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“Sverige är fortfarande
ett bra land. Inte ett
perfekt land utan
ett land med stora
framtidsutmaningar.
Men absolut inte
ett land som befinner sig
i kris eller i en kollaps”

Förord

S

amhällsdebatten kräver både fakta och åsikter. Vi kan alla ha olika
åsikter om vad problem beror på och vad som bör göras åt dem. Men
för att debatten ska leda framåt är det också viktigt att vi utgår från
fakta – från hur det verkligen ser ut. Med den här rapporten vill
Tankesmedjan Futurion bidra till en mer faktabaserad samhällsdebatt.
Ända sedan den så kallade flyktingkrisen har ett återkommande tema i
debatten varit att Sverige är ett land i förfall. Då hävdades det från många
håll att Sverige antingen hade drabbats av eller hotades av en systemkollaps.
Någon sådan inträffade aldrig, men det har inte förhindrat olika debattörer
från att därefter framställa Sverige som ett land med enormt stora problem.
Och visst finns det problem. Med integrationen, med kompetensförsörjningen, med välfärdens organisering och långsiktiga finansiering. Men det är
inte unikt svenska problem. Och för att få perspektiv på dessa är det rimligt
att titta på hur Sverige står sig i jämförelse med andra länder. Det är bara på
så sätt vi också kan bilda oss en uppfattning av vad vi kan lära oss av andra.
Och vad vi kan lära dem.
För fem år sedan gav Futurion i uppdrag till professor Jesper Strömbäck att
kartlägga och sammanfatta olika index som jämför olika länder utifrån en
stor mängd parametrar. Resultatet visade att Sverige regelmässigt rankades
som ett av världens främsta länder. I några fall rankades Sverige som det
främsta landet i världen, och i de flesta fall som ett av de tio främsta länderna. I bara fyra fall fanns Sverige inte med bland de 15 topprankade länderna.
Sedan dess har det gått fem händelserika år. Därför har vi bett Jesper
Strömbäck att göra samma studie igen, utifrån nya siffror och fakta.
Den nya studien – som redovisas i denna rapport – visar att Sverige behåller sin position som ett av världens bästa länder. Studien har även vidgats
något och omfattar ett par ytterligare index. Det gör det svårare att göra en
direkt jämförelse av Sverige 2022 med Sverige 2017, men i den mån det har
skett förändringar är det fler signaler som talar för att Sverige har stärkt sin
position något, än att den har försämrats.
Så Sverige är fortfarande ett bra land. Inte ett perfekt
land utan ett land med stora framtidsutmaningar. Men
absolut inte ett land som befinner sig i kris eller i en
kollaps. Uppenbarligen gör vi mera rätt än vad vi gör
fel. Låt oss ta med den kunskapen när vi tar oss
an framtidsutmaningarna!
Ann-Therése Enarsson
Vd Futurion
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Inledning

U

nder de senaste tio åren är det många som har
hävdat att Sverige är ett land i förfall och ett land
drabbat eller hotat av systemkollaps. När jag för
fem år sedan undersökte saken genom att jämföra hur Sverige rankas i olika internationella jämförelser
visade det sig att det inte stämmer. Tvärtom visade den
sammanställningen att Sverige rankas som ett av världens främsta länder.1
Trots detta fortsätter påståenden om att Sverige är ett
land i kris eller förfall att höras i den offentliga debatten. Vid sidan av extrema röster har till och med vissa
etablerade röster i debatten gått så långt som att hävda
att Sverige har gått från att vara ett i-land till att bli
ett u-land2 och att vi är i någon form av inbördeskrig3.
Detta skulle lätt kunna avfärdas som överdriven retorik,
men väcker ändå frågor om hur Sverige står sig nu i
jämförelse med andra länder. Som den här rapporten
kommer att visa har Sverige behållit sin position. Trots
allt som har hänt inrikes och i världen under de senaste åren rankas Sverige fortfarande som ett av världens
främsta länder.

Det handlar om fakta
Svaren på frågor om hur situationen i Sverige eller något
annat land ser ut är inte en fråga om åsikter. De är i
grunden en fråga om fakta. Denna distinktion påminner
om ett klassiskt citat av den amerikanska ambassadören
och senatorn Daniel Patrick Moynihan (1927–2003):
Var och en har rätt till sina egna åsikter, men inte till
sina egna fakta. Dessa bevingade ord anses ofta självklara,
men samtidigt lever vi i en tid där åsikter ofta framställs som fakta, där obekväma fakta ofta avfärdas som

åsikter, där det är större spridning av desinformation,
digital propaganda och otillbörlig informationspåverkan än någonsin, och där den politiska debatten alltmer
tycks handla om en kamp om verklighetsbilden snarare
om ideologier eller hur man vill förändra samhället.
Det gäller inte bara i utrikespolitiken, där Ryssland
under invasionen av Ukraina illustrerar den centrala roll
som propaganda och otillbörlig informationspåverkan
spelar. Det gäller även i inrikespolitiken. Oavsett nivå
riskerar det leda till minskad enighet om vad som är
sant respektive falskt, ökad polarisering av människors
verklighetsuppfattningar, och en försvagad demokrati.
Faktum är nämligen att en viktig förutsättning för
att demokratin ska fungera väl är att människor är
åtminstone någorlunda informerade om politik och
samhälle i vid mening och att det råder en bred enighet
om vad som är sant respektive falskt.4 Det i sin tur förutsätter att människor har tillgång till sann och relevant
information om samhället och dess utveckling, och att

”Trots allt som har
hänt inrikes och i världen
under de senaste åren
rankas Sverige fortfarande
som ett av världens
främsta länder”

1 Strömbäck, 2017.
2 Bland annat hävdade Alice Teodorescu Måwe i en tweet (2022-01-12) att ”Resan från i-land till u-land gick snabbt”.
3 Detta har uttryckts av många på den mer extrema högerkanten, men även av Krister Thelin, tidigare bland annat domare vid FN:s krigstribunal för
forna Jugoslavien (tweet 2021-08-14).
4 Se bland annat Rosenfeld, 2019; Wikforss, 2021.
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människor har såväl förmågan som viljan att skilja mellan sann respektive falsk och missvisande information.
Samtidigt visar forskning att det ofta råder en betydande klyfta mellan ideal och verklighet.

Kampen om verklighetsbilden
Ett tydligt exempel på detta vid sidan av invasionen
av Ukraina är utvecklingen i USA efter presidentvalet
2020. Trots att det inte finns några som helst bevis för
att det förekom valfusk och trots att ansvariga myndigheter har slagit fast att det var ett av de säkraste valen
någonsin fortsätter ledande Republikaner med Trump i
spetsen att hävda att Trump egentligen vann. Opinionsundersökningar visar också att en majoritet av Republikanerna ett helt år efter valet tror att Biden vann
på grund av valfusk, medan motsvarande andel bland
Demokraterna är två procent.5 Detta perceptionsgap har
inte bara förlamat amerikansk politisk debatt, ökat den
politiska polariseringen och minskat valsystemets legitimitet: i namn av att stoppa det obefintliga valfusket har
Republikaner på delstatsnivå dessutom tagit en mängd
initiativ som syftar till att begränsa möjligheterna att
rösta – särskilt bland minoritetsgrupper.6
Medan dessa exempel på många sätt är extrema visar ett
flertal studier att människor ofta har felaktiga perceptioner av verkligheten och att det finns tydliga perceptionsgap mellan grupper, bland annat beroende av
deras politiska sympatier.7 En central förklaring till det
handlar om den politiska kampen om verklighetsbilden,
det vill säga att olika partier torgför olika beskrivningar
av verkligheten. Det kan handla om såväl historien som
det aktuella tillståndet och utvecklingen över tid. Skälet
är inte bara att olika politiska aktörer har genuint olika
uppfattningar om verkligheten, utan är ofta – kanske
oftast – strategiskt. Det bottnar i att om man lyckas
etablera en bild av verkligheten som understödjer och
motiverar den politik man driver förbättras förutsättningarna för att man ska få acceptans eller gehör för de
politiska förslag man har.8 Om man exempelvis lyckas

