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2020 års rapport om mänsklig utveckling
2020 års rapport om mänsklig utveckling är en 
30-årsjubileumsutgåva och den senaste i serien 
av globala rapporter om mänsklig utveckling 
som publicerats av FN:s utvecklingsprogram 
(UNDP) sedan 1990. Dessa rapporter utgör 
oberoende, analytiskt och empiriskt grundade 
diskussioner om viktiga frågor, trender och 
politiska åtgärder på utvecklingsområdet.

Ytterligare resurser relaterade till 2020 års 
rapport om mänsklig utveckling finns online på 
http://hdr.undp.org. Resurser på webbplatsen 
inkluderar digitala versioner och översättningar 
av rapporten och översikten på mer än tio 
språk, en interaktiv webbversion av rapporten, 
en uppsättning bakgrundsdokument och 
krönikor beställda för rapporten, interaktiva 
datavisualiseringar och databaser över 
indikatorer för mänsklig utveckling, fullständiga 
förklaringar av de källor och metoder som 
använts i rapportens sammansatta index, 
landsprofiler och annat bakgrundsmaterial 
och tidigare globala, regionala och nationella 
rapporter om mänsklig utveckling. Korrigeringar 
och tillägg finns också tillgängliga online.

Omslaget förmedlar de komplexa 
förbindelserna mellan människa och planet, 
vilkas ömsesidiga beroende är ett kännetecken 
för antropocen. Bilden väcker känslan av de 
många möjligheterna som människor och 
jorden har att blomstra om mänskligheten gör 
andra utvecklingsval, sådana som syftar till att 
förbättra rättvisa, främja innovation och införa 
en känsla av att vi tar hand om naturen. 
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Förord

2020 har varit ett mörkt år i skuggan av covid-19. Forskare 
har varnat för en pandemi som denna i åratal och pekat på 
ökningen av zoonotiska patogener – som överförs från djur 
till människor – som ett exempel på de påfrestningar som 
människor utsätter jorden för.

Dessa påfrestningar har ökat kraftigt de senaste 100 åren. 
Människor har uträttat stordåd, men vi har också drivit jorden 
till gränsen för vad den klarar av. Klimatförändringar, bristande 
ojämlikhet, rekordmånga människor som tvingas lämna sina 
hem på grund av konflikter och kriser – detta är resultaten av 
samhällen som värdesätter vad de mäter istället för att mäta 
vad de värdesätter. 

Faktum är att de påfrestningar vi utsätter planeten för har 
blivit så omfattande att forskare överväger om jorden har gått 
in i en helt ny geologisk epok: antropocen, eller människans 
tidsålder. Det betyder att vi är de första människorna som lever 
i en tid definierad av mänskliga val där den största risken för 
vår överlevnad är oss själva.

Att främja mänsklig utveckling och samtidigt eliminera dessa 
påfrestningar på vår jord är nästa steg för mänsklig utveckling och 
att utforska detta blir det centrala i denna 30-årsjubileumsupplaga 
av UNDP:s rapport om mänsklig utveckling.

För att överleva och frodas i denna nya tidsålder måste vi hitta 
en ny väg framåt där vi tar hänsyn till människans och jordens 
sammanflätade öde och erkänner att koldioxidavtrycket och 
det ekologiska fotavtrycket hos dem som har det bättre ställt 
innebär berövade möjligheter för dem som har det sämre ställt.

Exempelvis kompenserar en  person från Amazonas 
ursprungsbefolkning, vars handlingar bidrar till att skydda 
en betydande del av världens tropiska skog, motsvarande 
koldioxidutsläppen från en person som tillhör den rikaste  
1 procenten av världens befolkning.  Ändå fortsätter 
ursprungsfolk att stöta på svårigheter, förföljelse och 
diskriminering.

Så många som 4 000 generationer hinner leva och dö innan 
den koldioxid som släppts ut från den industriella revolutionen 
till i dag har avlägsnats från atmosfären, och ändå fortsätter 
beslutsfattare att subventionera fossila bränslen och förlänga 
vårt koldioxidberoende som flyter som ett knark genom 
ekonomins ådror.

Samtidigt som världens rikaste länder kan uppleva upp till 
18 färre dagar med extremt väder varje år under vår livstid 
på grund av klimatkrisen så får de fattigaste länderna upp till 
100 fler dagar med extremt väder. Det antalet kan fortfarande 
halveras om Parisavtalet genomförs fullt ut.

Det är hög tid för förändring. Vår framtid är inte en fråga om 
att välja mellan människor och träd - det är en fråga om inget 
eller båda.

När man i rapporten för mänsklig utveckling 1990 först 
ifrågasatte tillväxt som ett mått på framsteg formades 
geopolitiken fortfarande av det kalla kriget, internet hade 
precis uppfunnits och få hade hört talas om klimatförändringar. 
UNDP erbjöd då ett framåtblickande alternativ till BNP och 
rangordnade alla länder efter huruvida invånarna hade 
friheten och möjligheten att leva ett värdigt liv. På så sätt 
öppnade vi för ett nytt samtal om betydelsen av ett bra liv och 
hur vi kan uppnå det.

Nu, 30 år senare, har mycket förändrats, men hoppet och 
möjligheterna är desamma. Om människan har makten 
att skapa en helt ny geologisk epok har hon också makten 
att välja förändring. Vi är inte den sista generationen i 
antropocen – vi är den första som uppmärksammat den. Vi 
är de upptäcksresande och innovatörerna som får bestämma 
vad denna första generation i antropocen kommer att bli 
ihågkommen för.

Kommer vi att bli ihågkomna för de fossiler vi lämnar efter 
oss: en typ av art, sedan länge utdöd, nedsjunken som fossiler 
i leran tillsammans med plasttandborstar och flaskkorkar, med 
ett arv av förlust och avfall? Eller kommer vi att lämna ett mer 
värdefullt avtryck: balans mellan människa och jord, en framtid 
som är skälig och rättvis?

Nästa steg: mänsklig utveckling och antropocen skildrar 
detta val och erbjuder ett tankeväckande, nödvändigt 
alternativ till förlamning inför stigande fattigdom och 
ojämlikheter samt alarmerande förändringar av planeten. Med 
det nya experimentella indexet för mänsklig utveckling (Human 
Development Index, HDI), som anpassats för påfrestningar på 
planeten, hoppas vi kunna påbörja ett nytt samtal på varje 
lands väg framåt – en väg som ännu inte har utforskats. Vägen 
framåt efter covid-19 blir en hel generations resa - en resa som 
vi hoppas att alla människor väljer att följa med på.

Achim Steiner 
Administratör 
FN:s utvecklingsprogram
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Tack

Alla människor, överallt i världen, har 
påverkats av covid-19-pandemin. 
Mitt i ett otroligt lidande framstod 
framställandet av en rapport om 
mänsklig utveckling ofta som 
mindre brådskande under 2020. 
Rapportgruppen kände ett behov av att 
dokumentera pandemins utbredning 
och förödande inverkan på mänsklig 
utveckling och stödja UNDP:s bemötande 
av krisen. Den välplanerade processen 
för samråd och gruppmöten var tvungen 
att skrotas eller ändras som aldrig förr. 
Detta innebar en återuppfinning av 
rapportens typiska produktionsprocess. 
Vid flera tillfällen verkade det som 
om rapporten helt enkelt inte kunde 
slutföras i tid. Det enda som gjorde det 
möjligt var övertygelsen att rapporten 
medförde något viktigt i förhållande till 
årets kris, skyldigheten att hedra 30 år 
av rapporter för mänsklig utveckling 
samt uppmuntran, generositeten och 
bidragen från alla inblandade, av vilka 
bara några nämns i denna text.

