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Förord

Sverige och ”det svenska” har stått i centrum
för mycket av de senare årens samhällsdebatt.
Politiker talar om att ”den svenska modellen ska
utvecklas - inte avvecklas” eller om de värden,
ibland uttryckta som ”sprungna ur kristen etik
och västerländsk humanism”, som en del menar
har byggt Sverige starkt. Samtidigt har TCO under
flera år pratat om ”like a Swede” och lyft fram den
svenska partsmodellen som ett framgångsrikt sätt
att få arbetsmarknaden att fungera.
Vi ser också en polariserad debatt om huruvida
Sverige antingen är ett föregångsland eller ett
land i kollaps som faller sönder. Tongångarna har
stundom varit hårda och på många sätt har den
politiska debatten blivit en debatt om verklighetsbilden. Och det är inte konstigt eftersom beskrivningen av verkligheten är viktig. Om Sverige i
huvudsak är ett bra land finns det skäl att bygga
vidare på det som har varit framgångsrikt, men
om vi har stora problem finns det skäl att över
väga att förändra hur saker och ting fungerar.
För att debatten om Sverige ska grundas på fakta
snarare än åsikter har Futurion gett i uppdrag
åt professor Jesper Strömbäck att undersöka
och analysera hur Sverige egentligen hävdar
sig i olika jämförelser. Det finns ett stort antal
index som jämför olika länder. De internationella
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Hur bra är egentligen Sverige? Oavsett om vi
är stolta över vårt land eller inte finns det skäl
att fundera över vad som gör vårt land speciellt,
vad som är bra, mindre bra och vad som
borde förändras.

Ann-Therése Enarsson
VD, Futurion

organisationer som gör dessa månar om att alla
länder jämförs på samma sätt. På så sätt är det
möjligt att se vilka länder som klarar sig bättre
än andra, utan att ta ställning till den politik som
länderna för.
Sammantaget visar analysen att Sverige klarar
sig mycket bra. Sverige är ett av världens friaste
och mest demokratiska länder. I jämförelse med
andra länder har vi också ett bra företagsklimat
och en arbetsmarknadsmodell som på många
sätt fungerar väl och som underlättar tillväxt och
innovation. Analysen visar samtidigt att det finns
områden där det finns förbättringspotential.

Sverige är ett av
världens friaste och
mest demokratiska
länder.

Vi på Futurion hoppas att rapporten ska bidra
till att diskussionen om Sveriges utveckling och
framtidsutmaningar blir mer kunskapsbaserad.
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Inledning
Sedan tidernas
begynnelse har
kampen om
verklighetsbilden
varit en integrerad
del av den politiska
debatten.

Står Sverige inför en systemkollaps?
Vad hände i Sverige igår kväll?
Sjunker tilliten i Sverige? Håller något
på att gå sönder i Sverige? Går
utvecklingen åt rätt eller åt fel håll?
Hur stor anledning finns det att
känna oro för samhällsutvecklingen
och framtiden i Sverige?
Sedan tidernas begynnelse har kampen om
verklighetsbilden varit en integrerad del av den
politiska debatten, och i en tid av ökad politisk
polarisering tycks denna kamp ha blivit mer
framträdande än vad den tidigare har varit.1
Skälet är inte bara att olika politiska aktörer har
genuint olika uppfattningar om verkligheten, utan
också strategiskt. Om man lyckas etablera en
bild av verkligheten som understödjer och motiverar den politik man driver förbättras helt enkelt
förutsättningarna för att man ska få acceptans
och gehör för de politiska förslag man har. 2 Om
man exempelvis lyckas etablera bilden av att
höga skatter leder till minskad tillväxt ökar förutsättningarna för att människor ska vilja sänka
skatterna. Och om man lyckas etablera bilden
att vinstdrivande företag inom välfärdssektorn
leder till sämre välfärd ökar förutsättningarna för
att människor ska vilja införa begränsningar för
vinstdrivande företag inom välfärdssektorn.
Att kampen om verklighetsbilden är en integrerad
del av den politiska debatten finns det gott om
exempel på. Ett exempel handlar om hur partier
i opposition brukar hävda att utvecklingen går
åt fel håll medan partier i regeringsställning

brukar hävda att den går åt rätt håll. Ett annat
exempel handlar om påståendet att Sverige står
inför en ”systemkollaps”. Detta påstående var
återkommande i samband med den så kallade
flyktingkrisen hösten 2015. Ett tredje exempel
handlar om när Donald Trump i ett tal i februari
2017 pratade om ”what happened in Sweden last
night”. Eftersom inget speciellt hade hänt var det
ett uttalande som väckte uppmärksamhet, men
det framkom sedan att han syftade på ett inslag
i Fox News som hade handlat om Sverige.3 Det
kritiserades för att innehålla en rad faktafel, men
försvarades av Sverigedemokraterna i en artikel
i Wall Street Journal.4 Kampen om Sverigebilden
hade blivit internationell och en del av en större
dragkamp mellan bland annat invandringskritiska och konservativa grupper – som gärna
framhåller Sverige som ett varnande exempel –
och mer progressiva och liberala grupper – som
snarare framhåller Sverige som ett föredöme.
Denna politiska kamp om verklighetsbilden kan
ses som ett uttryck för hur politiska aktörer väljer
att gestalta eller rama in verkligheten för att
därigenom försöka tillskansa sig vad författaren
Lars Gustafsson har kallat problemformuleringsprivilegiet.5 Att strategiskt gestalta verkligheten
på ett specifikt sätt handlar i det sammanhanget
om att välja fakta, ord och formuleringar på ett
sätt som framhäver vissa problembeskrivningar,
orsaksförklaringar, värderingar och/eller sätt att
lösa problem.6
Samtidigt som kampen om verklighetsbilden är
en integrerad del av den politiska debatten är
den inte oproblematisk. Risken finns alltid att
den leder till att forskning och fakta som inte
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stämmer överens med den verklighetsbild man
försöker etablera bortses från, att nyanserna i en
verklighet som oftast varken är svart eller vit går
förlorade, och att selektivt användande av forskning och fakta leder till att människor får missvisande uppfattningar av verkligheten. Denna risk
förstärks av att människor har en – mer eller mindre stark – tendens att föredra information som
bekräftar de egna verklighetsuppfattningarna
och åsikterna och av en medieutveckling där det
har blivit allt enklare för människor att selektivt
exponera sig för information som bekräftar de
egna verklighetsuppfattningarna och åsikterna.7
Kopplat till detta finns det även en risk för att
kampen om verklighetsbilden leder till låsningar i
den politiska debatten och ökad politisk polarisering.8 Det beror inte minst på att frågan om verklighetsbilden präglas av starka föreställningar om
rätt och fel. När någon hävdar en annan verklighetsuppfattning än den egna tolkas det därför
lätt som en anklagelse om att man har fel snarare
än som att man har en annan åsikt, och det försvårar en öppen och konstruktiv debatt. Ingen vill
så att säga ha fel – eller erkänna att man har det.
Konsekvensen riskerar att bli inte bara låsningar
i den politiska debatten, utan också att debatten
kommer att handla mer om hur verkligheten ser ut
än om olika förslag för att förändra den.
Kampen om verklighetsbilden väcker samtidigt
frågan om vad som faktiskt utmärker situationen
i Sverige – bortom politiska agendor, bortom ett
selektivt användande av fakta och forskning,
och bortom politiskt motiverade skönmålningar
och svartmålningar. Denna fråga är viktig inte
minst ur ett framtidsperspektiv: ska Sverige

på ett framgångsrikt sätt kunna hantera olika
framtidsutmaningar är det en grundförutsättning
att analysen och samhällsdebatten bygger på
tillgänglig och välgrundad kunskap och fakta.
För att kunna bedöma vad som utmärker situationen i Sverige krävs någon form av jämförelse,
eftersom det endast är genom jämförelser som
det går att klassificera företeelser och bedöma
om något till exempel är mycket eller lite. Inom
den komparativa forskningen är det vanligaste angreppssättet att göra jämförelser mellan
länder. En viktig fördel med att göra det är att
jämförelsen sker mellan enheter som på ett
grundläggande plan är jämförbara. I det här
sammanhanget är det också en fördel att det
finns en rad internationellt jämförande index och
rankingar, vilka kan ligga till grund för en bedömning av situationen i Sverige jämfört med i andra
länder. Ytterligare en fördel handlar om att de
internationellt jämförande indexen och rankingarna är oberoende av den inhemska debatten,
vilket är särskilt viktigt när debatten om situationen i det egna landet påverkas eller präglas av
olika politiska agendor.