“Om man lyckas etablera
bilden av att det går
dåligt för Sverige ökar
sannolikheten för att
människor ska vilja byta ut
de som sitter vid makten”

etablera bilden av att invandring är en kostnad för
Sverige ökar sannolikheten för att man ska få stöd för
en restriktiv invandringspolitik; om man lyckas etablera
bilden av att vinstdrivande företag inom välfärdssektorn
leder till sämre välfärd ökar förutsättningarna att få stöd
för en politik som innebär begränsningar för vinstdrivande företag inom välfärdssektorn; och om man
lyckas etablera bilden av att höga skatter leder till sämre
tillväxt ökar förutsättningarna att få stöd för förslag som
handlar om skattesänkningar.
En liknande logik gäller när det handlar om att beskriva
samhällsutvecklingen i bredare termer, det vill säga om
det i olika avseenden går bra eller dåligt för ett land.
Om man lyckas etablera bilden av att det går dåligt för
Sverige ökar sannolikheten för att människor ska vilja
byta ut de som sitter vid makten, och omvänt: lyckas
man etablera bilden av att det går bra för Sverige ökar
sannolikheten för att människor ska rösta fram samma
parti(er) till makten. Det är därför logiskt att oppositionspartier brukar hävda att utvecklingen går åt fel håll
medan partier i regeringsställning omvänt brukar hävda
att den går åt rätt håll. Samtidigt som det är naturligt
att oppositionspartier lyfter fram sådant som är negativt
medan motsatsen gäller regeringspartier finns det en
risk – inte minst inför ett val – att det blir en konflikt
mellan skönmålning och svartmålning där nyanser och
sanningen går förlorad.

Ökad politisk polarisering
Denna kamp om verklighetsbilden kan ses som ett
uttryck för hur politiska aktörer väljer att gestalta eller
rama in verkligheten för att därigenom tillskansa sig ett
så kallat problemformuleringsprivilegium.9 Att strategiskt gestalta verkligheten eller olika aspekter av verkligheten handlar i det sammanhanget om att välja fakta,
ord och formuleringar på ett sätt som framhäver vissa
problembeskrivningar, orsaksförklaringar och möjliga
lösningar.10 Att gestalta verkligheten på ett specifikt sätt
kan även användas strategiskt som ett sätt att dölja sina
egentliga åsikter och värderingar. I stället för att säga att
man vill genomföra vissa förslag motiverar man förslagen med att verkligheten ser ut på ett visst sätt och att
man därför mer eller mindre måste driva en viss politik.
Återigen är USA ett bra exempel, där få Republikaner
medger att man vill inskränka möjligheterna att rösta.
Förslag till begränsningar motiveras i stället med att
valfusket är ett stort problem som måste åtgärdas. På
liknande sätt har många förslag om en mer restriktiv
invandringspolitik under de senaste åren motiverats
med att Sverige måste ha det. I samband med Rysslands
invasion av Ukraina förändrades plötsligt retoriken igen
och ”måstet” försköts från den etablerade debatten.

5 Monmouth University Poll, 2021.
6 Brennan Center for Justice, 2022.
7 Se bland annat Douglas, 2021; Flynn, 2016; Ipsos Mori, 2018, 2020; Krosnick & MacInnis, 2020.
8 Se bland annat Lakoff, 2014; Lecheler & de Vreese, 2019; Luntz, 2008; Schaffner & Sellers, 2010.
9 Gustafsson, 1999.
10 Se bland annat Entman, 1993; Lakoff, 2014; Luntz, 2010; Schaffner & Sellers, 2010; Strömbäck & Kiousis, 2019.

8 ––––––– B O R T O M V E R K L I G H E T S B I L D E N

Att mycket talar för att kampen om verklighetsbilden
har blivit en viktigare del av den politiska debatten är
samtidigt problematiskt. Till att börja med skapar det
starka incitament för politiker och andra politiska aktörer att bortse från forskning och fakta som inte stämmer
överens med den verklighetsbild de försöker etablera,
vilket leder till att nyanserna i en verklighet som oftast
varken är svart eller vit går förlorade. Det bidrar också
till spridningen av desinformation, det vill säga spridningen av osann eller vilseledande information i syfte
att påverka människors åsikter och verklighetsuppfattningar.11 Även om det saknas forskning på exakt hur
vanligt det är råder det inget tvivel på att även svenska
politiker ägnar sig åt att sprida osann och missvisande
information12, och när det sker på de allt viktigare sociala
medierna är det sällan det uppmärksammas annat
än av meningsmotståndare. Här ska man heller inte
bortse från den otillbörliga informationspåverkan från
utrikes aktörer som vill påverka den svenska debatten
och politiken. Ju mer den politiska debatten handlar
om verklighetsbilden, desto starkare blir dessutom
incitamenten att använda sig av osann och missvisande
information, och desto större utrymme finns det för
otillbörlig informationspåverkan. Det kan exempelvis
handla om att framställa anekdotisk bevisföring som
generellt giltig och om att välja ut sådan forskning som
stödjer en tes utan hänsyn till vad andra studier visar.
Desto starkare blir också incitamenten att avfärda eller
attackera avsändarna till information som strider mot
den verklighetsbild man försöker torgföra, exempelvis
forskare och medier.

”Det råder inget tvivel
att även svenska politiker
ägnar sig åt att sprida
osann och missvisande
information”
Sammantaget riskerar detta leda till att människor
bibringas missvisande och felaktiga uppfattningar om
verkligheten. Denna risk förstärks av att människor
präglas av en (mer eller mindre stark) tendens att
föredra och fästa större tilltro till information som
bekräftar de egna åsikterna och verklighetsuppfattningarna.13 Risken förstärks vidare av en medieutveckling som präglas av ett allt större utbud av
politiskt alternativa medier, som av politiska skäl
sprider falsk och missvisande information, och av
att det har blivit enklare för människor att selektivt
exponera sig för informationskällor som bekräftar de

verklighetsuppfattningar och åsikter man redan har.14
Dessutom visar forskning att de som söker sig till politiskt alternativa medier präglas av ett lägre förtroende
för etablerade medier, och att användningen av sådana
leder till sjunkande förtroende för etablerade medier.15
Men även i de fall som människor vill få korrekt information och undvika falsk och missvisande information
kan det vara tidskrävande och svårt att sålla bland all
den information man exponeras för och veta vad det
finns starkast skäl att tro på.
Ytterligare ett problem i sammanhanget är att kampen
om verklighetsbilden riskerar leder till låsningar i debatten och till ökad politisk polarisering.16 Det beror inte
minst på att frågan om vad som är sant respektive falskt
präglas av starka föreställningar om rätt och fel. Om en
person exempelvis hävdar att våldsbrottsligheten har
ökat under den senaste mandatperioden och en annan
att den har minskat kan inte båda ha rätt: någon har fel.
Men att medge att man har fel är ofta svårt och innebär
en prestigeförlust, inte minst när debatten sker offentligt. Det riskerar leda till att man går till motattack och
låser sig ännu hårdare vid och försöker försvara något
som inte överensstämmer med forskning och fakta.
När debatten handlar om konkreta politiska förslag –
exempelvis hårdare reglering av vinster i välfärden eller
sänkta skatter – är det relativt enkelt att nå enighet
om att vara oeniga. Det är mycket svårare när olika
uppfattningar om verkligheten står emot varandra.

Sverige rankas högt
Mot den här bakgrunden har det blivit svårare men
också viktigare att föra fram och försöka få acceptans för
saklig och korrekt information om hur verkligheten faktiskt ser ut, bortom snäva politiska agendor, bortom ett
selektivt användande av forskning och fakta, och bortom
politiskt motiverade skönmålningar och svartmålningar.
Av det skälet gjordes för fem år sedan en genomgång
av var Sverige rankades i totalt 38 olika internationellt
jämförande index och rankningar. Resultatet visade
att Sverige regelmässigt rankades som ett av världens
främsta länder. I några fall rankades Sverige som det
främsta landet i världen, och i de flesta fall som ett av de
tio främsta länderna. I bara fyra fall fanns Sverige inte
med bland de 15 topprankade länderna.
När den rapporten publicerades var en invändning –
inte minst mot bakgrund mot den så kallade flyktingkrisen – att de internationella rankningarna som rapporten
byggde på inte fångade upp den allra senaste utvecklingen. Sedan dess har även påståenden om att Sverige
på ett eller annat sätt är ett land i förfall också återkommit många gånger. Det finns därför starka skäl att följa
upp den tidigare rapporten. 