Medlemmarna i vår rådgivande styrelse, 
ledd av Tharman Shanmugaratnam och 
A. Michael Spence som medordförande, 
stödde oss i flera långa virtuella 
möten och tillhandahöll omfattande 
rådgivning om fyra långa utkast. De 
övriga medlemmarna i den rådgivande 
styrelsen var Olu Ajakaiye, Kaushik Basu, 
Haroon Bhorat, Gretchen C. Daily, Marc 
Fleurbaey, Xiheng Jiang, Ravi Kanbur, 
Jaya Krishnakumar, Melissa Leach, Laura 
Chinchilla Miranda, Thomas Piketty, 
Janez Potočnik, Frances Stewart, Pavan 
Sukhdev, Ilona Szabó de Carvalho, 
Krushil Watene och Helga Weisz.

Utöver råden från vår rådgivande 
styrelse tillhandahöll den rådgivande 
stat ist ikpanelen för rapporten 
vägledning om flera metodologiska 
aspekter och dataaspekter i 

rapporten, särskilt i samband med 
beräkningen av rapportens index för 
mänsklig utveckling. Vi vill tacka alla 
panelmedlemmar: Mario Biggeri, 
Camilo Ceita, Ludgarde Coppens, Koen 
Decancq, Marie Haldorson, Jason Hickel, 
Steve Macfeely, Mohd Uzir Mahidin, 
Silvia Montoya, Shantanu Mukherjee, 
Michaela Saisana, Hany Torky och Dany 
Wazen.

Även många utan formel l 
rådgivningsroll erbjöd råd, däribland 
Inês L. Azevedo, Anthony Cox, Andrew 
Crabtree, Erle C. Ellis, Eli Fenichel, Victor 
Galaz, Douglas Gollin, Judith Macgregor, 
Ligia Noronha, Belinda Reyers, Ingrid 
Robeyns, Paul Schreyer, Amartya Sen, 
Nicholas Stern, Joseph E. Stiglitz, Izabella 
Teixeira och Duncan Wingham.

Vi är tacksamma för särskilt nära 
samarbeten med våra partner vid 
World Inequality Lab, däribland Lucas 
Chancel och Tancrède Voituriez, med 
kollegor vid FN:s miljöprogram, bland 
andra Inger Andersen, María José 
Baptista, Maxwell Gomera, Pushpam 
Kumar, Cornelia Pretorius, Steven Stone 
och Merlyn Van Voore och vid det 
internationella vetenskapsrådet, bland 
andra Eve El Chehaly, Mathieu Denis, 
Peter Gluckman, Heide Hackmann, 
Binyam Sisay Mendisu, Dirk Messner, 
Alison Meston, Elisa Reis, Asunción 
Lera St. Clair, Megha Sud och Zhenya 
Tsoy, med vilka vi samarbetade för 
att inleda ett löpande samtal om 
nytänkande inom mänsklig utveckling. 
Vi är tacksamma för möjligheten att 
få lägga fram rapporten för och ta 
emot feedback från den internationella 
panelen för hållbar resursförvaltning 
och för det nära samarbetet med och 
stödet från Stockholm Resilience Center 
vid Stockholms universitet.

Vi  u p ps ka t ta r  ä ve n  a l la 
uppgifter, skriftliga synpunkter och 

sakkunnigbedömningar av utkast till 
kapitel i rapporten, från bland andra 
Nuzhat Ahmad, Sabina Alkire, Simon 
Anholt, Edward Barbier, Scott Barrett, 
Kendon Bell, Joaquín Bernal, Christelle 
Cazabat, Manqi Chang, Ajay Chhibber, 
David Collste, Sarah Cornell, Bina Desai, 
Simon Dikau, Andrea S. Downing, Maria 
Teresa Miranda Espinosa, David Farrier, 
Katherine Farrow, John E. Fernández, 
Eduardo Flores Mendoza, Max Franks, 
William Gbohoui, Arunabha Ghosh, 
Oscar Gomez, Nandini Harihar, Dina 
Hestad, Solomon Hsiang, Inge Kaul, Axel 
Kleidon, Fanni Kosvedi, Jan. J. Kuiper, 
Timothy M. Lenton, Wolfgang Lutz, 
Khalid Malik, Wolf M. Mooij, Michael 
Muthukrishna, Karine Nyborg, Karen 
O’Brien, Carl Obst, José Antonio Ocampo, 
Toby Ord, Ian Parry, Catherine Pattillo, 
Jonathan Proctor, Francisco R. Rodríguez, 
Valentina Rotondi, Roman Seidl, Uno 
Svedin, Jeanette Tseng, Iñaki Permanyer 
Ugartemendia, David G. Victor, Gaia 
Vince och Dianneke van Wijk.

Ett antal virtuella samråd med 
tematiska och regionala experter hölls 
mellan februari och september 2020, 
och fysiska samråd hölls i New York, 
i Republiken Korea, som anordnades 
av UNDP:s Seoul Policy Centre och 
i Zimbabwe, där FN:s ekonomiska 
kommission för Afrika stod som värd. 
Vi är tacksamma för de synpunkter 
som mottogs i samband med dessa 
samråd från Lilibeth Acosta-Michlik, Bina 
Agarwal, Sanghoon Ahn, Joseph Aldy, 
Alessandra Alfieri, Frans Berkhout, Steve 
Brumby, Anthony Cak, Hongmin Chun, 
Keeyong Chung, William Clark, Flavio 
Comin, Adriana Conconi, Fabio Corsi, 
Diane Coyle, Rosie Day, Fiona Dove, Paul 
Ekins, Marina Fischer-Kowalski, Enrico 
Giovannini, Pamela Green, Peter Haas, 
Raya Haffar El Hassan, Mark Halle, 
Stéphane Hallegatte, Laurel Hanscom, 
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Gordon Hanson, Ilpyo Hong, Samantha 
Hyde, Sandhya Seshadri Iyer, Nobuko 
Kajiura, Thomas Kalinowski, Simrit Kaur, 
Asim I. Khwaja, Yeonsoo Kim, Randall 
Krantz, Sarah Lattrell, Henry Lee, David 
Lin, Ben Metz, James Murombedzi, Connie 
Nshemereirwe, John Ouma-Mugabe, 
Jihyeon Irene Park, Richard Peiser, Richard 
Poulton, Isabel Guerrero Pulgar, Steven 
Ramage, Forest Reinhardt, Katherine 
Richardson, Jin Hong Rim, Giovanni Ruta, 
Sabyasachi Saha, Saurabh Sinha, Ingvild 
Solvang, Yo Whan Son, Tanja Srebotnjak, 
Jomo Kwame Sundaram, Philip Thigo, 
Charles Vörösmarty, Mathis Wackernagel, 
Robert Watson och Kayla Walsh.

Ytterligare stöd erhölls även av 
andra som är för många för att 
kunna nämnas här. Samråden står 
förtecknade på http://hdr.undp.org/
en/towards-hdr-2020, och ytterligare 
partner och deltagare anges på http://
hdr.undp.org/en/acknowledgements-
hdr-2020. Bidrag, stöd och bistånd från 
samarbetsinstitutioner, inklusive UNDP:s 
regionala byråer och landskontor, har 
även tagits emot med stor tacksamhet.