Frågan om
verklighetsbilden
präglas av starka
föreställningar om
rätt och fel.

Syfte och frågeställning
Mot den här bakgrunden är syftet med rapporten
att kartlägga hur Sverige placerar sig i olika
internationella rankingar som handlar om att
jämföra den faktiska situationen i olika länder.
Den fråga som ska besvaras är: hur placeras
Sverige i olika internationella rankingar? Genom
att besvara den frågan är ambitionen att tillhandahålla en bredare och av den svenska debatten
oberoende bild av hur situationen i Sverige ser ut
i en internationell jämförelse.
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Avgränsningar och tillvägagångssätt
Internationellt publiceras det sedan lång tid tillbaka en rad internationella index och rankingar av
olika länder. Till de mer etablerade hör UNDP:s
Human Development Index, men det finns många
fler. Ofta genomförs de av olika internationella
icke-statliga eller mellanstatliga policyorganisationer som ett led i organisationernas arbete med
att lyfta fram frågor som de anser är särskilt
viktiga. Att de internationellt jämförande indexen
och rankingarna görs är i den meningen påverkat av organisationernas agendor. Däremot
påverkas inte resultaten av deras agendor. De
har också fördelen att resultaten inte påverkas
av att organisationerna har något intresse av att
framställa Sverige eller något annat land på ett
specifikt sätt.
För att kartlägga hur Sverige placerar sig i olika
internationella rankingar har ett antal sökningar
gjorts, där ord som ”international index” och
”country rankings” har använts som sökord. Det
har kompletterats med sammanställningar som
har gjorts av andra aktörer och författarens
tidigare inhämtade kunskaper.9 Detta resulterade
i en bruttolista. Utifrån den har ett urval gjorts,
vilket har styrts av ambitionen att de index och
rankingar som inkluderas ska vara internationella, genomförda av etablerade organisationer,
bygga på index, handla om att jämföra den faktiska situationen (snarare än politiken på ett visst
område) och innehålla aktuella resultat.

Fem kriterier för att inkluderas
i kartläggningen har därför varit
(a) att rankingen omfattar minst 20 länder,
(b) att den har tagits fram av en etablerad
organisation,
(c) att den bygger på index som omfattar ett
flertal olika indikatorer,
(d) att den handlar om att jämföra den faktiska
situationen i olika länder,
(e) att den mest aktuella publiceringen har skett
under de senaste fyra åren.10
Därtill kommer att Sverige är ett av de länder som
ingår i indexen. Däremot har inte någon detaljgranskning gjorts av metoden och vilka datakällor
som har använts vid framtagningen av respektive
index, utan resultaten får stå för den organisation
som tagit fram respektive index och ranking.
Utifrån den här processen har närmare 40
internationellt jämförande rankingar och index
identifierats och tagits med i kartläggningen.
Frågan är därmed: hur placerar sig Sverige i
jämförelse med andra länder runt om i världen?
Tillhör vi länderna som ligger i topp – eller tillhör
vi dem som ligger i mitten eller kanske till och
med i botten? Svaret ges i nästa avsnitt, som förutom att översiktligt beskriva vart och ett av de
internationellt jämförande indexen också kommer
att redovisa vilken placering Sverige får i den
senast publicerade rankingen.
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Sverige i en
internationell jämförelse
De internationellt jämförande index och rankingar
som har identifierats handlar om allt från exempelvis demokrati och pressfrihet till innovationsförmåga, konkurrensförmåga, social rättvisa och
mänsklig utveckling. Antalet länder som ingår
varierar, men kärnan utgörs av länder inom EU
och OECD. Av naturliga skäl bygger indexen på
olika datakällor, men det är samtidigt inte ovanligt att flera index använder sig av delvis samma
datakällor. Exempel på det är statistik från Världsbanken, Världsekonomiskt forum och FN. Den
generella bilden är att indexen och rankingarna
i första hand bygger på ”hårda data” från olika
statistiska källor alternativt enkäter bland experter, även om en del också bygger på enkätundersökningar bland allmänheten. Det gäller exempelvis index som omfattar graden av social tillit.
I rapporten kommer vart och ett av indexen och
rankingarna att beskrivas översiktligt, med fokus på
(a) vilka som står bakom dem,
(b) vad de mäter,
(c) Sveriges placering i den senaste rankingen,
(d) vilka länder som toppar dem.11
Demokrati och mänskliga rättigheter
Ett område där det finns flera internationella index
och rankingar handlar i bred mening om demokrati
och mänskliga rättigheter. Dit räknas i det här
sammanhanget även index som handlar om förekomsten av korruption och graden av rättssäkerhet,
i och med att båda har direkt och indirekt betydelse för demokratin och de mänskliga rättigheterna.

DEMOCRACY INDEX

#3

Detta index tas fram av tidningen The Economist
och dess Intelligence Unit, och den senaste
rankingen omfattar totalt 165 länder och två
självständiga territorier.
Indexet bygger på 60 indikatorer som avser fem
aspekter av demokrati som styrelseskick: valsystemet och graden av pluralism, politiska fri- och
rättigheter, politiskt deltagande, den politiska
kulturen samt hur det politiska systemet fungerar.
Exempel på indikatorer är huruvida de nationella
valen är fria och rättvisa, om det förekommer valfusk, om det finns mekanismer för att säkerställa
att regeringen kan granskas och ställas till svars,
förekomsten av korruption, hur stort förtroende
människor har för regeringen, valdeltagandet,
hur intresserade människor är av politik och hur
starkt det folkliga stödet är för demokrati.
Det senaste indexet publicerades 2016,
och i det rankades Norge på första plats,
följt av Island och, på tredje plats, Sverige.
På fjärde och femte plats rankades Nya
Zeeland och Danmark.12
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FREEDOM OF THE WORLD

#1

Detta index publiceras årligen av Freedom House,
och den senaste rankingen omfattar 195 länder.
Indexet bygger på 10 indikatorer som handlar
om politiska rättigheter och 15 som handlar om
politiska friheter.
Exempel på indikatorer är om de nationella valen
är fria och rättvisa, om valmyndigheterna är fria
och oberoende från politiska påtryckningar, om
olika minoriteter har fullständiga politiska rättigheter och möjligheter att delta politiskt, om det
är möjligt att ställa regeringen till svars mellan
valen och om den politiska maktutövningen är
öppen och transparant, samt om det finns fria
och oberoende medier.13
Det senaste indexet publicerades 2016, och
i det rankades Sverige – tillsammans med
Finland och Norge – på en delad förstaplats.14

HUMAN FREEDOM INDEX

#10

WORLD PRESS FREEDOM INDEX

#2

Detta index tas fram årligen av Reportrar utan
gränser. Den senaste rankingen omfattar 180
länder och publicerades 2017.
Indexet syftar till att undersöka hur stor pressfrihet som råder i de undersökta länderna, och
tas fram genom expertenkäter och analyser av
övergrepp mot pressfriheten.16
Expertenkäterna omfattar 87 frågor, och indexet
omfattar bland annat graden av pluralism,
mediernas oberoende från politiska, ekonomiska
eller religiösa institutioner och makthavare,
det juridiska ramverket, förekomsten av självcensur, förekomsten av övergrepp och hot
mot journalister.
I den senaste studien rankades Sverige på
andra plats. På första plats låg Norge, och
efter Sverige följde Finland och Danmark.17

FREEDOM OF THE PRESS

#2

Det här indexet tas fram av Cato Institute i
samarbete med Fraser Institute och Friedrich
Naumann-stiftelsen. Samtliga är tankesmedjor
som arbetar för ökad individuell frihet, begränsad offentlig sektor och fria marknader.