11 Se bland annat Benkler, Faris & Roberts, 2018; Kavanagh & Rich, 2018.
12 Några exempel ges i Strömbäck, 2022.
13 Kunda, 1990; Nickerson, 1998.
14 Benkler, Faris & Roberts, 2018; Garrett et al., 2013; Guess, Nyhan & Reifler, 2020.
15 Se bland annat Andersen, Shehata & Andersson, 2021.
16 Levendusky, 2013.
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Syfte och
tillvägagångssätt

M

ot den här bakgrunden är syftet med den här
rapporten att kartlägga hur Sverige placerar
sig i olika internationella rankningar som
handlar om att jämföra den faktiska situationen i olika länder. En viktig fördel med att använda
sig av internationellt jämförande index och rankningar
– exempelvis UNDP:s Human Development Index och
Transparency Internationals Corruption Perceptions
Index – är att de är helt oberoende av den svenska
debatten. De kan ha tagits fram för att gynna någon
viss politisk fråga, men inte för att gynna eller
missgynna vare sig något enskilt parti eller någon sida
i den svenska debatten. Ingen av de organisationer som
tar fram de internationellt jämförande indexen och
rankningarna har något intresse av att framställa just
Sverige eller något annat land på ett specifikt sätt.
Eftersom den här rapporten är en uppföljning till den
tidigare rapporten följer den samma principer vad gäller
avgränsningar och tillvägagångssätt.17 Identifieringen
av relevanta internationella index och rankningar har
gjorts utifrån vilka rankningar som ingick i den tidigare
kartläggningen samt nya sökningar där söktermer som
”international comparison countries”, ”country ranking”,
”international index countries” har använts.18 Det resulterade i en bruttolista. Utifrån den har ett urval gjorts
utifrån följande kriterier:
(a) att rankningen omfattar minst 20 länder,
(b) att rankningen 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 – utfallet av politiken – i olika länder snarare än
policys,
(e) att den mest aktuella publiceringen har skett under
de senaste fem åren,
( f ) och att Sverige är ett av de länder som ingår i rankningarna.19

Utifrån den här processen har 49 internationellt jämförande index och rankningar identifierats och tagits
med i kartläggningen. Av de som ingick i den tidigare
granskningen har sex index utgått då de inte har publicerat några nya rankningar. 32 index fanns med även i
den tidigare rapporten, medan 17 nya har tillkommit

Sverige i en internationell jämförelse
De internationellt jämförande index och rankningar
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 inte ovanligt
att flera index använder sig av delvis samma datakällor.
Exempel på det är statistik från Världsbanken, Världsekonomiskt forum, FN och Eurostat. Generellt bygger
indexen och rankningarna i första hand bygger på ”hårda data” som fakta från olika statistiska källor, även om
en del också bygger mer eller mindre på enkäter bland
experter och i några fall bland allmänheten. Nedan
kommer vart och ett av indexen och rankningarna att
beskrivas översiktligt, med fokus på (a) vilka som står
bakom dem, (b) vad de mäter, och (c) Sveriges placering
i den senaste rankningen, samt (d) vilka länder som
toppar dem.20 

17 Strömbäck, 2017.
18 Strömbäck, 2017.
19 Dessa avgränsningar innebär att en del välkända internationella jämförelser inte ingår. Dit hör de så kallade PISA-undersökningarna, som inte
bygger på index. Dit hör även Migration Integration Policy Index, som jämför integrationspolicys i olika länder men inte hur integrationen faktiskt
fungerar eller resultaten av de politiska åtgärderna. Dit hör även enskilda forskningsstudier. Dit hör också Global Cybersecurity Index och Best
Countries 2021, därför att det i allt väsentligt bygger på en datakälla och inte på index.
20 Vad gäller den senaste rankningen anges vilket år den publicerades. Oftast innebär det att resultaten avser föregående år, men det finns även
index vars resultat bygger på resultat från tidigare år. Det handlar i dessa fall om att det inte alltid finns aktuella data från alla länder, och att man
då har valt det år då tillgången till data vad gäller specifika indikatorer är störst.
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Internationella index
och rankningar används
för att kunna kartlägga
hur Sverige placerar sig.
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Demokrati och
mänskliga frioch rättigheter
Ett område där det finns flera internationella index och rankningar handlar i
bred mening om demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Dit räknar jag 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 fri- och rättigheterna.
Democracy Index
Detta index tas fram av tidningen The Economist och
dess Intelligence Unit, och den senaste rankningen
omfattar totalt 167 länder och 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 2021, och i det rankades Norge på första
plats, följt av Nya Zeeland och Finland. Sverige rankades på fjärde plats, följt av Island.21

Freedom in the World
Detta index publiceras årligen av Freedom House, och
den senaste rankningen omfattar 195 länder och 15 territorier. 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. Det senaste
indexet publicerades 2022, och i det rankades Sverige
– tillsammans med Finland och Norge – på en delad
förstaplats.22

Human Freedom Index
Det här indexet tas fram av Cato Institute i samarbete
med Fraser Institute. Båda är tankesmedjor som arbetar
för ökad individuell frihet, begränsad offentlig sektor
och fria marknader. Det senaste indexet publicerades
2021 och omfattar 165 länder och självständiga territorier. Det är baserat på 82 indikatorer. Indexet består av
tre delar: en som handlar om mänsklig frihet, en som
handlar om personlig 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 nedan), så det lämnas därhän.
Vad gäller den mänskliga och personliga friheten bygger
indexet och rankningen 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. I det senaste indexet rankades
Schweiz, Nya Zeeland och Danmark på de tre första
platserna, medan Sverige rankades på nionde plats.23

21 För mer information, se The Economist Intelligence Unit (2021).
22 Freedom House, 2022 samt https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores?sort=desc&order=Total%20Score%20and%20Status.
23 Vásquez et al., 2021.
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World Press Freedom Index
Detta index tas fram årligen av Reportrar utan gränser. Den senaste rankningen omfattar 180 länder och
publicerades 2021. 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. 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 mot hot journalister. I den senaste
studien rankades Sverige på tredje plats. På första och
andra plats låg Norge och Finland, och efter Sverige
följde Danmark och Costa Rica.24

Rule of Law Index
Det här indexet tas fram av World Justice Project, en
organisation som arbetar för att öka rättssäkerheten
i världen. Metodologiskt bygger den på omfattande
enkätundersökningar riktade till såväl medborgare som
jurister och experter. Den senaste versionen av indexet
består av åtta dimensioner, och 44 subfaktorer, vilka
konstruerats utifrån över 500 enkätfrågor. 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 2021 och omfattar 139 länder. I
topp låg Danmark, Norge och Finland, medan Sverige
rankades på fjärde plats.25

det fram Global Corruption Index, som omfattar 196
länder och territorier och som bygger på 43 variabler.
Till dessa hör bland annat om länderna har ratificerat
centrala internationella konventioner, lagstiftningen och
rättssäkerheten, den upplevda omfattningen av korruption (hämtat från bland annat Corruption Perceptions
Index) men även bland annat Världsbankens enkätundersökning bland företagare, och omfattningen av
brottslighet bland tjänstemän. Jämfört med Corruption
Perceptions Index bygger det därmed på fler datakällor.
Det senaste indexet publicerades 2021, och enligt det
rankas Finland, Norge och Nya Zeeland högst. Sverige
rankas på femte plats.27

Global Peace Index
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 2021
och omfattar 163 länder. I topp låg Island, Nya Zeeland
och Danmark, medan Sverige rankades på plats 15.28

“Rankningen bygger
bland annat på graden av
rättssäkerhet, personlig
trygghet och säkerhet”

Corruption Perceptions Index

Fragile State Index

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. Den senast upplagan av detta index bygger på data från tretton olika källor. Den senast
rankningen publicerades 2021 och omfattar 180 länder.
På delad förstaplats låg Danmark, Finland och Nya
Zeeland. Tillsammans med Norge och Singapore rankades Sverige på fjärde plats.26

Det här indexet tas fram av tankesmedjan Fund for
Peace. Det bygger på tolv pelare och över hundra indikatorer. De tolv pelarna handlar om våldsmonopolet,
hur fragmenterade eliterna är, konflikter mellan olika
grupper i landet, ekonomisk utveckling, jämlikheten
vad gäller den ekonomiska utvecklingen, de ekonomiska
möjligheterna för grupper och om det finns möjligheter
att avancera, det politiska systemets legitimitet, tillgången till offentlig service och offentliga tjänster, mänskliga
rättigheter och rättssäkerhet, demografisk uthållighet,
situationen för flyktingar (inklusive internflyktingar),
och om det förekommer intervention i landet från
externa organisationer och länder. Det senaste indexet
omfattar 179 länder och publicerades 2021. Givet indexets konstruktion hamnar stabila demokratier generellt
högt, och högst rankas Finland, Norge och Island.
Sverige rankas på plats åtta.29 

