr).

Det svære er selvfølgelig at måle sådan noget ’blødt’ noget på en pålidelig

måde, så man stoler nok på det til at turde handle efter det. Men ikke alle må-

lene behøver at være bløde, og BNP er også et teknisk indviklet mål at gøre op.

Det lader sig gøre, ikke mindst fordi vi har pudset og forfinet måleinstrumentet i

nationalregnskabet i snart mere end et halvt århundrede. Svært er det givetvis at

finde tilfredsstillende mål for velbefindende, men måske er det ikke så umuligt.

I hvert fald ikke hvis succeskriteriet er, at det nye mål kommer tættere på noget

meningsfuldt end BNP, som jo slet ikke var ment som et livskvalitetsmål, da det

blev opfundet for lidt over et halvt århundrede siden. 

Et nyt livskvalitetsmål, der både måler ’tilfredshed’ og ’personlig udvikling’ i be-

folkningen er udviklet af ’New Economics Foundation’ og hedder MDP – Mea-

sure of Domestic Progress. Den samler de traditionelle mål som forbrugernes

købekraft, lægger nogle ellers udeladte ting af værdi til og trækker de vigtigste

negative elementer fra. Den anslåede værdi af ’husmoderarbejde’, som normalt

ikke figurerer i officielle økonomiske tal, tælles eksempelvis med på plus-siden,

imens der trækkes fra for ’defensive’ udgifter, der retter op på negative sociale og

miljømæssige konsekvenser af vækst. I MDP foretages der også en vægtning, så

en stigning i indkomst for lavtlønnede vejer tungere i livskvalitet, fordi den sidst

tjente krone betyder mere for en fattig end for en rig. MDP bygger videre på an-

dre forsøg på samme mål som f.eks. Nordhaus og Tobin’s ’Measure of Economic

Welfare’, Daly og Cobbs’ ’Index of Sustainable Economic Welfare’ – eller den

mere vidtløftig-klingende ’Genuine Progress Indicator’, som en amerikansk orga-

nisation Redefining Progress har promoveret. 

Gennemslagskraften af sådanne mål bør ikke undervurderes. Det skabte et

enormt røre i Storbritannien, da NEF’s MDP-undersøgelse kom frem og viste, at

livskvalitetsmålinger ikke havde registreret nogen stigninger i briternes velbefin-

dende siden 1970’erne trods en fordobling af nationalindkomsten i samme pe-

riode. Medmindre politikerne er i stand til at fortrænge den slags oplysninger

eller trøster sig med, at der nok er nogle uoverstigelige måleproblemer, så stiller

den slags oplysninger politikerne over for en stor udfordring: Er det hele mon

omsonst, hvis vi ikke får det bedre? Hvad skal vi gøre anderledes?

En god start er at begynde at måle og lægge vægt på målinger. Her har ideo-

logierne alle mulighed for at tage udfordringen op, men nogle synes bedre rustet

end andre. I Danmark er statsministeren og udfordreren fra Socialdemokratiet jo

begge økonomer, en faggruppe, der ikke just er kendt for sin skepsis over for nyt-

ten af de styringsredskaber, som den økonomiske videnskab mere end nogen

anden har været med til at udvikle. Sagen kompliceres nok af, at BNP udgør ikke

bare et redskab til styring af økonomien, men også selve samfundets styrende

myte: myten om økonomisk fremskridt. Socialdemokraterne bryster sig af deres

vellykkede ’kick-start’ af økonomien i 1993, der satte gang i en lang årrække med

stigende BNP, mens de kritiserer regeringen for at være for sløve med at gen-

nemføre et lignende tiltag. Men Socialdemokraterne ville måske alligevel være

relativt åbne over for mulighederne i et nyt mål, der kunne placere det højt

elskede begreb ’velfærd’ centralt på dagsordenen – på en ny måde. 

En liberal tankegang ville derimod givetvis lugte statssponsoreret smagsdom-

meri i et livskvalitetsmål, uagtet at Venstre selv ved at fortsætte den gængse jagt

på et højere BNP, p.t. styrer ganske kraftigt efter en bestemt udgave af det gode

liv, nemlig et liv i materiel overflod. Konservatismen med sit traditionelle blik for

omkostningerne ved det liberale fremskridtsprojekt udgør, skulle man tro, en

frugtbar grobund for nye mål, der er mere bevidste om plusser og minusser end

det i bund og grund upræcise og merkantile BNP-mål. I Danmark findes en kon-

servatisme, der formulerer en kritik af liberalismens excesser, dog ikke i organi-

seret form. Ikke til højre for SF i hvert fald.

I praksis vil det ikke være nemt at finde nogle valide mål samt at blive enige

om, hvilke konsekvenser resultaterne af livskvalitetsforskningen burde have for

politikken. Livskvalitet er jo en kompleks størrelse, og der er grænser for, hvor

rationalistisk man kan gå frem i denne verden, fyldt som den er med paradokser

og usikkerhed. Men det må da være et forsøg værd. y
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