Detta index tas fram årligen av Freedom House,
och syftar i likhet med World Press Freedom Index till att undersöka pressfriheten i olika länder.
Den senaste rankingen publicerades 2017 och
omfattar 199 länder.

Indexet består av två delar: en som handlar om individuell frihet och en som handlar om ekonomisk
frihet. Vad gäller den ekonomiska friheten mäter
indexet i grunden samma aspekter som Economic
Freedom of the World (se sida 14), så det lämnas
därhän. Vad gäller personlig frihet bygger indexet
och rankingen bland annat på graden av rättssäkerhet, personlig trygghet och säkerhet (inklusive
förekomsten av olika typer av brottslighet och
konflikter), personlig rörelsefrihet, religionsfrihet,
föreningsfrihet, informations- och yttrandefrihet
samt individuella rättigheter i nära relationer.

Indexet omfattar 23 indikatorer, däribland
lagar och regleringar, omfattningen av den
politiska påverkan av eller kontrollen över
medierna, strukturen på ägandet av medierna
och förekomsten av ekonomiska påtryckningar
på medierna.18 Varje land tilldelas en poäng
mellan 0 och 100, där lägre värden representerar större pressfrihet. Det här indexet
presenterar ingen rankning, men genom att
utgå från totalpoängen är det möjligt att rangordna länderna.

Det senaste indexet publicerades 2016 och
omfattar 140 länder. I det rankades Sverige
på tionde plats. I topp låg Danmark, Österrike
och Norge.15

I den senaste studien hamnade Sverige på
delad andraplats tillsammans med Nederländerna. På första plats låg Norge, och
på delad fjärdeplats låg Belgien, Danmark
och Finland.19
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RULE OF LAW INDEX

#4

Det här indexet tas fram av World Justice
Project, en organisation som arbetar för att
öka rättssäkerheten i världen.
Indexet bygger på nio dimensioner och 47 olika indikatorer. De dimensioner som ingår handlar bland
annat om huruvida den offentliga maktutövningen
sker under lagarna och om det råder maktdelning
och kontroll av hur makten utövas, frånvaro av
korruption, tillgången till offentlig information och
möjligheter att påverka politiken, att de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna garanteras, polisiär ordning och säkerhet, hur effektivt
offentliga regleringar implementeras och efterföljs,
samt hur civilrätten och rättsväsendet fungerar.
Det senaste indexet publicerades 2016 och
omfattar 113 länder. I topp låg Danmark,
Norge och Finland, medan Sverige rankades
på fjärde plats. 20

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX

#4

Det här indexet tas fram av Transparency
International och syftar till att undersöka
graden av korruption i olika länder.
Indexet bygger på en aggregering av resultat
från andra studier som via expertintervjuer och
enkäter bland företagare analyserar förekomsten
av korruption i den offentliga sektorn.21 Den senaste
versionen av detta index bygger på data från
tretton olika källor.
Den senaste rankingen publicerades 2016 och
omfattar 176 länder. På delad förstaplats låg
Danmark och Nya Zeeland, följt av Finland
och, på fjärde plats, Sverige. Därefter följde
Schweiz och Norge. 22

GLOBAL PEACE INDEX

#18

Det här indexet tas fram av Institute for Economics
and Peace och syftar till att mäta och jämföra
graden av ”negativ fred”, med vilket avses frånvaro av våld eller rädsla för att bli utsatt för våld.
Indexet bygger på tre pelare, vilka tillsammans
omfattar 23 indikatorer. Den första pelaren
handlar bland annat om inblandning i interna
eller internationella konflikter, den andra om förekomst och utsatthet för brottslighet, terrorism
och graden av politisk stabilitet, och den tredje
om graden av militarisering.
Det senaste indexet publicerades 2017 och
omfattar 163 länder. I det rankades Sverige
på artonde plats. I topp låg Island, Nya
Zeeland och Portugal. 23
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Mänsklig utveckling och social rättvisa
Precis som när det gäller demokrati och mänskliga
rättigheter finns det flera internationellt jämförande index och rankingar som – i bred mening
– handlar om graden av mänsklig utveckling och
social rättvisa. Dit räknas i det här sammanhanget
även internationella index och rankingar som
handlar om social sammanhållning och hälsa.

HUMAN DEVELOPMENT INDEX

#14

Detta index tas fram av United Nations
Development Program (UNDP). Det syftar till att
undersöka och jämföra olika länder vad gäller tre
dimensioner som ses som uttryck för en hög grad
av mänsklig utveckling: att människor har ett
långt och hälsosamt liv; att människor har möjligheter att utbilda sig, och vilken levnadsstandard
människor har. Indexet bygger på fyra indikatorer
relaterade till dessa dimensioner.
Den senaste rankingen publicerades 2016
och omfattar 188 länder. I den ligger Norge,
Australien och Schweiz i topp medan Sverige
ligger på fjortonde plats. I samma undersökning presenteras också en ranking där
resultaten har justerats för graden av ojämlikhet, och då ligger Sverige på elfte plats. 24

GENDER INEQUALITY INDEX

#4

Detta index tas också fram av United Nations
Development Program och presenteras som en
del av samma rapport som presenterar Human
Development Index. Det bygger på fem indikatorer och syftar till att jämföra graden av
jämlikheten mellan könen vad gäller reproduktiv
hälsa, politisk representation i det nationella
parlamentet, utbildningsnivå och deltagande
på arbetsmarknaden.
Den senaste rankingen publicerades 2016
och omfattar 160 länder. I den placeras
Sverige på fjärde plats. På de tre översta
platserna ligger Schweiz, Danmark och
Nederländerna. 25

SOCIAL PROGRESS INDEX

#8

Detta index tas fram av Social Progress Imperative och syftar till att gå bortom ekonomiska
indikatorer för att undersöka graden av social
och mänsklig utveckling.
Det bygger på 50 indikatorer, fördelade på tre
dimensioner: grundläggande mänskliga behov
(exempelvis tillgång till mat, rinnande vatten,
elektricitet, fysisk trygghet), grundvalar för
mänskligt välmående (exempelvis utbildning,
hälsa och pressfrihet, en ren livsmiljö med låga
utsläpp) och möjligheter (exempelvis politiska
fri- och rättigheter, religionsfrihet, tolerans och
tillgång till högre utbildning).
Det senast indexet publicerades 2017 och omfattar 128 länder. Enligt det rankades Danmark
på första plats, följt av Finland och Island,
medan Sverige rankades på åttonde plats. 26

MOTHERS’ INDEX

#5

Det här indexet tas fram av Rädda Barnen och
syftar till att undersöka situationen för kvinnor
och barn världen över. Det bygger på fem indikatorer: risken för att dö i samband med födsel
eller havandeskap, dödlighet bland barn under
fem år, antal år i utbildning, kvinnors politiska
representation på den nationella nivån och bruttonationalinkomsten per person. Indexet bygger
på en sammanvägning av rankingen vad gäller
de enskilda indikatorerna.
Det senaste indexet publicerades 2015 och
omfattar 179 länder. 27 I det kom Norge på
första plats, följt av Finland, Island, Danmark
och – på femte plats – Sverige. 28
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EURO HEALTH CONSUMER INDEX

#12

SOCIAL JUSTICE INDEX

#1

Det här indexet tas fram av Health Consumer
Powerhouse, vars syfte är att jämföra sjukvårdssystemen i olika länder.