Vi är tacksamma för alla de kollegor 
inom FN som bistått utarbetandet av 
rapporten genom att anordna samråd 
eller dela med sig av synpunkter 
och råd. Bland dessa ingår Robert 
Hamwey, Maria Teresa Da Piedade 
Moreira, Henrique Pacini och Shamika 
Sirimanne vid FN:s konferens för handel 
och utveckling, Astra Bonini, Sara 
Castro-Hallgren, Hoi Wai Jackie Cheng 
och Elliott Harris vid FN:s avdelning för 
ekonomiska och sociala frågor, Manos 
Antoninis, Bilal Barakat, Nicole Bella, 
Anna Cristina D’Addio, Camila Lima 
De Moraes och Katharine Redman 
vid FN:s organisation för utbildning, 
vetenskap och kultur, Shams Banihani, 

Hany Besada, Jorge Chediek, Naveeda 
Nazir och Xiaojun Grace Wang vid FN:s 
kontor för syd-syd-samarbete, Kunal Sen 
vid FN:s universitet – Världsinstitutet för 
utveckling och ekonomisk forskning och 
många kollegor från FN:s barnfond och 
FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors 
egenmakt.

Kollegor vid UNDP tillhandahöll råd 
och synpunkter. Vi vill också tacka Marcel 
Alers, Jesus Alvarado, Carlos Arboleda, 
Sade Bamimore, Betina Barbosa, Malika 
Bhandarkar, Bradley Busetto, Michele 
Candotti, Sarwat Chowdhury, Joseph 
D’Cruz, Abdoulaye Mar Dieye, Simon 
Dikau, Mirjana Spoljaric Egger, Jamison 
Ervin (som ägnade mycket tid åt att ge 
råd och bidra till rapporten), Bakhodur 
Eshonov, Ahunna Eziakonwa, Almudena 
Fernández, Cassie Flynn, Bertrand Frot, 
Oscar A. Garcia, Raymond Gilpin, Balazs 
Horvath, Vito Intini, Artemy Izmestiev, 
Anne Juepner, Stephan Klingebiel, 
Raquel Lagunas, Luis Felipe López-
Calva, Marion Marigo, George Gray 
Molina, Mansour Ndiaye, Sydney Neeley, 
Hye-Jin Park, Midori Paxton, Clea Paz, 
Isabel de Saint Malo de Alvarado, Tim 
Scott, Ben Slay, Anca Stoica, Bertrand 
Tessa, Anne Virnig, Mourad Wahba och 
Kanni Wignaraja. 

Vi hade turen att få stöd från 
begåvade praktikanter– Jadher Aguad, 
Cesar Castillo Garcia, Jungjin Koo och 
Ajita Singh – och faktagranskarna 
Jeremy Marand, Tobias Schillings och 
Emilia Toczydlowska. 

UNDP:s Human Development Report 
Office vill också rikta sin tacksamhet 
till regeringarna i Tyskland, Republiken 
Korea, Portugal och Sverige för deras 
ekonomiska bidrag. Deras fortsatta stöd 
är mycket uppskattat och av avgörande 
betydelse.

Vi vill tacka för det mycket 
professionella arbete som utförts av 
våra redaktörer och grafiska formgivare 
på Communications Development 
Incorporated, under ledning av Bruce 
Ross-Larson med Joe Brinley, Joe 
Caponio, Meta de Coquereaumont, Mike 
Crumplar, Peter Redvers-Lee, Christopher 
Trott och Elaine Wilson. Ett speciellt tack 
till Bruce, som redigerade den allra första 
rapporten för 30 år sedan och nästan 
alla andra rapporter sedan dess, för 
oöverträffad granskning och visdom – 
och inte sällan också uppmuntran.

Avslutningsvis vill vi ägna ett stort 
tack till UNDP:s administratör Achim 
Steiner. Hans undersökande hållning 
och ständiga påminnelse om att 
människors oro behöver bemötas i 
rapporten gav oss den vägledning vi 
behövde för att utforma argumenten 
på ett noggrant men även praktiskt 
sätt. Han klargjorde för oss att denna 
rapport bör spela en stor roll i samband 
med covid-19-pandemin och framåt 
i tiden. Det gav oss de hjälpmedel vi 
behövde för att navigera utarbetandet 
av rapporten under ett förvirrande år, 
och vi hoppas att vi har nått detta mål 
i vårt försök att bidra till nästa steg för 
mänsklig utveckling i antropocen.

Pedro Conceição
Chef
UNDP:s Human Development  
Report Office 
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Vi befinner oss i ett helt nytt skede i mänsklighetens 
historia och i vår planets historia. Varningslamporna 
för våra samhällen och vår jord blinkar röda. Det 
har de gjort under en tid, som vi ju är väl medvetna 
om. Covid-19-pandemin är den senaste plågsamma 
konsekvensen av stora obalanser. Forskare har 
länge varnat för att okända patogener kommer att 
framträda allt oftare i samband med interaktioner 
mellan människor, boskap och vilda djur,1 och 
dessa interaktioner har ökat stadigt i omfattning 
och intensitet, vilket till slut pressar de lokala 
ekosystemen så hårt att dödliga virus bryter ut. Det 
nya coronaviruset är det senaste av sitt slag men om 
vi inte lossar vårt grepp om naturen kommer det inte 
heller att bli det sista.

Nya patogener faller inte från himlen, och det 
gör inte heller de epidemier som de kan orsaka.  
Covid-19 har spridits snabbt i vår sammanlänkade 
värld och har rotat sig var helst det landat. Viruset 
trivs särskilt i samhällets sprickor och utnyttjar och 
förvärrar otaliga ojämlikheter vad gäller mänsklig 
utveckling. I alltför många fall har dessa sprickor 

hindrat ansträngningarna för att kontrollera viruset 
(kapitel 2).

Medan covid-19 har dragit till sig världens 
uppmärksamhet fortsätter de redan befintliga 
kriserna. Ta klimatförändringarna. Atlantens 
orkansäsong 2020 satte antingen nya rekord eller var 
nära att göra det, både i antal stormar och hur många 
av dem som snabbt intensifierades.2 Under de senaste 
tolv månaderna drog jättelika bränder fram över 
enorma områden i Australien, brasilianska Pantanal, 
östra Sibirien i Ryssland och på USA:s västkust.3 
Jordens biologiska mångfald försämras i rask takt och 
en fjärdedel av alla arter hotas av utrotning, många 
inom bara några årtionden.4 Ett flertal experter tror 
att vi lever i eller är på väg mot en massutrotning av 
arter, den sjätte i jordens historia och den första som 
orsakas av en enda organism - oss människor.5

”Varningslamporna för våra samhällen  
och vår jord blinkar röda.” 
 

Figur 1 Planetära och sociala obalanser förstärker varandra

Källa: UNDP:s Human Development Report Office
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Påfrestningen på planeten speglar den påfrestning 
som många av våra samhällen står inför. Detta är inte 
någon slump. Faktum är att planetära obalanser (den 
farliga förändringen av planeten för människor och alla 
livsformer) och sociala obalanser förvärrar varandra 
(diagram 1).6 Såsom framgår av 2019 års rapport 
om mänsklig utveckling har många ojämlikheter 
inom mänsklig utveckling ökat och fortsätter att 
öka.7 Klimatförändringarna, bland andra farliga 
planetära förändringar, kommer bara att förvärra 
situationen (diagram 2).8 Den sociala rörligheten har 
minskat, samtidigt som den sociala instabiliteten har 
stigit.9 De olycksbådande tecknen på demokratisk 
tillbakagång och ökande auktoritärt styre är oroande.10 
Kollektiva åtgärder för allt från covid-19-pandemin 
till klimatförändringarna blir svårare i och med den 
sociala fragmenteringen (kapitel 1).11

”Det nya normala är på intågande. 
Covid-19 är bara toppen av isberget.”