Global Corruption Index
Det här indexet tas fram av Global Risk Profile, ett
företag specialiserat på att hantera olika risker som
företag och myndigheter möter. Som en del av det tar

24 https://rsf.org/en/ranking
25 World Justice Project, 2021.
26 Transparency International, 2021 och https://www.transparency.org/en/cpi/2021.
27 Global Risk Profile, 2021.
28 Institute for Economics & Peace, 2021.
29 Fund for Peace, 2021.
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Foto: Johnér/Juliana Wolf Garcindo

Olika index jämför bland annat graden
av social rättvisa, jämlikhet, sjukvårdssystem, välmående och graden av
social och mänsklig utveckling.
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Mänsklig utveckling,
jämställdhet
och social rättvisa
Precis som när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter finns det flera
internationellt jämförande index och rankningar som – i bred mening – handlar
om graden av mänsklig utveckling, jämställdhet och social rättvisa. Dit räknas
i det här sammanhanget även index och rankningar som handlar om hälsa och
barns situation.
Human Development Index

Gender Gap Index

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 som människor har. Indexet bygger på
fyra indikatorer relaterade till dessa dimensioner. Den
senaste rankningen publicerades 2020 och omfattar 189
länder. I den ligger Norge, Irland och Schweiz i topp
medan Sverige ligger på sjunde plats. I samma undersökning presenteras också en rankning där resultaten
har justerats för graden av ojämlikhet, och även då
ligger Sverige på sjunde plats.30

Ett annat index som handlar om jämlikheten mellan
kvinnor och män är Gender Gap Index, som tas fram av
Världsekonomiskt forum. 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 2021 och omfattar 156
länder. Enligt det rankades Sverige på femte plats, efter
Island, Finland, Norge och Nya Zeeland.32

Gender Inequality Index
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 rankningen publicerades
2020 och omfattar 189 länder. I den placeras rankas
Schweiz och Danmark högst, medan Sverige rankas på
tredje plats.31

Gender Equality Index
Ytterligare ett index som handlar om jämlikheten är
Gender Equality Index, som tas fram av European
Institute for Gender Equality. Det omfattar samtliga
medlemsländer i EU, och mäter bland annat jämställdhet i arbetsliv, tillgång till pengar, utbildning, hushållsarbete, kvinnlig representation i politiska församlingar
och näringslivet, våld mot kvinnor samt hälsa. För olika
dimensioner konstrueras index, och därutöver konstrueras ett sammanfattande index. Det senaste indexet
publicerades 2021, där Sverige rankas på första plats,
följt av Danmark och Nederländerna.33

30 UNDP, 2020, sid. 343 och sid. 351.
31 UNDP, 2020, sid. 361.
32 World Economic Forum, 2021.
33 European Institute for Gender Equality, 2021.
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Women Peace and Security Index

Social Justice Index

Ett fjärde index som handlar om jämlikhet är Women
Peace and Security Index, som tas fram av Georgetown
Institute for Women, Peace and Security tillsammans
med The Peace Research Institute Oslo. Indexet syftar
till att jämföra kvinnors status och ställning utifrån tre
dimensioner: ekonomisk, social och politisk inkludering, rättvisa och säkerhet på den individuella, lokala
och samhälleliga nivån. Det bygger på elva indikatorer.
Det senaste indexet publicerades 2021 och omfattar 170
länder. På de tre första platserna rankas Norge, Finland
och Island, medan Sverige rankas på sjunde plats.34

Detta index tas fram av Bertelsmann Stiftung och syftar
till att jämföra graden av social rättvisa. I den senaste
versionen omfattas 41 länder. Den definition av social
rättvisa som är vägledande 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 undersökningen bygger på 36 indikatorer, bland annat andel av
befolkningen som lever i relativ fattigdom37, 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), hur stor den ekonomiska
ojämlikheten är38, stöd till barnfamiljer respektive pensionerade, och storleken på statsskulden. Det senaste
indexet publicerades 2019, och i det rankades Island på
första plats, följt av Norge och Danmark. Sverige rankades på femte plats.39

Euro Health Consumer Index
Det här indexet tas fram av Health Consumer Powerhouse, vars syfte är att jämföra sjukvårdssystemen i
olika länder. Indexet omfattar sex dimensioner och 46
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 senaste rankningen publicerades 2018 och omfattar
35 länder i Europa. I den rankades Sverige på åttonde
plats, medan Schweiz, Nederländerna och Norge toppar
rankningen.35

Social Progress Index
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 drygt 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 2021 och omfattar 168 länder. Enligt det rankas Norge på första plats, följt av Finland och Danmark,
medan Sverige rankades på sjunde plats.36

Human Capital Index
Det här indexet tas fram av Världsekonomiskt forum
och syftar till att undersöka vilket humankapital ett
barn fött idag kan förväntas förvärva fram till att hen
fyller arton år. Det består av fyra komponenter: överlevnad, tillgången till utbildning och skolresultat, samt
hälsa. Data kommer i hög utsträckning från transnationella organisationer som WHO. Det senaste indexet
publicerades 2020 och omfattar 174 länder och territorier. Det toppas av Singapore och Hong Kong, medan
Sverige delar tredjeplatsen med Japan, Sydkorea, Kanada, och Finland.40

Better Life Index
Det här indexet tas fram av OECD och handlar om att
undersöka och jämföra graden av mänskligt välmående i
olika länder. Det senaste indexet och rankningen bygger
på elva dimensioner och drygt 80 indikatorer. Dimensionerna är boende, inkomst, arbetsmarknad, utbildning,
miljö, samhälleligt engagemang, hälsa, tillfredsställelse
med livet, sociala nätverk, fysisk säkerhet och balansen
mellan arbete och fritid.41 Den senaste undersökningen
publicerades 2020 och omfattar 40 länder. På hemsidan
för Better Life Index kan man se hur olika länder rankas
utifrån respektive indikatorer och dimensioner och den
sammantagna rankningen. Om man utgår från den
sammantagna rankningen hamnar Norge i topp, följt av
Australien och Island. Sverige rankas på plats åtta.42

34 Georgetown Institute for Women, Peace and Security and Peace Research Institute Oslo, 2021.
35 Health Consumer Powerhouse, 2019.
36 Social Progress Imperative, 2021.
37 Definitionen av relativ fattigdom är att man har en inkomst efter skatt som är mindre än 60 procent av medianinkomsten.
38 Den konkreta indikatorn är ländernas GINI-kofficient.
39 Hellman, Schmidt & Heller, 2019.
40 World Bank, 2020a. I rapporten redovisas ingen rankning utan indexvärdet för alla länder, och utifrån detta hamnar Sverige på delad tredjeplats. Se vidare sid. 41.
41 OECD, 2020; https://www.oecdbetterlifeindex.org/.
42 https://www.oecdbetterlifeindex.org/.
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KidRights Index

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,43 andel som lever i fattigdom,44 medianinkomst,
utsläpp av koldioxid i relation till BNP, nyttjandet av
naturkapitalet i förhållande till BNI, statsskuldens
omfattning samt den demografiska försörjningskvoten.
Det senaste indexet publicerades 2018 och omfattar
103 länder. Enligt det rankades Sverige på sjätte plats,
medan Norge, Island och Luxemburg rankades som de
tre toppländerna.45

Det här indexet tas fram av den internationella
icke-statliga organisationen KidsRights, Erasmus
School of Economics och International Institute of
Social Studies. Syftet med indexet är att undersöka
i vilken utsträckning olika länder lever upp till FN:s
barnkonvention. Det omfattar fem pelare – liv, hälsa,
utbildning, skydd och barns rättigheter – och bygger
på 20 indikatorer. Några exempel på indikatorer är om
det finns skydd mot barnarbete, förväntad livslängd vid
födsel och hur många år pojkar respektive flickor kan
förväntas gå i skola. Indexet bygger både på kvantitativa
data från Unicef och UNDP och kvalitativa analyser av
utlåtanden från FN:s barnrättskommitte. Det senaste
indexet publicerades 2021 och omfattar 182 länder. Det
toppas av Island följt av Schweiz och Finland, medan
Sverige rankas på fjärde plats.46 