Detta index har tagits fram av Bertelsmann
Stiftung och syftar till att jämföra graden av
social rättvisa i EU:s medlemsländer.

Indexet omfattar sex dimensioner och 48 indikatorer. Dimensionerna är patienträttigheter och
tillgång till information, vårdens tillgänglighet, vårdens resultat, omfattning och räckvidd vad gäller
olika sjukvårdsinsatser, förebyggande arbete samt
användningen av mediciner. Till indikatorerna hör
om man som patient har rätt till en second opinion,
hur lång väntetiden är för olika behandlingar, om
man samma dag kan få tillgång till en familjeläkare,
förekomsten av spädbarnsdöd, om tandvård ingår
i den allmänna sjukvården eller sjukvårdsförsäkringen, andel av befolkningen med högt blodtryck
och graden av subventionering av läkemedel.

Den definition av social rättvisa som är väg
ledande betonar att alla människor ska ha
likvärdiga möjligheter att forma sina liv och
delta i samhällslivet. Utifrån en sådan definition
omfattar indexet sex dimensioner: bekämpning
av fattigdom, tillgång till utbildning, en inkluderande arbetsmarknad, hälsa, social sammanhållning och icke-diskriminering samt rättvisa
över generationer.

Den senaste rankingen publicerades 2016 och
omfattar 35 länder i Europa. I den rankades
Sverige på tolfte plats. På de tre första
placeringarna låg Nederländerna, Schweiz
och Norge. 29

GENDER GAP INDEX

#4

Ett annat index som handlar om jämlikheten
mellan kvinnor och män är Gender Gap Index,
som tas fram av Världsekonomiskt forum.

Den senaste undersökningen omfattar 36
indikatorer, bland annat andel av befolkningen
som lever i relativ fattigdom,31 betydelsen av
socioekonomisk bakgrund för skolresultaten,
andel som lämnar skolan utan fullständiga
betyg, arbetslöshet generellt och bland specifika
grupper (som exempelvis personer mellan 55 och
64 år och utrikes födda), hur stor den ekonomiska
ojämlikheten är,32 stöd till barnfamiljer respektive
pensionerade, och storleken på statsskulden.
Det senaste indexet publicerades 2016 och
omfattar samtliga 28 medlemsländer i EU.
I det rankades Sverige på första plats, följt
av Finland och Danmark.33

Indexet omfattar graden av jämlikhet vad gäller
(a) ekonomi och arbetskraftsdeltagande, (b) utbildning, (c) hälsa och (d) politisk representation.
För var och en av dessa dimensioner konstrueras
ett index, och därutöver konstrueras ett sammanfattande index vilket bygger på fjorton indikatorer.
Det senaste indexet publicerades 2016 och
omfattar 144 länder. Enligt det rankades Sverige
på fjärde plats. På de tre första placeringarna
låg Island, Finland och Norge.30

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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GLOBAL AGEWATCH INDEX

#3

Detta index tas fram av HelpAge, en organisation
som arbetar för att stärka äldres rättigheter runt
om i världen.
Syftet är att undersöka och jämföra situationen
för och välbefinnandet bland äldre (vilket generellt definieras som personer äldre än 60 år) i olika
länder. Indexet omfattar fyra dimensioner och 13
indikatorer. Dit hör bland annat andelen som får
en pension och hur generöst pensionssystemet
är, relativ fattigdom bland äldre,34 relativ rikedom
bland äldre,35 förväntad medellivslängd vid 60 år,
det psykologiska välbefinnandet, utbildningsnivå
och sysselsättningsnivå bland äldre, tillgång till
familj och vänner som kan hjälpa till, och upplevelsen av trygghet när man rör sig utomhus.36
Det senaste indexet publicerades 2015 och
omfattar 96 länder. Enligt det rankas Sverige
på tredje plats, efter Schweiz och Norge. Efter
Sverige rankas Tyskland och Kanada.37

SOCIAL COHESION RADAR

#4

Det här indexet tas också fram av Bertelsmann
Stiftung och syftar till att jämföra graden av
social sammanhållning i olika länder.
Den definition av social sammanhållning som är
vägledande betonar att ett socialt sammanhållet
samhälle präglas av goda sociala relationer och
nätverk, en upplevelse av samhörighet och tillit,
och ett fokus på det allmänna bästa. Definitionen
betonar därmed den subjektiva dimensionen av
social sammanhållning.38 Studien omfattar nio dimensioner: sociala nätverk, social tillit, acceptans
av och tolerans för mångfald, identifikation med
det egna landet, förtroende för nationella institutioner, upplevelsen av rättvisa spelregler, respekt
för sociala spelregler, deltagande i politik och
samhälle samt solidaritet med samhällets utsatta.
Den senaste rankingen publicerades 2013 och
omfattar 38 länder inom EU och OECD. Enligt
den är den sociala sammanhållningen starkast i Danmark, Norge och Finland, medan
Sverige rankas på fjärde plats.39

GLOBAL HUMAN CAPITAL INDEX

#8

Det här indexet tas fram av Världsekonomiskt
forum och syftar till att jämföra hur bra olika
länder är på att investera i och ta vara på
humankapitalet i ett land.
Enligt studien omfattar humankapitalet fyra
dimensioner. Den första handlar om kapacitet,
vilken definieras av hur utbildad arbetskraften är.
Den andra handlar om utveckling, vilken definieras av utbildningsnivån bland unga och omfattningen av det livslånga lärandet. Den tredje
handlar om i vilken utsträckning humankapitalet
tas till vara, vilken definieras av bland annat arbetskraftsdeltagandet och arbetslösheten. Den
fjärde handlar om knowhow, och definieras av
bredden på och djupet av kvalificerade kunskaper i arbetslivet.
Indexet omfattar 21 indikatorer, däribland den
formella utbildningsnivån, andel av befolkningen
som ingår i arbetskraften, andel arbetslösa och
undersysselsatta, andel som går i förskola och
kvaliteten på förskolan, i vilken utsträckning företag investerar i kompetensutveckling samt andel
som arbetar inom högkvalificerade och medel
kvalificerade yrken. I samtliga fall jämförs utfallet
med ett maxvärde, vilket innebär att indexet
bygger på hur nära olika länder bedöms vara
en idealsituation.
Det senaste indexet publicerades 2017 och
omfattar 130 länder. Enligt det rankas Norge,
Finland och Schweiz högst, medan Sverige
rankas på åttonde plats.40
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BETTER LIFE INDEX

#9

Det här indexet tas fram av OECD och handlar om
att undersöka och jämföra graden av mänskligt
välmående i olika länder.
Indexet och rankingen bygger på elva dimensioner och 23 indikatorer, däribland inkomst och
kapitaltillgång, sysselsättning och anställningstrygghet, vatten- och luftkvalitet, förväntad
medellivslängd och subjektiv hälsa, tillgång till
boende som man har råd med och antal rum per
person, självupplevd tillgång till sociala nätverk
och självupplevd tillfredsställelse med livet.41
Den senaste undersökningen publicerades 2015
och omfattar 38 länder. Till skillnad från andra
index publiceras inte någon sammanvägning,
utan via en interaktiv webbplats kan man själv
välja dimension och se hur länderna placerar sig
inom var och en av dem. Det bör noteras att en
nackdel med det är att antalet indikatorer per
dimension är mellan en och fyra.
Med den reservationen visar resultaten att
Sverige rankas på platserna 10 (boende), 8
(inkomst), 13 (arbetsmarknad), 14 (sociala nätverk), 11 (utbildning), 9 (politiskt deltagande),
5 (hälsa), 13 (fysisk trygghet och säkerhet),
10 (tillfredsställelse med livet), 4 (miljö) och 7
(balans mellan arbete och fritid). Den genomsnittliga rankingen är 9.