Det talas om att återgå till ”det normala” som om 
det fanns något förutbestämt slutdatum för de många 
kriser som drabbar våra samhällen och vår jord, och 
som om detta vore önskvärt eller ens möjligt. Vilket 
slags eller vems normala skulle det vara? Att gå från 
en kris till en annan är typiskt för vår tid, vilket har att 

göra med det tidigare normala, en återgång till vad 
som till synes skulle leda till oändlig krishantering i 
framtiden, inte till mänsklig utveckling.

Oavsett om vi vill det eller inte är det nya normala 
på intågande. Covid-19 är bara toppen av isberget. 
Forskare tror i allmänhet att vi lämnar holocen, som 
pågått i cirka 12 000 år, och under vilken den mänskliga 
civilisationen som vi känner den i dag uppkom. De är 
av åsikten att vi nu träder in i en ny geologisk epok – 
antropocen – där människan är en dominerande kraft 
som formar jordens framtid.12 Frågan är: vad gör vi 
med denna nya tidsålder? Väljer vi, när vi står inför en 
osäker framtid, att ge oss in på djärva nya vägar som 
leder till större mänsklig frihet men även minskade 
påfrestningar på planeten? Eller väljer vi att försöka – 
och i slutändan misslyckas med – att gå tillbaka till det 
invanda och dras iväg, dåligt utrustade och utan mål, 
till en farlig verklighet vi inte känner till?

Med denna rapport om mänsklig utveckling 
ställer vi oss bestämt bakom det första alternativet, 
och i argumenten för detta går vi längre än att bara 
sammanfatta välkända förteckningar över vad som 
kan göras för att förverkliga en sådan framtid. Vi 
vet att koldioxidprissättning kan vara en effektiv 
och ändamålsenlig politisk åtgärd för att minska 
koldioxidutsläppen. Vi vet att subventioner av fossila 

Figur 2 Förändringar i antalet dagar med extrema temperaturer – till följd av klimatförändringar – kommer 
bara att förvärra ojämlikheter inom mänsklig utveckling

Anmärkning: Med dagar med extrema temperaturer avses dagar då temperaturen är under 0 grader Celsius eller över 35 grader Celsius. Diagrammet 
visar förändringen mellan det faktiska antalet dagar med extrema temperaturer under 1986–2005 och det beräknade medianvärdet av antalet dagar 
med extrema temperaturer under 2080–2099.
Källa: UNDP:s Human Development Report Office baserat på Carleton m.fl. (2020).
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bränslen uppmuntrar till just sådana utsläpp och 
bör fasas ut (kapitel 5). I rapporten diskuteras hur 
samhällen kan göra olika val, men dess unika bidrag 
utgörs framför allt av det perspektiv den ger i fråga om 
mänsklig utveckling. Det är ett perspektiv som syftar 
till att undanröja några av de svåraste hindren för att 
driva mänsklig utveckling framåt och samtidigt minska 
påfrestningarna på planeten. I rapporten fokuseras 
på varför lösningar som diskuterats ingående inte 
genomförs fullt ut, utan ofta i en för liten utsträckning 
för att de ska kunna göra någon skillnad.

I rapporten ifrågasätts själva beskrivningen av 
”lösningar på ett problem”, som får lösningar på 
diskreta problem att framstå som externa, något som 
finns långt borta och som inte har med oss att göra. 
När lösningar har upptäckts behöver vi enligt detta 
tankesätt bara tillämpa dem som ett universalmedel 
som fungerar överallt. Teknik och innovation spelar 
en roll, som enligt rapporten dessutom är mycket 
viktig, men bilden är mycket mer komplex, mer 
icke-linjär och betydligt mer dynamisk än så – det 
är inte bara att sätta igång och köra. En till synes 
lovande lösning kan visa sig få farliga oförutsedda 
konsekvenser. Vi måste omformulera vår strategi 
från att handla om att lösa diskreta isolerade problem 
till att navigera flerdimensionella, sammanlänkade 
och i allt större utsträckning universella problem.

Med tanke på komplexiteten måste framstegen 
ske på ett anpassningsbart sätt genom praktiska 
erfarenheter. Framstegen måste bygga på breda 
innovationer, vara förankrade i ett reflekterande 
delat beslutsfattande och understödjas av en lagom 
blandning av både morot och piska. Det blir inte 
lätt att nå dit. De grundläggande skillnaderna är 
betydande vad gäller intressen och de nuvarande 
institutionernas lyhördhet och ansvarsskyldighet. 
Även olika former av ojämlikhet är omfattande och 
leder till ett begränsat deltagande i beslutsfattande, 
mindre potential för innovation och ökad sårbarhet 
för klimatförändringar och ekologiska hot (diagram 
3).13 Utvecklingsalternativen är ofta inramade som om 
de vore begränsade till en rad smala, upptrampade 
vägar som i slutändan är ohållbara. Om vi går ännu 
djupare hittar vi frågor om vad vi värdesätter och hur 
mycket vi värdesätter det.14

”Mänskliga val som är formade av värderingar 
och institutioner har, vare sig vi är medvetna om 
det eller inte, gett upphov till de sammankopplade 
planetära och sociala obalanser som vi står inför.”

För att citera Cassius i Shakespeares Julius Caesar: 
”Felet [...] ligger inte i våra stjärnor, utan i oss själva.”15 
Mänskliga val som är formade av värderingar och 
institutioner har, vare sig vi är medvetna om det eller 

Diagram 3 I länder med stora ekologiska hot finns även en ökad social sårbarhet

Anmärkning: Exkl. avvikande värden. Med ekologiska hot avses vattenstress, osäker livsmedelsförsörjning, torka, översvämningar, cykloner, 
temperaturökning, stigande havsnivå och befolkningstillväxt. Nivåer definieras av antalet hot som varje land står inför: lågt (noll till ett hot), 
medel (två till tre hot) och högt (fyra eller fler hot). Se IEP (2020).
Källa: UNDP:s Human Development Report Office baserat på uppgifter från FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor och IEP (2020).
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inte, gett upphov till de sammankopplade planetära 
och sociala obalanser som vi står inför. Vi hindras 
av samma stela värderingar och institutioner när 
vi försöker förstå och ta itu med dessa obalanser, 
och det är denna stelhet som gör våra tidigare val 
så långsamma. Vi måste kritiskt granska mänskliga 
värderingar och institutioner, särskilt hur makt 
fördelas och hanteras, för att påskynda genomförandet 
av Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Strategin för mänsklig utveckling har mycket att 
bidra till när det gäller att ta itu med vår kollektiva 
förlamning inför oroväckande planetära förändringar. 
Mänsklig utveckling handlar om att utvidga 
människors frihet och skapa fler val för människor 
så att de kan planera sin egen utveckling enligt sina 
värderingar, snarare än att föreskriva en eller flera 
specifika vägar. Alltför ofta ställs människan mot 
miljön i val som gäller utveckling, eftersom miljön 
systematiskt har varit undervärderad i strävan efter 
ekonomisk tillväxt. Begreppet mänsklig utveckling 
uppkom för exakt 30 år sedan som en motvikt till 
kortsynta definitioner av utveckling. Ekonomisk 
tillväxt är viktigt, särskilt för utvecklingsländer. Att 
höja inkomstnivåerna är avgörande för de som lever 
i fattigdom – i alla länder. Såsom dock betonades i 
2019 års rapport om mänsklig utveckling handlar de 
allt viktigare frågorna för många länder inte om hur 
stor hela kakan är, utan den relativa storleken på dess 
bitar.16 I årets rapport, men även i tidigare rapporter, 
oroar vi oss också för ugnen som gräddar kakan.