Foto: iStock

Inclusive Development Index

43 De mått som används är Gini-koefficienten och man skiljer mellan net-income gini och wealth gini.
44 Definitionen av fattigdom varierar beroende på om det handlar om länder med en hög eller låg utvecklingsnivå. För länder med en hög utvecklingsnivå tillämpas ett relativt fattigdomsmått. Definitionen av relativ fattigdom är att man lever i ett hushåll med en inkomst efter skatt som är
mindre än 50 procent av medianinkomsten.
45 World Economic Forum 2018a.
46 KidsRights Foundation, 2021.
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Ekonomi, konkurrenskraft och företagande
Ett tredje område där det finns ett flertal internationella index och rankningar
handlar om ekonomi, konkurrenskraft i olika avseenden 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 digitalisering.
Global Competitiveness Index

World Competitiveness Ranking

Detta index tas fram av Världsekonomiskt forum och
handlar om vilken konkurrenskraft som olika länder
har. Konkurrenskraft definieras i det sammanhanget som institutioner, policies och andra faktorer som
påverkar konkurrenskraften och produktiviteten. Detta
mäts genom 103 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
nämna några exempel. Det senaste indexet publicerades
2019 och omfattar 141 länder. I det rankas Sverige på åttonde plats. I topp ligger Singapore, följt av USA, Hong
Kong och Nederländerna.47

Det här indexet tas fram av handelshögskolan IMD i
Schweiz och omfattar 64 länder. Det är baserat på 334
kriterier som bland annat avser hur effektivt landet
styrs, hur väl affärslivet fungerar, ekonomins styrka och
funktionssätt, och tillgången till olika typer av infrastruktur. Huvudsakligen bygger det på indexet på statistik, kompletterat med en enkätundersökning riktad
till chefer inom affärsvärlden. Den senaste rankningen
publicerades 2021. I topp ligger Schweiz, följt av Sverige
och Danmark.48

World Digital Competitiveness Ranking
Även det här indexet tas fram av handelshögskolan
IMD i Schweiz. Det syftar till att mäta och jämföra hur
framåt olika länder är när det gäller att ta till sig och använda olika typer av informationsteknologier inom såväl
den offentliga som den privata sektorn som i samhället
i stort. Indexet bygger på 52 indikatorer, varav drygt
hälften är baserade på offentlig statistik medan de övriga bygger på en enkätundersökning bland experter och
chefer i näringslivet. Den senaste rankningen publicerades 2021 och omfattar 64 länder. I topp ligger USA följt
av Hong Kong, medan Sverige rankas på tredje plats.49

Ease of Doing Business

Foto: Johnér

Det här indexet tas fram av Världsbanken och syftar till
att jämföra företagsklimatet i olika länder. Rankningen
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

47 World Economic Forum, 2019a.
48 https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
49 IMD World Competitiveness Center, 2021a.
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allt mäts 44 indikatorer per land. Det senaste indexet
publicerades 2020 och omfattar 190 länder. I den rankningen hamnar Sverige på tionde plats. I topp ligger
Nya Zeeland, Singapore och Hong Kong.50

Global Innovation Index
Detta är ett av flera index som handlar om olika länders
innovations- och konkurrenskraft. Global Innovation
Index tas fram av 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 2021 och omfattar 132 länder. I det rankas
Sverige på andra plats. På första plats rankas Schweiz,
och efter Sverige följer USA och Storbritannien.51

European Innovation Scoreboard
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. Den senaste versionen bygger på tolv
dimensioner och 32 indikatorer, exempelvis hur mycket
den offentliga och den privata sektorn satsar på forskning och utveckling, andelen högutbildade, andel som
är anställd inom kunskapsintensiva yrken, tillgång till
riskkapital och hur framgångsrika länderna är när det
gäller vetenskapliga publiceringar, patentansökningar
och personer som doktorerar. Den senaste rankningen
publicerades 2021. Enligt den kommer Sverige på första
plats, följt av Finland och Danmark.52

Network Readiness Index
Det här indexet tas fram av Portulans Institute och
syftar till att jämföra hur förberedda olika länder är på
att dra fördelar av olika informations- och kommunikationstekniker och förekomsten av digitala klyftor. För
att undersöka det används 60 indikatorer, som bland
annat handlar om tillgången till Internet och bredband,
användningen av digital teknik i olika sfärer i samhället,
investeringar i framväxande teknologier och telekommunikation, exporten av högteknologi, förekomsten
av robotar i tillverkningsindustrin, antalet patentansökningar och omfattningen av e-handeln. Det senaste
indexet publicerades 2021 och omfattar 130 länder. På
första plats rankas Nederländerna, medan Sverige rankas på andra plats, följt av Danmark och USA.53

fyra aspekter av digitaliseringen av samhällena: tillgången till digitala tjänster, integrationen av IT-tjänster som
AI och big data i små och mellanstora företag, tillgången till bredband och 5G samt tillgången till IT-expertis.
Den senaste upplagan publicerades 2021, och där rankas Danmark och Finland på första- respektive andra
plats, medan Sverige rankas på tredje plats.54

ICT Development Index
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 2017
och omfattar 176 länder. Enligt det rankas Sverige på elfte
plats. I topp ligger Island, följt av Sydkorea och Schweiz.55

Global Entrepreneurship Index
Det här indexet tas fram av The Global Entrepreneurship and Development Institute och syftar till att
undersöka möjlighetsbaserat entreprenörskap i olika
länder. Den senaste versionen publicerades 2019 och
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 omfattar 137 länder. På de tre översta platserna
ligger USA, Schweiz och Kanada, medan Sverige rankas
på tionde plats.56

International Property Rights Index
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. 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.
Det senaste indexet publicerades 2021 och omfattar
129 länder. På de tre första platserna rankas Schweiz,
Singapore och Nya Zeeland, medan Sverige rankas på
trettonde plats.57

Digital Economy and Society Index
Det här indexet tas fram av EU-kommissionen och syftar till att följa medlemsländernas utveckling vad gäller

50 World Bank, 2020b.
51 World Intellectual Property Organization, 2021.
52 European Commission, 2021a.
53 Dutta & Lavin, 2021.
54 European Commission, 2021b.
55 International Telecommunication Union, 2017.

56 Global Entrepreneurship and Development Institute, 2019.
57 Property Rights Alliance, 2021.
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Economic Freedom of the World
Detta index tas fram av Fraser Institute, vilket är
en tankesmedja baserad i Kanada, och syftar till att
undersöka graden av ekonomisk frihet. Det 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. Rankningen bygger på
42 indikatorer. Det senaste indexet publicerades 2021
och omfattar 165 länder och självständiga territorier.
Rankningen toppas av Hong Kong, Singapore och Nya
Zeeland, medan Sverige rankas på plats 37.58

Index of Economic Freedom
Detta är ytterligare ett index som handlar om den ekonomiska friheten. Det tas fram av den konservativa tankesmedjan the Heritage Foundation. 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. Det senaste indexet publicerades
2022 och omfattar 177 länder. Rankningen toppas av
Singapore, Schweiz och Irland, medan Sverige rankas
på plats 11.59

International Tax Competitiveness Index
Det här indexet tas fram av den amerikanska tankesmedjan Tax Foundation och syftar till att mäta i
vilken grad skattesystemen i olika länder präglas av
konkurrenskraft och neutralitet. Indexet omfattar
37 OECD-länder och bygger på 42 indikatorer, bland
annat hur höga olika typer av skatter är och hur komplext skattesystemet är. Det senaste indexet publicerades 2021, och i det rankas Estland, Lettland och Nya
Zeeland högst medan Sverige rankas på åttonde plats.60

Travel and Tourism Competitiveness Index
Det här indexet tas fram av Världsekonomiskt forum
och handlar om att jämföra hur konkurrenskraftig reseoch turismsektorn är i olika länder. Indexet omfattar
fyra delindex, fjorton pelare och 90 indikatorer. Det
första delindexet handlar om hur goda förutsättning-