INCLUSIVE DEVELOPMENT INDEX

#6

Det här indexet har tagits fram av Världsekonomiskt forum, och syftar till att undersöka och
jämföra olika länder när det gäller graden av
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.
Indexet bygger på de tre dimensionerna tillväxt
och utveckling, inkludering samt hållbarhet och
rättvisa över generationer. Indexet bygger på tolv
indikatorer, vilka lite förenklat handlar om BNP
per capita, produktivitetsgrad, genomsnittligt antal år som människor kan förväntas leva med full
hälsa, sysselsättningsgrad, ojämlikhet vad gäller
inkomst och förmögenhet,42 andel som lever i
fattigdom,43 medianinkomst, utsläpp av koldioxid
i relation till BNP, nyttjandet av naturkapitalet
i förhållande till BNI, statsskuldens omfattning
samt den demografiska försörjningskvoten.
Det allra första indexet publicerades 2017
och omfattar 107 länder. Enligt det rankades
Sverige på sjätte plats, medan Norge,
Luxemburg och Schweiz rankades som de
tre toppländerna.44

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Ekonomi och företagande
Ett tredje område där det finns ett flertal internationella index och rankingar handlar om ekonomi
och företagande. Till den kategorin räknas också
sådana som berör frågor som har direkt och indirekt betydelse för ekonomin och företagandet,
exempelvis index som handlar om innovationsförmåga och konkurrenskraft.

GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

#7

Detta index tas fram av Världsekonomiskt forum
och handlar om vilken konkurrenskraft som olika
länder har.
Konkurrenskraft definieras i det sammanhanget
som ”the set of institutions, policies, and factors
that determine the level of productivity of an
economy”,45 och mäts genom 114 olika indikatorer
som sträcker sig från skyddet för äganderätten
och hur effektivt skattemedel används till infrastrukturens kvalitet, inflationsnivån, förväntad
medellivslängd, utbildningssystemets kvalitet och
hur effektivt arbetsmarknaden fungerar – för att
bara nämna några exempel.
Det senaste indexet publicerades 2017 och
omfattar 140 länder. I det rankas Sverige på
sjunde plats. I topp ligger Schweiz, följt av
USA, Singapore och Nederländerna.46

GLOBAL INNOVATION INDEX

#2

Detta är ett av flera index som handlar om olika
länders innovations- och konkurrenskraft. Det tas
fram i ett samarbete mellan Cornell University,
handelshögskolan INSEAD och World Intellectual
Property Organization (WIPO).
Det bygger på 81 indikatorer, vilka bland annat
handlar om hur lätt det är att starta företag
och betala skatter, graden av rättssäkerhet,
hur mycket som satsats på utbildning på olika
nivåer, hur mycket som satsas på forskning
och utveckling, hur utbyggd informationsteknologin är, den ekologiska hållbarheten och
antalet patentansökningar.
Det senaste indexet publicerades 2017 och
omfattar 127 länder. I det rankas Sverige på
andra plats. På första plats rankas Schweiz,
och efter Sverige följer Nederländerna, USA
och Storbritannien.47
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EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD

#2

Det här indexet tas fram av EU-kommissionen och
syftar till att jämföra EU:s medlemsländer och
närliggande länder när det gäller deras forsknings- och innovationsförmåga.
Det bygger på tio dimensioner och 27 indikatorer, exempelvis hur mycket den offentliga och
den privata sektorn satsar på forskning och
utveckling, andelen högutbildade, andel som är
anställda inom kunskapsintensiva yrken, tillgång
till riskkapital och hur framgångsrika länderna
är när det gäller vetenskapliga publiceringar,
patentansökningar och personer som doktorerar.
Den senaste rankingen publicerades 2017 och
omfattar 36 länder. Enligt den kommer Schweiz
på första och Sverige på andra plats bland
samtliga länder. Om man ser till EU:s medlemsländer kommer Sverige på första plats.48

GLOBAL ENABLING TRADE INDEX

#5

Liksom några av de andra indexen tas detta
fram av Världsekonomiskt forum, i samarbete
med Global Alliance for Trade Facilitation.
Syftet med indexet är att undersöka i vilken
grad olika länder har institutioner, regelverk,
infrastruktur och tjänster som underlättar den
fria handeln över gränser. Det bygger på 57
indikatorer, vilka bland annat handlar om hur
lätt det är att exportera från respektive importera till ett land, vilka kostnader som är förknippade med import och export, tillgången till och
kvaliteten på ett lands infrastruktur, hur lätt det
är att anställa personal från andra länder, skyddet för äganderätten, tillgången till och användningen av informationsteknologi och hur säkert
ett land är i termer av risken att utsättas för
brott eller terrorism.
Det senaste indexet publicerades 2016 och
omfattar 136 länder. I det rankas Sverige på
femte plats. På de fyra första platserna ligger
Singapore, Nederländerna, Hong Kong och
Luxemburg.49

EASE OF DOING BUSINESS

#9

Det här indexet tas fram av Världsbanken
och syftar till att jämföra företagsklimatet
i olika länder.
Rankingen bygger därmed på olika faktorer
som påverkar företagsklimatet. Dit hör bland
annat hur lätt det är att starta ett företag,
tillgången till kredit och vilket skydd det finns
för kreditgivare och kredittagare, hur höga
olika företagsskatter är och hur komplicerat
skattesystemet är, skyddet för minoritetsägare
i företag samt hur lätt det är att bedriva gränsöverskridande handel. Allt som allt mäts 120
indikatorer per land.
Det senaste indexet publicerades 2017 och
omfattar 190 länder. I den rankingen hamnar
Sverige på nionde plats. I topp ligger Nya
Zeeland, Singapore och Danmark.50

NETWORK READINESS INDEX

#3

Liksom Global Innovation Index tas Network
Readiness Index fram av Världsekonomiskt forum
i samarbete med Cornell University och handelshögskolan INSEAD.
Syftet med detta index är att jämföra hur förberedda olika länder är på att dra fördelar av olika
informations- och kommunikationstekniker. För
att undersöka det används 53 indikatorer, som
bland annat handlar om skyddet för intellektuell
äganderätt, hur utvecklat det juridiska ramverk
är som reglerar användning av olika informations- och kommunikationstekniker, hur höga
skatterna är, användningen av och kostnaderna
för att använda sig av olika informations- och
kommunikationstekniker, andel av befolkningen
som arbetar inom kunskapsintensiva yrken och
den offentliga sektorns användning av informations- och kommunikationstekniker.
Det senaste indexet publicerades 2016 och
omfattar 139 länder. På en delad förstaplats
rankas Singapore och Finland, medan Sverige
delar på tredjeplatsen med Norge, Nederländerna, Schweiz och USA.51
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GLOBAL ENTREPRENEURSHIP INDEX