Strategin för mänsklig utveckling påminner oss 
om att ekonomisk tillväxt har mer med medlet för 
att uppnå ett mål än med själva målet att göra. Mer 
materiella resurser har betydelse när de är rättvist 
fördelade och är inom planetens gränser,17 eftersom 
de utökar människors möjligheter från en generation 
till en annan. Faktum är att inkomstkomponenten 
i det ursprungliga indexet för mänsklig utveckling 
(HDI, Human Development Index) var tänkt att 
fungera som en variabel för materiella resurser som 
möjliggör en serie grundläggande faktorer som 
utökar människors möjligheter. Två faktorer: att leva 
ett hälsosamt liv och att ha en utbildning, är av så 
avgörande betydelse att de har mätts som en del av 
HDI ända sedan mätningarnas början. Till skillnad 
från inkomst och ekonomisk tillväxt är dessa faktorer 
inte bara medel, utan mål i sig själva.

I 2019 års rapport om mänsklig utveckling angavs 
att en ny generation förbättrade faktorer blir allt 
viktigare för att människor ska kunna frodas i den 
digitala tidsåldern.18 De centrala principerna för 
mänsklig utveckling har inte förändrats – ledstjärnan 

är fortfarande vad människor värdesätter. Det är 
i stället sammanhanget som har förändrats. Till 
exempel har över en miljard människor tagits ur 
extrem fattigdom under en generation,19 vilket utan 
tvekan en av mänsklighetens största prestationer. 
Samtidigt kan covid-19-pandemin ha drivit cirka 
100 miljoner människor in i extrem fattigdom, 
vilket är det värsta bakslaget inom en generation.20 
Den mänskliga utvecklingen kan ha råkat ut för 
ett stort bakslag under 2020 (diagram 4).21Att 
eliminera fattigdom i alla dess former, och att se till 
att den inte återkommer, är fortfarande centralt, 
men ambitionerna höjs kontinuerligt, som de bör, 
tillsammans med ett fast åtagande att inte lämna 
någon utanför. Mänsklig utveckling är en konstant 
resa, inte ett mål. Dess tyngdpunkt har alltid handlat 
om mer än att bara tillgodose de grundläggande 
behoven. Det handlar om att ge människor 
möjlighet att upptäcka och gå sina egna vägar mot 
ett meningsfullt liv som är förankrat i ökad frihet. 
Utvecklingen får oss att se människor som aktörer 
snarare än som patienter, vilket är ett centralt tema i 
årets rapport.

Marken under oss förskjuts när vi möter de 
oöverträffade utmaningarna med vad vi ser som 
antropocen. Den här gången handlar vägen framåt inte 
bara om att utöka människors förmåga att leva liv som 
de värdesätter, dvs. öka de val som finns tillgängliga för 
människor. Vi måste också noggrant överväga två andra 
viktiga mått på mänsklig utveckling: handlingsfrihet 
(dvs. förmågan att delta i beslutsfattande och göra sina 
val) och värderingar (dvs. de val som är mest önskade), 
med särskilt fokus på vår samverkan med naturen och 
på vår förvaltning av jorden.

”Mänsklig utveckling handlar om att ge 
människor möjlighet att upptäcka och 
gå sina egna vägar mot ett meningsfullt 
liv som är förankrat i ökad frihet.”

Förmåga, handlingsfrihet och värderingar är, 
precis som en trebent pall, oskiljaktiga när det 
gäller hur vi tolkar mänsklig utveckling inom ramen 
för antropocen. Vi kan inte anta att en utvidgning 
av människors förmåga automatiskt kommer att 
lätta påfrestningarna på planeten. HDI ger tydliga 
historiska bevis för det motsatta: de länder som ligger 
högst i HDI har tenderat att utsätta jorden för mer 
påfrestningar i större skala (figur 5).

Det går inte heller att bara anta att en ökad 
handlingsfrihet i sig innebär att människor med 
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Diagram 5 Länder med högre mänsklig utveckling tenderar att utsätta jorden för mer påfrestningar i större skala

Anmärkning: Med ekologiskt fotavtryck mäts mängden inhemsk och utländsk utvinning av material (biomassa, fossila bränslen, metallmalmer och icke-
metallhaltiga malmer) som används för att möta den inhemska slutliga efterfrågan på varor och tjänster inom ett land. Bubblans storlek står i proportion 
till landets befolkning. Den gröna rektangeln längst ned till höger står för ambitionen för mänsklig utveckling i antropocen (se ruta 1).
Källa: UNDP:s Human Development Report Office baserat på uppgifter från FN:s miljöprogram.
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Källa: Uppdaterad version av diagram 3 i UNDP (2020b).
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mer egenmakt alltid, ensamma och som grupp, 
kommer att välja bort farliga planetära förändringar. 
Värderingar, särskilt hur de samlas och interagerar, 
bidrar till en övergripande riktning för de val som 
människor med egenmakt gör i sina liv. Värderingar 
är grundläggande för vår personliga förståelse av 
vad det innebär att leva ett bra liv, men människor 
kan inte förverkliga sina värderingar utan tillräckliga 
förmågor och handlingsfrihet.

Enligt rapporten kan mänskligheten, för 
att navigera i antropocen, utveckla förmågor, 
handlingsfrihet och värderingar för att agera genom 
att förbättra rättvisa, främja innovation och skapa en 
känsla av att det är vi som tar hand om naturen.22 Om 
dessa har större vikt inom det ständigt ökande antal 
val som människor skapar för sig själva, om rättvisa, 
innovation och förvaltning blir centrala för vad det 
innebär att leva ett bra liv, kan människan blomstra 
samtidigt som påfrestningarna på planeten minskar.23

Vi har gott om belägg för att värderingar kan 
förändras på ett målmedvetet sätt och relativt 
snabbt. Ta till exempel den förändring som ägt rum 
i många länder gällande tobaksrelaterade sociala 
normer, föreskrifter och beteenden.24 Fram tills 
nyligen sågs tobaksrökning som något kulturellt 
eftertraktat i länder runt om i världen. Under de 
senaste årtiondena har cigarrettrökning i varierande 
grad blivit lågstatus, även om mycket arbete återstår, 
särskilt när det gäller att åtgärda kvarvarande 
ojämlikheter i tobaksanvändningen, speciellt i 
utvecklingsländer.25 Det första internationella 
hälsoavtal som förhandlats fram under ledning av 
Världshälsoorganisationen handlar uteslutande 
om tobakskontroll (ramkonventionen om 
tobakskontroll). Med 182 parter som omfattar mer 
än 90 procent av världens befolkning är avtalet ett 
exempel på vad vetenskapligt baserad sakkunskap 
inom folkhälsa, i kombination med ihållande och 
effektivt politiskt ledarskap, kan göra för att vidta 
åtgärder mot ett globaliserat problem.26

”Om rättvisa, innovation och förvaltning blir 
centrala för vad det innebär att leva ett bra 
liv kan människan blomstra samtidigt som 
påfrestningarna på planeten minskar.”