58 Gwartney, Lawson, Hall & Murphy, 2021.
59 Miller, Kim & Roberts, 2022.
60 Tax Foundation, 2021.
61 World Economic Forum, 2019b.
62 INSEAD, 2021b.
63 IMD World Competitiveness Center, 2021.
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arna är för rese- och turismsektorn, och omfattar bland
annat företagsklimatet, fysisk trygghet och säkerhet,
hälsa och hygien. 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 attraktiv naturmiljön är och hur stor yta som ingår
i landets nationalparker eller skyddade områden. Det
senaste indexet publicerades 2019 och omfattar 140
länder. Det toppas av Spanien, Frankrike och Tyskland,
medan Sverige rankas på 22 plats.61

Global Talent Competitiveness Index
Det här indexet tas fram av handelshögskolan INSEAD
i samarbete med Portulans Institute. Det syftar till att
undersöka hur attraktiva länder är när det gäller att
attrahera talanger från andra länder och behålla egna
talanger. Med talanger avses förenklat människor som
kan bidra till att utveckla ett lands produktivitet och välstånd. Indexet bygger på fem pelare och 68 indikatorer,
där de fem pelarna är möjliggörande ramverk (exempelvis satsningar på forskning och politisk stabilitet),
attraktionskraft (exempelvis tolerans vad gäller invandrare och andel utländska studenter), tillväxt (exempelvis
utbildningssystem och livslångt lärande), yrkesmässiga
och tekniska färdigheter (exempelvis hur lätt det är att
få tag på yrkesutbildade) och avancerade kunskaper
(exempelvis andel forskare och tillgång till naturvetare och tekniker). Den senaste upplagan publicerades
2021 och omfattar 134 länder. Rankningen toppas av
Schweiz, Singapore och USA, medan Sverige rankas på
femte plats.62

World Talent Ranking
Ytterligare ett index som handlar om hur attraktiva
länder är när det gäller att utveckla och behålla egna
talanger samt attrahera talanger från andra länder är
World Talent Ranking som tas fram av handelshögskolan IMD. Det omfattar bland annat hur mycket
länderna investerar i utbildning, lönenivåer, levnadskostnader och skattenivåer, rättssäkerhet, tillgång till
olika typer av arbetskraft och hur vanligt internationell
arbetslivserfarenhet är. Den senaste rankningen publicerades 2021 och omfattar 64 länder. Rankningen toppas
av Schweiz, medan Sverige kommer på andra plats, följt
av Luxemburg, Norge och Danmark.63 

Foto: Johnér/Ulf Huett Nilsson

Sverige rankas överlag
högt i olika index som
rör hållbarhetsfrågor.

Ekologisk och socialt
hållbar utveckling
Jämfört med de övriga områdena finns det färre internationellt jämförande index
och rankningar som handlar om ekologisk eller social hållbar utveckling. Några
finns dock, och nedan redovisas dessa och var Sverige rankas.
Environmental Performance Index
Det här indexet är framtaget av Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale Data-Driven Environmental
Solutions Group och the Center for International Earth
Science Information Network vid Columbia University.
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 32 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. Det senaste indexet publicerades 2020
och omfattar 180 länder. Sverige rankas på åttonde
plats, medan de tre toppositionerna intas av Danmark,
Luxemburg och Schweiz.64

64 Wendling, Emerson, de Sherbinin & Esty, 2020.
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Sustainable Development Goals Index

Global Food Security Index

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. 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.
Indexet bygger på 91 indikatorer som är relaterade till
dessa utvecklingsmål.65 Det senaste indexet publicerades 2021 och omfattar 165 länder. I det rankas Finland på
första plats, följt av Sverige och Danmark.66

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 58 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 2021 och omfattar 113 länder. I det rankas
Sverige på trettonde plats. De länder som rankas högst
är Irland, Österrike och Storbritannien.69

Climate Change Performance Index
Det här indexet tas fram av GermanWatch, NewClimate
Institute och Climate Action Network International, och
syftar till att mäta och följa hur olika länder arbetar för
att minska utsläpp och motverka klimatförändringar.
Det bygger hur stora klimatpåverkande utsläpp länderna har, tillgången till och användningen av förnybar
energi, energiförbrukningen och hur progressiv politiken för att motverka klimatförändringarna är. Indexet
omfattar 60 länder plus EU som helhet. Den senaste
rankningen publicerades 2022, och det land som rankades högst var Danmark, följt av Sverige och Norge.67

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.68

Global Health Security Index
Det här indexet har utvecklats av The Economist
Impact, Bloomberg School of Public Health vid Johns
Hopkins University i USA och The Nuclear Threat
Initiative. Syftet med det att undersöka och jämföra hur
väl rustade olika länder är när det gäller att förbereda
sig inför och hantera epidemier och pandemier. Det
första indexet publicerades 2019, inte långt före
coronapandemin bröt ut. Indexet omfattar sex dimensioner: förebyggande arbete, upptäckt och inrapportering av fall, snabbheten i responsen vid upptäckt av fall,
sjukvårdssystemets kapacitet att hantera epidemier och
pandemier, samt i vilken grad länderna ansluter sig till
internationella normer och regler. Totalt bygger indexet
på 37 indikatorer och 96 delindikatorer. Det senaste indexet publicerades 2021 och omfattar 195 länder. I topp
rankas USA, Australien och Finland, medan Sverige
rankas på tionde plats.70

Global Sustainable Competitiveness Index
Ett exempel på ett områdesöverskridande index är
Global Sustainable Competetiveness Index, som tas
fram tankesmedjan SolAbility. Det består av fem pelare
som mäts med hjälp av 106 indikatorer. De fem pelarna
är tillgången till naturkapital, intellektuellt kapital och
socialt kapital samt resurseffektivitet och hur väl landet
fungerar. Några exempel på indikatorer är biologisk
mångfald och tillgång till färskvatten (naturkapital),
utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning (resurseffektivitet), självmord och överfallsvåld (socialt kapital), PISA-resultat och patentansökningar (intellektuellt
kapital) samt statsskuld och förekomst av mutor i
affärslivet (hur väl landet fungerar). Det senaste indexet
publicerades 2021 och omfattar 180 länder. Sverige
ligger på första plats, följt av Finland, Schweiz och
Danmark.71 

65 För OECD-länderna ingår ytterligare 30 indikatorer. Se Sachs, Kroll, LaFortune, Fuller & Woelm, 2021, sid. 68.
66 Sachs, Kroll, Lafortune, Fuller & Woelm, 2021.
67 Rankningen sker utifrån kategorierna very high, high, medium, low och very low performance. I den senaste rankningen nådde inget land upp
till den högsta nivån (very high), så de tre översta positionerna är tomma. Först på fjärde plats kommer Danmark, följt av Sverige. Här utgår
jag från ordningen på de länder som rankas. Se vidare Burck et al., 2022.
68 World Economic Forum, 2017.
69 https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/
70 Bell & Nuzzo, 2021; Economist Impact, 2021.
71 SolAbility 2021.
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Välmående och
bidrag till världen
En sista kategori av index handlar om vad man kan kalla välmående
och olika länders bidrag till världen och världens utveckling.
Legatum Prosperity Index

Commitment to Development Index

Detta index tas fram av Legatum Institute Foundation
och vilar på tolv pelare som tillsammans bedöms ha
betydelse för ett lands framgångar och välmående. De
tolv pelarna handlar om säkerhet och trygghet, personlig frihet, socialt kapital, landets styrning, investeringsmiljön, förutsättningarna för företagande, infrastruktur,
ekonomins styrka och funktionssätt, hälsa, utbildning,
miljö och människors levnadsförhållanden. Totalt
bygger indexet på 300 variabler. Det senaste indexet
publicerades 2021 och omfattar 167 länder. Rankningen
toppas av Danmark och Norge, medan Sverige kommer
på tredje plats.72

Det här indexet har likheter med Good Country Index
i den meningen att det också mäter och jämför i vilken
utsträckning rikare länder bidrar till att utveckla andra
länder och en mer rättvis värld. Det tas fram av Center
for Global Development och omfattar 40 länder. Indexet
består av åtta delar: utvecklingsbistånd, investeringar,
migration, handel, hälsa, miljö, säkerhet och teknik.
Dessa mäts genom 40 indikatorer och totalt 67 mått.
Det senaste indexet publicerades 2021, och i det rankas
Sverige på första plats, följt av Frankrike, Norge och
Australien.74 