#4

Det här indexet tas fram av The Global Entrepreneurship and Development Institute och syftar
till att undersöka möjlighetsbaserat entreprenörskap i olika länder.
Mer specifikt fokuserar det på ”the dynamic,
institutionally embedded interaction between
entrepreneurial attitudes, entrepreneurial
abilities, and entrepreneurial aspirations by
individuals, which drives the allocation of resources through the creation and operation of new
ventures”.52 Indexet bygger på 28 indikatorer,
vilka handlar om bland annat attityder till
entreprenörskap och företagande, teknologiintensiteten bland nystartade företag, hur högutbildade de som startar företag är, exportpotentialen hos nystartade företag och tillgången
till riskkapital.
Det senaste indexet publicerades 2017 och
omfattar 137 länder. På de tre översta platserna ligger USA, Schweiz och Kanada, medan
Sverige rankas på fjärde plats.53

#3

INTERNATIONAL PROPERTY RIGHTS INDEX

#38

ECONOMIC FREEDOM OF THE WORLD

Detta index tas fram av Fraser Institute, vilket är
en tankesmedja baserad i Kanada.
Med ekonomisk frihet avses att ekonomin präglas
av ”personal choice, voluntary exchange, freedom
to enter markets and compete, and security of the
person and privately owned property”.55 Graden av
ekonomisk frihet undersöks genom att bland annat mäta den offentliga sektorns konsumtion som
andel av den totala konsumtionen, hur stor andel
av BNP som går till olika offentliga transfereringar
och subventioner, hur stor andel den offentliga
sektorns investeringar utgör av samtliga investeringar, hur höga skatterna är, skyddet för äganderätten, graden av rättssäkerhet samt hur kostsamt
och enkelt det är att importera och exportera.
Indexet bygger på att ekonomisk frihet bland annat inbegriper en begränsad offentlig sektor och
låga skatter. Rankingen bygger på 42 indikatorer.
Det senaste indexet publicerades 2016 och
omfattar 159 länder. Rankingen toppas av
Hong Kong, Singapore och Nya Zeeland,
medan Sverige rankas på plats 38.56

GLOBAL CREATIVITY INDEX

#7

Det här indexet tas fram av Property Rights
Alliance, en tankesmedja som arbetar för att
stärka den fysiska och intellektuella äganderätten
runt om i världen.

Det här indexet tas fram av Martin Prosperity
Institute, vilket är en del av University of Toronto,
och bygger på Richard Floridas teori om den
kreativa ekonomin.

Indexet omfattar bland annat skyddet för
den fysiska och intellektuella äganderätten,
patentskyddet, rättsväsendets oberoende,
graden av rättssäkerhet, den politiska stabiliteten och förekomsten av korruption. I stor utsträckning bygger indexet på sekundärdata
från andra studier.

Enligt den bygger kreativitet på tre t: teknik,
talang och tolerans.57 Indexet bygger bland
annat på hur mycket som satsas på forskning
och utveckling, antalet patentansökningar,
hur stor andel av arbetskraften som arbetar
inom kreativa yrken, andel som går vidare
till högre utbildning, inställningen till etniska
minoriteter och homosexuella samt den ekonomiska produktiviteten.

Det senaste indexet publicerades 2017 och
omfattar 127 länder. Enligt det intar Nya
Zeeland och Finland de två toppositionerna,
medan Sverige rankas på tredje plats.54

Den senaste rankingen publicerades 2015
och omfattar 139 länder. Den toppas av
Australien, USA och Nya Zeeland, medan
Sverige rankas på sjunde plats.58
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INDEX OF ECONOMIC FREEDOM

#19

#20

TRAVEL AND TOURISM COMPETITIVENESS INDEX

Detta är ytterligare ett index som handlar om den
ekonomiska friheten. Det tas fram av den konservativa tankesmedjan the Heritage Foundation.

Det här indexet tas fram av Världsekonomiskt
forum och handlar om att jämföra hur konkurrenskraftig rese- och turismsektorn är i olika länder.

Indexet omfattar fyra dimensioner, tolv indikatorer och ett flertal delindikatorer. Dit hör skyddet
för äganderätten, rättssäkerheten, frånvaro av
korruption, hur höga skatterna är, hur omfattande de offentliga utgifterna är, statsskuldens
omfattning, hur lätt det är att starta företag,
vilka regler och kostnader som är förknippade
med utrikeshandel och hur reglerad arbetsmarknaden är. Liksom Economic Freedom of the World
bygger indexet på att ekonomisk frihet bland
annat inbegriper en begränsad offentlig sektor
och låga skatter.

Indexet omfattar fyra delindex, fjorton pelare
och 90 indikatorer. Det första delindexet handlar
om hur goda förutsättningarna är för rese- och
turismsektorn, och omfattar bland annat företagsklimatet, fysisk trygghet och säkerhet, hälsa
och hygien och hur utbildad arbetskraften är.
Det andra delindexet handlar om regelverket som
omgärdar den här sektorn, och omfattar bland
annat kostnadsnivåerna, hur prioriterad sektorn
är politiskt och den ekologiska hållbarheten. Det
tredje delindexet handlar om infrastrukturen och
omfattar bland annat hur bra infrastrukturen
är vad gäller flyg, vägar och järnvägar samt
tillgången till hotellrum. Det fjärde delindexet
handlar om tillgången till naturresurser och kulturella rikedomar, och omfattar bland annat hur
många världsarv som finns i landet, hur attraktiv
naturmiljön är och hur stor yta som ingår i landets nationalparker eller skyddade områden.

Det senaste indexet publicerades 2017 och
omfattar 186 länder. Rankingen toppas av
Hong Kong, Singapore och Nya Zeeland,
medan Sverige rankas på plats 19.59

ICT DEVELOPMENT INDEX

#7

Det senaste indexet publicerades 2017 och
omfattar 136 länder. Det toppas av Spanien,
Frankrike och Tyskland, medan Sverige
rankas på tjugonde plats.61

Det här indexet tas fram av International
Telecommunication Union, vilket är en del av FN.
Syftet med indexet är att undersöka och jämföra
tillgången till och användningen av olika former
av informations- och kommunikationsteknologi
såsom internet och mobiltelefoner. Det bygger
på elva indikatorer, exempelvis antalet mobilabonnemang, andel av befolkningen som bor
i hushåll med dator, andel som har tillgång till
Internet och tillgången till och användningen
av bredbandsuppkoppling. Det inkluderar även
det genomsnittliga antalet år som människor
utbildar sig och andelen som går vidare till
högre utbildning.
Det senaste indexet publicerades 2015 och
omfattar 175 länder. Enligt det rankas Sverige
på sjunde plats. I topp ligger Sydkorea, följt
av Island, Danmark och Schweiz.60

Futurion är TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja
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Miljö och hållbar utveckling
Jämfört med de övriga områdena finns det färre
internationellt jämförande index och rankingar
som handlar om miljö eller – i en vidare mening –
hållbar utveckling. Några finns dock, och nedan
redovisas dessa och var Sverige rankas.

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX

#3

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDEX

#1

Det här indexet är framtaget av Yale Center for
Environmental Law & Policy, Yale DataDriven
Environmental Solutions Group och the Center
for International Earth Science Information
Network vid Columbia University.

Det här indexet tas fram av Bertelsmann Stiftung
och Sustainable Development Solutions Network,
och syftar till att jämföra hur långt olika länder
har kommit när det gäller att leva upp till de
hållbarhetsmål som FN fastställde 2015.