Miljövärderingar har genomgått liknande 
omvälvningar. Ta till exempel publiceringen 
av Rachel Carsons banbrytande Tyst vår, som 
allmänt anses ha varit startskottet för den moderna 
miljörörelsen, vars rötter går flera århundraden 
tillbaka.27 Distributionsproblem hamnade snart i 

förgrunden med rörelsen för miljörättvisa. Var och en 
var en del av en praktisk reaktion på nya verkligheter, 
såsom luft- och vattenföroreningar, som skedde 
på oöverträffade sätt och i aldrig tidigare skådad 
utsträckning, och som ofta hade en oproportionerlig 
inverkan på marginaliserade grupper. De utvidgade 
idén om vad som utgjorde ett bra liv genom att skapa 
utrymme för miljövård, social rättvisa och ansvar 
mellan flera generationer och lade grunden för 
tidsåldern för hållbar utveckling. De måste fortsätta 
att utvecklas som svar på globala utmaningar för 
planeten, som de i sin ursprungliga form inte var 
tänkta att ta itu med.

Nu, inom ramen för antropocen, är det viktigt att 
bli av med de stora åtskillnaderna mellan människan 
och planeten. Strategier för jordsystem pekar i 
allt större utsträckning på vår sammankoppling 
som socioekologiska system, en uppfattning som 
är mycket relevant för antropocen.28 Mänsklig 
utveckling är nära kopplad till ett sådant tankesätt. 
Det har alltid handlat om att bryta ner silos och skapa 
förbindelser. Hur skulle det kunna vara på ett annat 
sätt med ett utvecklingsperspektiv som inriktas på 
människans möjligheter? Vi rör oss alla in och ut ur 
sociala, ekonomiska och miljömässiga utrymmen. 
Varje dag kan en jordbrukare navigera i rollerna 
som mamma och hustru, samla ihop ved och hämta 
vatten, oroa sig för väder och skadedjur, förhandla på 
marknaden, köpa medicin och läroböcker. Människa, 
plats och miljö är inte bara sammankopplade i 
landsbygdssammanhang. Även stadsbor interagerar 
med sin miljö, ofta i en mycket större eller mer 
varierad utsträckning vad gäller livsmedel, vatten, 
luftkvalitet, fritid samt psykisk och fysisk hälsa. 
Det är perspektivet som fokuseras på varje individs 
erfarenhet, snarare än institutionella strukturer 
organiserade i sektorer, som gör det möjligt att 
bryta loss strategin för mänsklig utveckling från 
disciplinära och sektoriella bojor. Vi ser allt oftare 
kriser på systemnivå vilket är oroande. Vi har inte 
längre lyxen, om vi någonsin verkligen hade den, 
att lösa problem som isolerade, delvis oberoende 
punkter på separata sociala och ekologiska områden. 
I stället är de knutpunkter i ett ömsesidigt beroende 
socioekologiskt nätverk som i sin helhet blinkar rött.29 
Systemets motståndskraft har tagits för given, särskilt 
när endast en del av systemet var under belastning vid 
en given tidpunkt.30 Den homogeniserande effekten 
av våra dominerande modeller för produktion 
och konsumtion, som har varit upptagen med att 
knyta samman världen, har urholkat mångfalden 
– som är så viktig för motståndskraften – i alla dess 
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former, från biologiskt till kulturellt.31 Mångfalden 
ökar redundansen, och även om redundans kanske 
inte är bra för företagen är det bra för systemets 
motståndskraft inför chocker som färdas längs de 
linjer som förbinder människor och nationer.32

”I antropocen är det viktigt att bli av med de stora 
åtskillnaderna mellan människa och planet.”

Nu, på ett drygt årtionde, har den globala 
finanskrisen, klimatkrisen, ojämlikhetskrisen 
och covid-19-krisen alla visat att systemets 
motståndskraft håller på att brytas sönder. 
Buffertsystem maximeras. Förbindelser som en 
gång var starka kan bli bräckliga och är mer benägna 
att gå sönder än att förändras, vilket ytterligare 
destabiliserar jordsystemet.33 Resultatet är att 
störningar lättare blir smittsamma, oavsett om de 
är ekonomiska, miljömässiga eller virala, och att 
de likgiltigt glider genom de försvagade gränserna 
mellan nationer och skalar av illusionens väggar som 
skiljer människor från planeten.

Att fortsätta som vanligt kommer helt enkelt inte 
att fungera. Detsamma gäller för begreppet mänsklig 
utveckling, som måste uppdateras kontinuerligt för 
att kunna anta vår tids utmaningar. Det handlar inte 
om att kasta ut de centrala principerna, som förblir 
viktiga för dagens många utmaningar, utan snarare 
att bygga vidare på dem för att navigera i en turbulent 
ny geologisk epok. Målet för mänsklig utveckling 
är mer relevant än någonsin – för att människor ska 
kunna leva ett liv som de värdesätter. Det är i det 
målet som vi hittar potentialen att navigera i vår 
problematiska situation. Fortsätter vi som vanligt 
innebär det att människor, inklusive framtida 
generationer, kommer att stå inför allt färre alternativ 
i sina liv, i stället för allt fler.

Att minska påfrestningarna på planeten innebär 
att förstå hur allt liv på jorden, dvs. biosfären, stöder 
så mycket av det vi tar för givet, som den luft vi 
andas. Detta understryker kraftigt betydelsen av 
en biosfär som är regenererad, inte utarmad. Det 
innebär också att förstå hur samhällen använder 
energi och material. I vilken utsträckning kan 
energikällor, t.ex. från solen, förnyas på obestämd tid 
och i vilken utsträckning återvinns material snarare 
än bortsorteras som avfall och föroreningar? Den 
ackumulerande koldioxiden i atmosfären och plasten 
i haven är bara två av många exempel som illustrerar 
riskerna med att förlita sig på fossila bränslen och 
öppna materialcykler. Ett annat exempel är förlusten 
av biologisk mångfald, som ofta sker parallellt med 

förlusten av kulturell och språklig mångfald, och som 
utarmar samhällen kulturellt.34

Jorden har gått igenom perioder av instabilitet 
tidigare och har utvecklats till nya tillstånd. Planetära 
processer sker normalt över hundratusentals till 
miljoner år, en tidsskala långt utanför vår arts 
räckvidd. För oss mäts forntid i tusentals år. Vår 
samlade historia är bara en prick i den enorma 
geologiska tiden. Det inneboende instabila 
klimatet försvårar situationen. Holocen är trots 
sin uppenbara stabilitet en varm period inom ett 
föränderligt klimatsystem där svängningar mellan 
svalare istidsperioder och varmare perioder har 
blivit djupare och kraftigare. Jordens klimat har 
redan kännetecknats av plötsliga förändringar, 
och växthusgasutsläppen tillsammans med andra 
planetära störningar orsakade av människan i 
materialcykler, förvärrar situationen genom att lägga 
till nya instabiliteter ovanpå de redan befintliga.

