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   Utviklingsgeografi

For å sette dette på spissen med et ek-
sempel: Når et trafikkuhell skjer øker et 
lands BNP dersom noen skader seg og 
må på sykehus og fordi bilene må repa-
reres. Likevel er det vanligvis en sam-
menheng mellom høyt BNP pr innbyg-
ger og høyt utviklingsnivå i et land. De 
fleste ser også på økonomisk vekst som 
en forutsetning for menneskelig utvik-
ling og fattigdomsbekjempelse. 

I mange tilfeller konsentreres imidlertid 
den økonomiske veksten både geogra-
fisk og sosialt. I hovedstaden i Mosam-
bik, Maputo, er husleieprisene i enkelte 
bydeler og inntektsnivået til innbygger-
ne høyere enn i Oslo. Ikke langt unna 
disse boligområdene, for ikke å snakke 
om på landsbygda i Mosambik, er både 
inntekts- og velstandsnivået i gjennom-
snitt en brøkdel av Maputos rikere strøk. 
Den økonomiske veksten er også svært 
ujevnt fordelt på befolkningen uavhen-
gig av geografi. Både i fattige og mindre 
fattige u-land kommer økonomisk vekst 

ofte først og fremst en mindre elite til 
gode. En hovedutfordring er derfor å 
omfordele den økonomiske veksten.

Figur 9.4.  Menneskelig utviklingsindeks (Human Development Index) for ulike land, 2007. 
Kilde: FN (2009)
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Kontrollspørsmål

1. Hvordan har levekårene en-
dret seg på globalt nivå de 
siste tiårene?

2. Hva menes med menneskelig 
utvikling?

3. Hva måler egentlig HDI?

4. Hva er karakteristisk for lan-
dene med en skår på HDI-in-
deksen på mindre enn 0,400?

5. Hva er karakteristisk for lan-
dene med en skår på HDI-
indeksen på mer  enn 0,950?
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