Syftet med indexet är att jämföra olika länder
när det gäller skyddet för den mänskliga hälsan
och skyddet för naturens ekosystem, och det
bygger på att jämföra hur långt olika länder har
kommit antingen i förhållande till varandra eller
i förhållande till internationellt uppsatta mål. Indexet bygger på 20 indikatorer som bland annat
omfattar luftkvalitet, skydd av den biologiska
mångfalden, utsläppsnivåer, vatten och avlopp,
överfiske eller utfiskning, användningen av kväve
inom jordbruket och avskogning.

Dessa handlar förenklat om att utrota fattigdom;
avskaffa svält och undernäring; främja hälsa
och välmående; öka människors möjligheter att
utbilda sig; öka jämställdheten mellan könen; se
till att alla har tillgång till rent vatten; att alla ska
ha tillgång till elektricitet; främja ökad och hållbar
ekonomisk tillväxt samt öka sysselsättningen; bygga hållbar infrastruktur och främja hållbar industrialisering; minska ojämlikheten inom och mellan
länder; göra städerna inkluderande, säkra och
hållbara; främja hållbar produktion och konsumtion; bekämpa den globala uppvärmningen; skydda ekosystemen och den biologiska mångfalden;
bygga fredliga och inkluderande samhällen; samt
stärka partnerskapen mellan länder och aktörer
inom länder.63 Indexet bygger på 83 indikatorer
som är relaterade till dessa utvecklingsmål.

Det senaste indexet publicerades 2016 och
omfattar 180 länder. Sverige rankas på tredje
plats, medan de två toppositionerna intas av
Finland och Island.62

Det senaste indexet publicerades 2017 och
omfattar 157 länder. I det rankas Sverige
på första plats. Därefter följer Danmark,
Finland och Norge.64
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GLOBAL FOOD SECURITY INDEX

#10

Det här indexet tas fram av The Economist och dess
Intelligence Unit, och syftar till att undersöka hur
sårbara olika länder är när det gäller matsäkerhet.
Indexet bygger på 33 indikatorer som bland
annat handlar om tillgången till och kostnaderna
för mat, hur mycket resurser den offentliga
sektorn satsar på forskning och utveckling inom
jordbruket, hur infrastrukturen för att transportera och lagerhålla mat ser ut, förekomsten av
riktlinjer för att äta näringsriktig kost och hur
regeringen följer upp och undersöker befolkningens status vad gäller näringsriktig kost.
Det senaste indexet publicerades 2016 och
omfattar 113 länder. I det rankas Sverige på
tionde plats. De länder som rankas högst är
USA, Irland och Singapore.66

#3

ENERGY ARCHITECTURE PERFORMANCE INDEX

Det här indexet är ytterligare ett som tas fram av
Världsekonomiskt forum, och syftar lite förenklat
till att undersöka och jämföra olika länder när
det gäller energisystemen och deras (a) bidrag
till ekonomisk tillväxt, (b) miljömässiga hållbarhet,
och (c) i vilken grad tillgången till energi är säker,
brett tillgänglig och diversifierad. Indexet bygger
på 18 indikatorer, bland annat energiintensitet,
kostnader för energiimport och intäkter från
energiexport, utsläpp av koldioxid, metangas och
lustgas från energisektorn, hur stort beroendet
är av att importera energi och andelen av den
totala energianvändningen som kommer från
alternativa energikällor eller kärnkraft.
Det senaste indexet publicerades 2017 och
omfattar 127 länder. I topp ligger Schweiz och
Norge, medan Sverige rankas på tredje plats.65

LEGATUM PROSPERITY INDEX

#8

Detta index tas fram av Legatum Institute Foundation och vilar på nio pelare som tillsammans
bedöms ha betydelse för ett lands framgångar
och välmående. De nio pelarna handlar om den
nationella ekonomins styrka, företagandet och
företagsklimatet, demokratin och rättssäkerheten, tillgång till utbildning och utbildningssystemets kvalitet, fysisk trygghet och säkerhet,
sjukvård och hälsa, sociala nätverk och social
sammanhållning, individuell frihet och tolerans
i förhållande till minoriteter och invandrade,
samt miljö och naturvård. Totalt bygger indexet
på 104 variabler.67
Det senaste indexet publicerades 2016 och
omfattar 149 länder. Rankingen toppas av
Nya Zeeland, Norge och Finland, medan
Sverige rankas på åttonde plats.68
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I de allra flesta fallen
rankas Sverige som
ett av världens tio
bästa länder.

Sammanfattning – Sverige
i en internationell jämförelse
Som framgått av den här genomgången omfattar de internationellt jämförande indexen
och rankingarna ett flertal olika områden och
aspekter av samhällslivet. Även om det finns en
betoning på index och rankingar som handlar om
demokrati och mänskliga rättigheter, mänsklig
utveckling och social rättvisa samt ekonomi och
företagande, rymmer var och en av dessa kategorier index och rankingar som omfattar många
olika aspekter av samhället. Utifrån dessa finns
det därför en god grund att bedöma situationen
i Sverige jämfört med andra länder. Viktigt att
notera är att samtliga index och rankingar på ett
eller annat sätt handlar om den faktiska situationen i de jämförda länderna.
Som framgått varierar Sveriges placering i de olika rankingarna. Den bästa rankingen får Sverige
i Freedom of the World, Social Justice Index och
Sustainable Development Goals, där Sverige rankas som det bästa landet – även om förstaplatsen
är delad med Finland och Norge i Freedom of the
World. De sämsta rankingarna får Sverige i Economic Freedom of the World, Index of Economic
Freedom och Travel and Tourism Competitiveness
Index, där Sverige rankas på plats 38, 19 och 20.
En förklaring till detta är att Economic Freedom of
the World och Index of Economic Freedom bygger
på att ekonomisk frihet bland annat inbegriper
en begränsad offentlig sektor och låga skatter. Delvis gäller detta även Travel and Tourism
Competitiveness Index, där bland annat de höga
kostnadsnivåerna och skattetrycket bidrar till att
Sverige får en sämre ranking än andra länder.
I de allra flesta fallen rankas Sverige dock som
ett av världens tio bästa länder, och det är bara
i fyra fall som Sverige inte finns med bland de 15
topprankade länderna. Det framgår av tabellen
som sammanfattar Sveriges ranking enligt de
internationellt jämförande indexen.

Förutom Economic Freedom of the World och
Index of Economic Freedom är det bara enligt
Global Peace Index och Travel and Tourism
Competitiveness Index som Sverige inte rankas
bland de 15 bästa länderna. När det gäller
Global Peace Index är det också ett av få index
där det har skett en större förändring sedan den
föregående rankingen. Två skäl som anges är
ökad påverkan från terrorism och att relationerna till Ryssland har försämrats.69 Ytterligare ett
index där positionen har försämrats handlar om
Global Creativity Index, där Sverige fallit från
första till sjunde plats mellan 2011 och 2015. En
förklaring som anges är en relativ nedgång när
det gäller satsningar på forskning och utveckling
samt antalet patentansökningar.70 Ett tredje index
där Sverige har tappat är Euro Health Consumer
Index. 2012 rankades Sverige på sjätte plats,
men i den senaste rankingen ligger Sverige
på tolfte plats. Det främsta skäl som anges
handlar om väntetiderna och bristen på tillgänglighet i vården.71
Den generella bilden är dock att förändringarna
är för små för att det ska gå att utläsa någon
tydlig trend eller förändring.72 I det sammanhanget är två saker dock viktiga att notera. För
det första kan det ibland vara svårt att göra jämförelser över tid, då de indikatorer som används
och ligger till grund för indexen och rankingarna
förändras mellan åren. För det andra kan ibland
små förändringar i de absoluta värden som
länderna får enligt olika index leda till att ett land
stiger eller sjunker i ranking, utan att förändringarna för den sakens skull kan sägas vara
substantiella. Men oavsett detta: den övergripande bilden handlar om stabilitet snarare än om
förändring. Utifrån de internationellt jämförande
index och rankingar som har kartlagts i denna
rapport går det varken att hävda att situationen i
Sverige – i relation till andra länder – har förbättrats eller försämrats på något påtagligt sätt.
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Sveriges placering i internationella index och rankingar