I rapporten läggs krav fram om en rättvis 
omvandling som utvidgar människans frihet och 
samtidigt minskar påfrestningarna på planeten. 
Rekommendationerna i rapporten struktureras 
inte kring aktörer utan kring mekanismer för 
förändring, såsom sociala normer och värderingar, 
incitament och tillsyn samt naturbaserad mänsklig 
utveckling. För varje förändringsmekanism anges 
flera potentiella roller för samhällets aktörer: för 
regeringar, finansmarknader, politiska ledare och 
ledare i det civila samhället. Det handlar inte om 
att ställa människan mot miljön eller att eliminera 
marknader bara för att de ibland misslyckas. I stället 
handlar det om att se hur olika tillvägagångssätt 
- genom att använda normer och värderingar, 
incitament och tillsyn samt naturen själv - kan 
sammankopplas för att utvidga mänskliga friheter 
och samtidigt minska påfrestningarna på planeten.

System- och komplexitetstänkande gäller också 
sociala normer, som genereras och förstärks i hela 
samhället, från vad barn lär sig i skolan, vad människor 
gör online, vad ledare säger och antar genom sin 
politik. Normer uppvisar egenskaper som stabilitet 
och motståndskraft, men de kan och har förflyttats 
tillräckligt på kritiska punkter så att de uppnår nya 
tillstånd, vilka ibland är önskvärda och ibland mindre 
önskvärda. Positiv återkoppling kan hjälpa till att 
påskynda förändringar och stabilisera nya normativa 
tillstånd, och det kan ibland gå snabbt, som har skett 
med tobaksnormerna. Naturligtvis är också det 
omvända möjligt. Hur kan normer som är lika vaga 
som de är kraftfulla förändras? Vilka hjälpmedel och 
mekanismer finns tillgängliga för beslutsfattare och 
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vanliga medborgare? Denna fråga tas upp i kapitel 4 i 
rapporten. Ett första steg är att utöka de alternativ som 
är tillgängliga för människor. Att utvidga valet med 
till exempel förnybara energikällor och multimodala 
transportnät är i linje med att hjälpa människor att 
förverkliga sina värderingar. Det är också i linje med 
konkurrenskraftiga välfungerande marknader.

”I rapporten läggs krav fram om en rättvis 
omvandling som utvidgar människans frihet och 
samtidigt minskar påfrestningarna på planeten.” 

Samtidigt kan krissituationer leda till att 
systemen flyttas närmare tröskelvärdena för 
kritiska förändringar. Ta till exempel många 
länders erfarenheter av sina framsteg mot allmän 
sjukförsäkring, ett av målen för hållbar utveckling. 
En nyligen genomförd analys visade att bland 49 
länder med olika inkomstnivåer, valde de flesta att gå 
över till allmän sjukförsäkring till följd av störningar 
i det rådande läget, även när de återhämtade sig 
från perioder av social instabilitet.35 Dessutom har 
ländernas övergångar till allmän sjukförsäkring 
vanligtvis varit lättare när grannländer och likasinnade 
länder redan har uppnått det, vilket är ett exempel på 
både incitament och positiva återkopplingseffekter. 
De överlappande kriser som vi står inför nu, och 
den mest akuta krisen med covid-19-pandemin, är 
ett tillfälle för samhället att omvärdera normer och 
för politiska beslutsfattare att ta kraftfulla steg mot 
social och ekonomisk återhämtning för att investera 
i en hälsosammare, grönare och mer rättvis framtid, 
som leder till ökade mänskliga friheter och minskade 
påfrestningar på planeten.

I dag anser nästan 80 procent av världens 
befolkning att det är viktigt att skydda planeten, men 
bara omkring hälften säger att de sannolikt kommer 
att vidta konkreta åtgärder för att rädda den. Det 
finns en klyfta mellan människors värderingar och 
deras beteende (se kapitel 4). För att hjälpa till att 
överbrygga klyftan och hjälpa människor att göra 
egna val, berör rapporten också hur incitament och 
tillsyn kan förhindra eller främja att människor agerar 
utifrån sina värderingar (kapitel 5). Incitament spelar 
roll, även om enskilda personer inte ändrar sig eller 
sina värderingar. Incitament – från subventioner av 
fossila bränslen till koldioxidpriser, eller avsaknanade 
av dessa – bidrar till att ge en förklaring till nuvarande 
konsumtionsmönster, produktion och investeringar 
samt andra val som leder till planetära och sociala 
obalanser. Till exempel medför subventioner av fossila 

bränslen direkta och indirekta kostnader på över 5 
biljoner US-dollar per år. Om dessa subventioner 
hade tagits bort 2015 skulle det ha minskat de globala 
koldioxidutsläppen med 28 procent, och dödsfallen 
till följd av luftföroreningar som orsakats av fossila 
bränslen skulle ha sjunkit med 46 procent.36

I rapporten föreskrivs vidare hur incitament och 
tillsyn kan utvecklas för att lätta påfrestningarna på 
planeten och föra samhällen närmare de omdanande 
förändringar som krävs för att främja mänsklig 
utveckling i antropocen. Rapporten tar hänsyn 
till tre områden som formas av incitament. Det 
första är ekonomi, som inkluderar incitamenten 
inom finansföretag samt de tillsynsmyndigheter 
som övervakar dem. Det andra området utgörs 
av priser, som sällan helt återspeglar de sociala 
och miljömässiga kostnaderna, vilket leder till ett 
snedvridet beteende. Det tredje är incitament för 
kollektiva åtgärder, även på internationell nivå.

Naturbaserad mänsklig utveckling bidrar till att 
ta itu med tre centrala utmaningar för antropocen 
på samma gång: begränsning av och anpassning 
till klimatförändringarna, skydd av biologisk 
mångfald och säkerställande av alla människors 
välbefinnande. Naturbaserad mänsklig utveckling 
handlar om att införliva mänsklig utveckling, även 
sociala och ekonomiska system, i ekosystem och 
biosfären och bygger på ett systemiskt synsätt på 
naturbaserade lösningar som sätter människors 
handlingsfrihet i centrum. Potentialen är enorm, 
med fördelar som sträcker sig från begränsade 
klimatförändringar och minskad katastrofrisk till 
förbättrad livsmedelstrygghet samt ökad tillgång till 
vatten och förbättrad vattenkvalitet. En uppsättning 
av 20 kostnadseffektiva globala åtgärder för skogar, 
våtmarker, gräsmarker och jordbruksmarker skulle 
kunna ge 37 procent av den minskning som behövs 
fram till 2030 för att hålla den globala uppvärmningen 
under 2 grader Celsius över de förindustriella nivåerna 
och 20 procent av den minskning som behövs fram 
till 2050 (diagram 6).37 Cirka två tredjedelar av denna 
minskningspotential (motsvarande en fjärdedel av 
de totala minskningsbehoven) är kopplade till skog, 
främst återplantering av skog. Bidraget per capita från 
Amazonas ursprungsbefolkning till begränsningen av 
klimatförändringarna, genom deras åtgärder för att 
bevara skog, uppgår till lika mycket som utsläppen 
per capita från den högsta 1 procenten av den globala 
inkomstfördelningen (se kapitel 6).

Begreppet naturbaserade lösningar låter visserligen 
lösningsinriktat, men det är det inte. Tvärtom är 
naturbaserade lösningar, eller tillvägagångssätt, 
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ofta rotade i socioekologiska systemperspektiv 
som erkänner de många fördelarna och värdena 
av ett hälsosamt ekosystem för både människor 
och jord. Ändå är det själva komplexiteten och 
flerdimensionaliteten hos lösningarnas fördelar 
som tenderar att göra dem till undantag snarare än 
regel. Det är visserligen svårt för de naturbaserade 
lösningarnas fördelar att synliggöras på ett fullvärdigt 
sätt då de redovisas med hjälp av traditionella 
ekonomiska mått och ofta fördelas över olika 
institutioner för jordbruk, miljö, transport och 
infrastruktur, utveckling, turism, hälsa, ekonomi 
osv. Problemet är alltså inte naturbaserade lösningar 
utan att våra rådande mätvärden och modeller för 
styrning är otillräckliga, och att vi inte erkänner 
människans handlingsfrihet i genomförandet av 
dessa. Sammankopplat tänkande och beslutsfattande 
måste bli normen för att länder och människor ska 
lyckas i antropocen.