Good Country Index

Foto: iStock

Det här indexet utvecklades ursprungligen av Simon
Arnholt, konsult, rådgivare och författare, och syftar till
att undersöka i vilken utsträckning olika länder bidrar
till en positiv global utveckling. Det bygger på sju kategorier och 35 indikatorer vilka är baserade på statistik
från källor som UNHCR och Världsbanken. De sju
kategorierna är globalt bidrag till hälsa och välmående
(bland annat omfattningen av det humanitära biståndet), planet och klimatet (bland annat storleken på utsläpp), kultur (bland annat export av kulturprodukter),
världsordning (bland annat hur många flyktingar man
tar emot), välstånd och jämlikhet (bland annat utvecklingsbistånd), vetenskap och teknologi (bland annat
antal internationella publikationer) samt internationell
fred och säkerhet (bland annat stöd till fredsbevarande
trupper). Den senaste versionen av indexet publicerades
2020 och omfattar 149 länder. I det rankas Sverige på
första plats, följt av Danmark, Tyskland och Kanada.73

72 Legatum Institute Foundation, 2021.
73 https://www.goodcountry.org/index/about-the-index/
74 Center for Global Development, 2021; Robinson, Cichocka, Ritchie & Mitchell, 2021.
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Sammanfattning

– Sverige i en internationell
jämförelse

S

om har framgått av den här genomgången
omfattar de internationellt jämförande indexen
och rankningarna ett flertal olika områden och
aspekter av samhällslivet. Även om det finns
en betoning på index och rankningar som handlar om
ekonomi, företagande och konkurrenskraft finns det
också många som handlar om mänsklig utveckling,
jämställdhet och social rättvisa liksom om demokrati
och mänskliga fri- och rättigheter. Det finns även flera
som handlar om ekologisk och socialt hållbar utveckling
och om välmående och bidrag till världen. Utifrån dessa
finns det därför en mycket god grund att bedöma situationen i Sverige jämfört med andra länder. Det gäller
särskilt eftersom samtliga index och rankningar på ett
eller annat sätt handlar om den faktiska situationen i de
jämförda länderna.
Resultaten visar att Sveriges placering i de olika rankningarna varierar. Den bästa rankningen får Sverige i
Freedom of the World, Gender Equality Index, European
Innovation Scoreboard, Global Sustainable Competitiveness Index, Good Country Index och Commitment
to Development Index. I dessa rankas Sverige som det
främsta landet i världen. De sämsta rankningarna får
Sverige i Economic Freedom of the World och Travel
and Tourism Competitiveness Index, där Sverige rankas
på plats 38 respektive 22. Dessa är de enda index där

“I de allra flesta fallen
räknas Sverige som ett
av de främsta länderna
i världen”
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Sverige inte tillhör de 20 ledande länderna. En viktig
förklaring är att höga skatter, en stor offentlig sektor och
en hög kostnadsnivå räknas som negativt i dessa index,
framför allt i Economic Freedom of the World.
I de allra flesta fallen räknas Sverige dock som ett av
de främsta länderna i världen. Det framgår tydligt av
tabellen som sammanfattar Sveriges rankning enligt
de 49 internationellt jämförande index och rankningar
som den här rapporten är baserad på. I sex index rankas
Sverige på första plats, i 27 index som ett av de fem
bästa länderna, och i 42 index som ett av de tio bästa
länderna. Det motsvarar 12, 55 respektive 86 procent.
Detta kan jämföras med den tidigare genomgången för
fem år sedan, som omfattade 38 index och rankningar.
Då toppade Sverige 3 rankningar, i 21 index rankades
Sverige som ett av de fem bästa länderna, och i 32 index
som ett av de tio bästa länderna. Det motsvarar 8, 55
respektive 84 procent. Även om antalet internationellt
jämförande index och rankningar som genomgångarna
bygger på har ökat är procentandelarna påfallande lika.

Liten förändring över tid

Om man går ner på enskilda index och jämför Sveriges
rankning nu med för fem år sedan har Sverige i vissa fall
gått upp, i andra fall ned, och ytterligare fall ligger Sverige kvar på samma nivå. Det handlar dock i regel om små
förändringar. Samtidigt har de indikatorer som används
i olika index i flera fall justerats något eller bytts ut, eller
så har de datakällor som indexen bygger på ändrats.
Detta gör att man bör vara försiktig när man jämför
Sveriges placering i ett specifikt index vid olika tidpunkter. Viktigare än mindre förändringar vad gäller Sveriges
rankning i enskilda index är därför den generella bilden:
Regelmässigt rankas Sverige som ett av världens
främsta länder. 

Tabell 1. Sveriges placering
i internationella index och rankningar.
Index					Placering

År

Antal länder

Democracy Index			4		2021
Freedom in the World			
1*		
2022		
Human Freedom Index			
9		
2021		
World Press Freedom			
3		
2021		
Rule of Law Index			
4		
2021		
Corruption Perceptions Index		
4*		
2021		
Global Corruption Index			
5		
2021		
Global Peace Index			
15		
2021		
Fragile States Index			
8		
2021		
Human Development Index		
7		
2020		
Human Development Index
– justerat för ojämlikhet			
7		
2020		
Gender Inequality Index			
3		
2020		
Gender Gap Index			
5		
2021
Gender Equality Index			
1		
2021		
Women, Peace, and Security Index
7		
2021		
Euro Health Consumer Index		
8		
2018		
Social Progress Index			
7		
2021		
Social Justice Index			
5		
2019		
Human Capital Index			
3*		
2020		
Better Life Index				8		2020		
Inclusive Development Index		
6		
2018		
KidsRights Index				4		2021		
Global Competitiveness Index		
8		
2019		
World Competitiveness Ranking		
2		
2021		
World Digital Competitiveness Ranking
3		
2021		
Ease of Doing Business			
10		
2020		
Global Innovation Index			
2		
2021		
European Innovation Scoreboard		
1		
2021		
Network Readiness Index			2		2021		
Digital Economy and Society Index
3		
2021		
ICT Development Index			
11		
2017		
Global Entrepreneurship Index		
10		
2019		
International Property Rights Index
13		
2021		
Economic Freedom of the World		
37*		
2021		
Index of Economic Freedom		
11		
2022		
International Tax Competitiveness Index 8		
2021		
Travel and Tourism Competitiveness Index 22		
2019		
Global Talent Competitiveness Index
5		
2021		
World Talent Ranking			
2		
2021		
Environmental Performance Index
8		
2020		
Sustainable Development Goals Index
2		
2021		
Climate Change Performance Index
2		
2022		
Energy Architecture Performance Index 3		
2017		
Global Food Security Index		
13		
2021
Global Health Security Index		
10		
2021		
Global Sustainable Competitiveness Index 1		
2021		
Legatum Prosperity Index		
3		
2021		
Good Country Index			
1		
2020		
Commitment to Development Index
1		
2021

167
210
165
180
139
180
196
163
179
189
189
189
156
27
170
35
168
41
174
40
103
182
141
64
64
190
132
27
130
27
176
137
129
165
177
37
140
134
64
180
165
60
127
113
195
180
167
149
40

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
rankning. Antal länder
inkluderar i vissa fall självständiga territorier.
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Slutsatser

O

m man följer den politiska debatten i traditionella och sociala medier är det lätt att få
intryck av att Sverige är ett land med väldigt
stora problem. Så har det varit åtminstone
sedan den så kallade flyktingkrisen, då många hävdade
att Sverige hade drabbats av eller stod inför vad som
kallades en systemkollaps. Någon sådan inträffade aldrig, men det har inte förhindrat att många har fortsatt
argumentera för att Sverige är ett land med stora och
djupgående problem. Samtidigt visar de nationella
SOM-undersökningarna att en majoritet ända sedan
2015 har ansett att utvecklingen i Sverige går åt fel håll,
medan som mest drygt en fjärdedel har ansett att den
går åt rätt håll. Övriga har uppgett att de inte har någon
uppfattning.75
Visserligen råder det ingen tvekan om att Sverige – liksom alla andra länder – står inför en rad olika problem
och utmaningar. Dit hör bland annat klimatförändringarna och hur Sverige ska anpassa sig till det förändrade
klimatet, den grova brottsligheten, brister inom skola,
sjukvård och psykiatrin, finansieringen av framtidens
välfärdssystem, elförsörjningen, integrationen av
invandrade, den åldrande befolkningen och kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden, och en allt osäkrare
säkerhetssituation.76 Ändå framstår pessimismen som
överdriven givet att den här rapporten har visat att Sverige regelmässigt rankas som ett av de främsta länderna
i världen. Det väcker frågan om hur man ska förstå den
utbredda pessimismen. Svaret består av åtminstone tre
delar.