Index

Placering

År

Antal länder

Democracy Index

3

2016

167

Freedom of the World

1*

2016

195

Human Freedom Index

10

2016

140

World Press Freedom Index

2

2017

180

Freedom of the Press

2*

2017

199

Rule of Law Index

4

2016

113

Corruption Perceptions Index

4

2016

176

Global Peace Index

18

2017

163

Human Development Index

14

2016

188

Human Development Index – justerat för ojämlikhet

11

2016

151

Gender Inequality Index

4

2016

160

Social Progress Index

8

2017

128

Mothers’ Index

5

2015

179

Euro Health Consumer Index

12

2016

35

4

2016

144

Gender Gap Index
Social Justice Index

1

2016

28

Global AgeWatch Index

3

2015

96

Social Cohesion Radar

4

2013

38

Global Human Capital Index

8

2017

130

9**

2015

38

Better Life Index
Inclusive Development Index

6

2017

107

Global Competitiveness Index

7

2017

137

Global Innovation Index

2

2017

127

European Innovation Scoreboard

2

2017

36

Global Enabling Trade Index

5

2016

136

Ease of Doing Business

9

2017

190

Network Readiness Index

3

*

2016

139

Global Entrepreneurship Index

4

2017

137

International Property Rights Index

3

2017

127

38

2016

159

7

2015

139

19

2017

186

7

2015

175

20

2017

136

Economic Freedom of the World
Global Creativity Index
Index of Economic Freedom
ICT Development Index
Travel and Tourism Competitiveness Index
Environmental Performance Index

3

2016

180

Sustainable Development Goals Index

1

2017

157

Energy Architecture Performance Index

3

2017

127

10

2016

133

8

2016

149

Global Food Security Index
Legatum Prosperity Index

Kommentar: Kolumnen för ”År” avser det år som respektive index publicerades, och ibland kan de empiriska
data som indexen bygger på vara från något eller några år tidigare. *betyder en delad ranking, **betyder att
rankingen avser den genomsnittliga rankingen.
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Sammanfattning
och slutsatser
På område efter
område tillhör
Sverige de
ledande länderna.

Bland svenska folket har det under de senaste
åren funnits en påtaglig pessimism inför framtiden. När SOM-institutet hösten 2014 frågade
människor ifall de tycker att utvecklingen går åt
rätt eller fel håll svarade 44 procent att den gick
åt fel håll medan 30 procent svarade att den gick
åt rätt håll. När samma fråga ställdes hösten
2015 var det 19 procent som svarade att den gick
åt rätt håll medan hela 60 procent svarade att
den gick åt fel håll. I den senaste SOM-undersökningen, hösten 2016, svarade 19 procent återigen
att utvecklingen gick åt rätt håll medan 54 procent svarade att den gick åt fel håll. Övriga hade
ingen uppfattning.73
Med tanke på de senaste årens debatt där det
har varnats för att Sverige står inför en ”systemkollaps”, där politiker har upprepat att ”vi måste
ta människors oro på allvar” och där nyhetsmedierna sin vana trogen har tenderat att fokusera
på olika problem och negativa nyheter är denna
pessimism kanske inte så förvånande.74 Det gäller
särskilt eftersom forskning visar att människor
tenderar att uppmärksamma och komma ihåg
negativ snarare än positiv information.75 Om det
finns en tydlig slagsida i den offentliga debatten
och medierna där existerande eller potentiella
problem ständigt överskuggar det som fungerar
och det som är bra är det inte särskilt märkligt
om det hos människor skapar en oro.

Samtidigt visar den här genomgången av
närmare 40 internationellt jämförande index att
Sverige tillhör de ledande länderna i världen.
Från demokrati, pressfrihet och jämställdhet till
social rättvisa och inkludering till företagsklimat,
innovationskraft och konkurrenskraft till en ekologiskt hållbar utveckling hör Sverige regelmässigt
till de tio länder som rankas högst. I drygt hälften
av fallen hör Sverige dessutom till ett av de fem
länder som rankas högst. Värt att notera är också den bredd som utmärker de index där Sverige
rankas som ett av de ledande länderna. Det är
inte bara på något enskilt område som Sverige
sticker ut och är ledande: på område efter
område tillhör Sverige de ledande länderna.
Detta visar att mycket av den alarmism, pessimism och oro som har präglat den svenska
debatten under de senaste åren har saknat
proportioner. Om Sverige verkligen stod inför
någon form av systemkollaps eller hade så stora
problem som en del framställer det som skulle
Sverige inte regelmässigt rankas som ett av de
tio ledande länderna. Det som faktiskt utmärker
Sverige – bortom alla politiskt motiverade skönmålningar och svartmålningar – är inte ett land
i kris. Det är ett land som på flera olika områden
tillhör de ledande i världen.
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Visserligen kan man alltid rikta kritik mot enskilda
index och diskutera exakt vad de mäter, om de
borde ha konstruerats på ett annat sätt eller ha
använt andra eller fler indikatorer, och för hur de
viktar betydelsen av olika indikatorer. Inget av de
index som har diskuterats är perfekt, och inget
av dem visar "hela sanningen och inget annat
än sanningen".
Minst lika centralt är dock att inget av de internationellt jämförande indexen har tagits fram för
att gynna eller missgynna Sverige. Inget av dem
har tagits fram för att gynna vare sig opposition eller regering eller någon annan sida i den
politiska debatten. Samtliga har tagits fram och
konstruerats av etablerade organisationer, samtliga jämför de olika länder genom att tillämpa
samma kriterier, och samtliga är oberoende av
den inrikespolitiska svenska debatten.
Allt detta gör att det faktum att Sverige på område efter område rankas som ett av de ledande
länderna borde få betydligt större tyngd i den
inrikespolitiska debatten. Det gäller inte minst
ur ett framtidsperspektiv. Utan tvekan finns det
problem och sådant som inte fungerar som
det borde, och utan tvekan står Sverige inför
betydande framtidsutmaningar kopplade till
bland annat teknikutvecklingen, de demografiska
förändringarna, integrationen av nyanlända,
kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden,

finansieringen av framtidens välfärd, de globala
klimatförändringarna, globaliseringen och en
säkerhetspolitiskt osäker omvärld.76 Det är inte
på något sätt unikt för Sverige, men att andra
länder har problem och står inför samma eller
liknande utmaningar förminskar inte de svenska.

Om man vägrar se
bakåt och inte
vågar se framåt
måste man se upp.

Men det förändrar inte heller det faktum att
Sverige på område efter område rankas som ett
av de ledande länderna i världen. För att Sverige
ska kunna hantera olika samtida och framtida
problem och utmaningar krävs det en kunskapsbaserad och konstruktiv analys och debatt som tar
hänsyn till såväl Sveriges styrkor som dess svagheter, både dess möjligheter och dess utmaningar.
Tage Danielsson sade en gång att ”Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man
se upp”.77 Detsamma gäller om man låter överdriven optimism eller pessimism prägla analysen
och samhällsdebatten. I dagens samhällsdebatt
framstår dock den överdrivna optimismen som ett
mindre problem än den överdrivna pessimismen.
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