Fokus på problem
Till att börja med handlar den politiska debatten både
i allmänhet och på sociala medier till en mycket stor
del om problem. Det ligger i sakens natur att problem
får mer uppmärksamhet än sådant som fungerar, och
oavsett politisk färg ligger det i den politiska oppositionens intresse att lyfta fram problem och försöka lasta
regeringen för dem. Det kan ändå leda till att människor
överskattar de problem som finns och underskattar
det som fungerar. Det gäller särskilt när en del politis-

ka aktörer av strategiska skäl anammar en överdrivet
alarmistisk retorik och då det förekommer en mängd
desinformation i debatten, inte minst på digitala och
sociala medier. I det sammanhanget har (den auktoritära) högerpopulismens framgångar under de senaste
decennierna också betydelse. Som forskning har visat
är det en central del av populismen och de populistiska
strategierna att försöka identifiera problem av något
slag, överdriva dessa och försöka framställa något som
en kris, för att i nästa steg peka ut de skyldiga, framställa det ”verkliga folket” som oskyldiga offer och sig
själva och en radikal förändring som den enda lösningen. Eftersom populister strävar efter radikal samhällsförändring behöver de kriser för att kunna motivera sin
politik. Viktigt i det sammanhanget är dock att det som
har betydelse inte är om det finns en faktisk kris, utan
om människor upplever en känsla av kris.77 Forskning
visar också att politisk-alternativa medier bidrar till
spridningen av desinformation och till att försöka stärka
känslan av kris.78 Eftersom högerpopulismen lockar
människor som utmärks av misstro mot etablerade
partier, medier och forskning finns det också en jordmån för en alarmistisk och överdriven retorik.79

Negativa nyheter får uppmärksamhet
För det andra präglas de traditionella mediernas bevakning av politik och samhälle av att fokusera mer på
problem och sådant som inte fungerar än sådant som
fungerar.80 Det är visserligen inget nytt, men för medierna är dåliga nyheter goda nyheter. Denna partiskhet
till förmån för negativa nyheter eller negativitetsbias
beror delvis på att det ligger i mediernas uppdrag att
förse människor med sådan information som de behöver för att kunna ta ställning i samhällsfrågor, och dit
hör onekligen information om olika problem. Genom
att rapportera om problem bidrar medierna till att
dessa får uppmärksamhet vilket ökar sannolikheten att
problemen åtgärdas. Samtidigt fångar negativa nyheter
människors uppmärksamhet mer effektivt än positiva
nyheter och är därmed attraktiva ur ett kommersiellt
perspektiv och i kampen om uppmärksamhet. Det har
betydelse i en tid när konkurrensen om människors

75 Martinsson, 2021.
76 Se bland annat Strömbäck, 2013a, 2013b.
77 Se bland annat Moffitt, 2016; Taggart, 2000.
78 Se bland annat Benkler, Faris & Roberts, 2018.
79 I Sverige märks det bland annat genom att Sverigedemokraternas sympatisöreer har lägre förtroende för olika institutioner än andra partiers
sympatisörer. Se exempelvis Andersson, 2021; Andersson & Oscarsson, 2020; Jönsson, 2020; Strömbäck & Karlsson, 2017.
80 Lengauer, Esser & Berganza, 2012; Esser, Engesser & Matthes, 2017; Strömbäck, 2019.
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uppmärksamhet är hårdare än någonsin. Negativitet
brukar också anses vara ett av de främsta nyhetsvärderingskriterierna.81

Vi minns farorna
För det tredje har människor en tendens att inte bara
uppmärksamma negativ snarare än positiv information
utan också att komma ihåg negativ information bättre
än positiv information.82 Att människor har en tendens
att uppmärksamma negativ snarare än positiv information kan förklaras ur ett evolutionärt perspektiv, där
överlevnaden under långa perioder av mänsklighetens
historia har hängt på förmågan att tidigt upptäcka faror.
Denna tendens förklarar också att medierna präglas av
en negativitetsbias: de vet att negativa nyheter fungerar.
Kombinerat med att människor kommer ihåg negativ
information bättre än positiv information blir resultatet dock lätt att människor överskattar problem och
underskattar det som fungerar. Den politiska debattens
problemfokusering bidrar i det sammanhanget till att ge
ytterligare bränsle åt såväl mediernas negativitetsbias som
att många människor överskattar de problem som finns.

“Det finns ett gap mellan
hur människor uppfattar
verkligheten och hur
verkligheten faktiskt är
beskaffad”
Det finns med andra ord flera sammanlänkade förklaringar till varför många uttrycker pessimism över
utvecklingen och överskattar de problem som finns.
Därutöver visar en mängd studier, som diskuterades
tidigare, att det på många områden finns ett gap mellan
hur människor uppfattar verkligheten och hur verkligheten faktiskt är beskaffad. Det kan antingen bero på att
människor saknar kunskap och är oinformerade eller att
de är felinformerade.83
Desto viktigare blir det att försöka fastställa vad som
faktiskt utmärker situationen i Sverige, bortom den politiska kampen om verklighetsbilden. Ur det perspektivet
är det centrala slutsatsen av den här rapporten entydig
och värd att betona: Sverige är ett av världens främsta
länder. Från demokrati, pressfrihet och jämställdhet
till social rättvisa och inkludering till företagsklimat,
innovationskraft och konkurrenskraft till miljö och en
hållbar utveckling rankas Sverige regelmässigt till de tio
främsta länderna och i drygt hälften av fallen som ett av
de fem främsta länderna. Viktigt att notera är den bredd
som utmärker de index där Sverige rankas som ett av

de ledande länderna. Det är inte bara på något enskilt
område Sverige som räknas som ledande: på område
efter område tillhör Sverige de främsta länderna. Det
finns heller ingenting som tyder på att Sverige under de
senaste åren har tappat mark i de internationellt jämförande rankningarna. Därmed inte sagt att de internationellt jämförande index och rankningar som den här
rapporten är baserad på är ofelbara. Det är de inte. Man
kan alltid rikta kritik mot enskilda index och rankningar och diskutera exakt vad de mäter, om de borde ha
konstruerats på något annat sätt, om de borde ha använt
andra eller fler indikatorer, eller för hur de viktar betydelsen av olika indikatorer. Den kritiken är legitim, och
inget enskilt index visar hela sanningen och inget annat
än sanningen. En illustration av det är att Sverige i de
tre index som handlar om jämställdheten mellan könen
rankas på första, tredje respektive femte plats.
Desto viktigare blir det att inte fästa allt för stor vikt vid
något enskilt index utan att i stället se till helhetsbilden:
Sverige tillhör världens främsta länder på en rad olika
områden. I det sammanhanget är det värt att påminna
om att inget av de internationellt jämförande indexen
och rankningarna har tagits fram för att gynna eller
missgynna Sverige. Inget av dem har heller tagits fram
för att gynna vare sig regeringen eller oppositionen 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
svenska inrikespolitiska debatten.

Desinformation bör bemötas med fakta
Ur det här perspektivet bör det ses som desinformation
att påstå att Sverige skulle vara ett land i förfall eller
djup kris, för att inte tala om påståenden om att vi har
blivit ett u-land eller befinner oss i någon form av
inbördeskrig. Likt all annan desinformation behöver
sådan desinformation mötas med fakta, och fakta är att
Sverige trots de problem som finns är ett av världens
främsta länder. Ur ett demokratiskt perspektiv finns
det inga skäl att skönmåla, men inte heller svartmåla.
I stället bör debatten utgå från etablerad evidens.
Det är också viktigt ur ett framtidsperspektiv och om
Sverige ska lösa de problem som otvetydigt finns. I
slutändan bygger all framgångsrik problemlösning
på en rationell och saklig analys av fakta och evidens
kombinerat med klarhet över vad som är mål respektive
medel. Både överdriven optimism och pessimism är
problematisk och bör undvikas, men i dagens Sverige
framstår svartmålningar och överdriven pessimism
som ett betydligt större problem än skönmålningar och
överdriven optimism. 

81 Se vidare Strömbäck, 2019.
82 Se bland annat Ito et al., 1998; Soroka & McAdams, 2015; Soroka, Fournier & Nir, 2019.
83 Flynn, 2016; Flynn, Nyhan & Reifler, 2017; Kuklinski et al., 2000; Lindgren et al., 2022.
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