Rapporten inriktas på handlingsmekanismer, 
snarare än på specifika aktörer, delvis eftersom 
mänsklig utveckling i antropocen kommer att kräva 
åtgärder från hela samhället. Men trots det spelar 
en rad aktörer en unikt viktig ledarroll: regeringar, 
särskilt nationella regeringar. Endast regeringar har 
den formella befogenheten och makten att samordna 
kollektiva åtgärder mot gemensamma utmaningar, 
vare sig det är att införa och genomdriva ett 
koldioxidpris, avskaffa lagar som marginaliserar och 
diskriminerar eller inrätta politiska och institutionella 
ramar, med stöd av offentliga investeringar, för att 

främja pågående innovationer och samarbeten. Makt 
går hand i hand med ansvar och skyldighet.

Men regeringar kan inte göra det på egen hand. 
Antropocens utmaningar är för komplexa för att 
kunna lösas enbart av riddare på vita hästar eller 
med hjälp av tekniska lösningar. Vi kan inte heller 
bortse från möjligheten till och vikten av social 
mobilisering nedifrån och upp. Individer, samhällen 
och sociala rörelser kräver, sätter press på och stöder 
regeringsåtgärder. Regeringens ledarskap och 
åtgärder är inte tillräckliga på egen hand, däremot 
är de verkligen nödvändiga. Det är viktigt att föregå 
med gott exempel. När regeringar subventionerar 
fossila bränslen skickar de kraftfulla signaler 
utöver de uppenbara ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna. De skickar också kraftfulla budskap 
om värderingar. Flera länder – däribland Chile, Kina, 
Japan och Republiken Korea – har nyligen skickat 
starka budskap i motsatt riktning genom att meddela 
djärva nya åtaganden för koldioxidneutralitet.38 
Även Europeiska unionen har gjort detta.39 Fler 
regeringsåtaganden – liksom åtaganden från den 
privata sektorn som har ett förnyat intresse för 
hållbara investeringar och för affärsmetoder där 
miljöeffekter, sociala effekter och samhällseffekter 
beaktas (kapitel 5) – som backas upp av åtgärder kan 
underlätta de normativa förändringar som behövs för 
att främja mänsklig utveckling i antropocen.

Utveckling är dynamisk och prioriteringar och 
värderingar förändras. Det bör även mätvärden 
göra. Det är därför som mätverktygen för mänsklig 
utveckling hela tiden har utvecklats. Under det 
senaste decenniet har en serie nya resultattavlor 
och sammansatta index lanserats för att mäta 
klyftor mellan könen och kvinnors egenmakt. Sedan 
2010 års rapport om mänsklig utveckling har det 
ojämlikhetsjusterade HDI redogjort för fördelningen 
av mänsklig utveckling inom olika länder. Ett globalt 
flerdimensionellt fattigdomsindex infördes också då 
för att rikta vår uppmärksamhet från traditionella 
inkomstbaserade åtgärder för att avskaffa fattigdom 
mot en mer helhetsbaserad syn på upplevd fattigdom.

HDI är fortfarande användbart för att mäta en 
uppsättning grundläggande funktioner, men det är 
tydligt att vi har gått längre än att ha en allrådande 
indikator. Faktum är att HDI aldrig påstods återspegla 
hela människans utveckling. De utmaningar vi står 
inför och möjligheterna framför oss har alltid varit 
mer komplexa och mycket mer flerdimensionella och 
sammankopplade än att ett enda mätvärde – eller till 
och med en handfull mätvärden, oavsett hur bra de 
är – någonsin skulle kunna återge det på egen hand. 

Diagram 6 Tjugo naturbaserade lösningar kan ge mycket 
av den lindring som behövs för att begränsa den globala 
uppvärmningen

Källa: Griscom m.fl. 2017.
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Komplexitet kräver fler perspektiv. Nya mätvärden 
bidrar till att konstruera dem.

”Rapporten presenterar en anpassning 
av indexet för mänsklig utveckling för 
planetära påfrestningar, som leder 
det in i en ny geologisk epok.”

Vad undersöks i rapporten med hjälp av nya 
mätvärden? Bland annat finns en ny generation 
resultattavlor, liksom mätvärden som justerar 
inkomstkomponenten i HDI för att ta hänsyn till de 
sociala kostnaderna för kol eller för naturtillgångar. 
Tillsammans syftar de inte till att göra normativa 
bedömningar om länder. Istället, som med alla andra 
mätningar för mänsklig utveckling, hjälper de länder 

att förstå sina egna framsteg i stor utsträckning 
över tid, lära av andra länders erfarenheter och 
öka sina ambitioner att främja mänsklig utveckling 
samtidigt som de redogör för människors interaktion 
med planeten. De hjälper också människor och 
organisationer i det civila samhället att hålla länder 
ansvariga för sina åtaganden. Medan sammansatta 
mätvärden, särskilt på global nivå, i sig inte kan fånga 
nationella och lokala komplexiteter, kan sådana 
mätvärden ändå ge breda perspektiv på hög nivå 
samt ge en riktning. Som mest kan de bidra till men 
inte ersätta detaljerna i dialog och beslutsfattande, 
som måste ske i alla samhällen.

I rapporten presenteras en justering av HDI som 
inkluderar påfrestningar på planeten. Den HDI 

Diagram 7 Justeringen av standardvärdena för index för mänsklig utveckling (HDI), med användning av indexet 
för mänsklig utveckling som anpassats för påfrestningar på planeten (PHDI), tilltar när nivåerna för mänsklig 
utveckling ökar 

Källa: UNDP:s Human Development Report Office 
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Ruta 1 Index för mänsklig utveckling som anpassats för påfrestningar på planeten: Hjälpmedel för att navigera 
i antropocen

PHDI utgör ett vägledande mått för att främja mänsklig utveckling och samtidigt minska påfrestningarna 
på planeten – en kombination som i dag är en slags ”blind fläck” när mänsklig utveckling ställs i kontrast till 
indikatorer för planetära påfrestningar (den gröna rektangeln i diagram 5)1. I diagrammet nedan utgör den 
horisontella axeln HDI-värdet och den vertikala axeln indexet för påfrestningar på planeten2. Konturerna för de 
skuggade områdena motsvarar konstanta PHDI-värden som härrör från olika kombinationer av HDI-värden 
och index över planetära påfrestningar. PHDI-värdena ökar när dessa linjer rör sig mot det nedre högra hörnet, 
vilket motsvarar utökade funktioner och minskade påfrestningar på jorden. Det hörn, som är markerat i grönt, 
motsvarar det ambitiösa målet för mänsklig utveckling i antropocen. Kurvan som motsvarar den genomsnittliga 
utvecklingen för de två indexen för alla länder rörde sig mot det hörnet mellan 1990 och 20193, men det var långt 
ifrån tillräckligt och gick alldeles för långsamt. För att uppnå ytterligare framsteg krävs att alla länder tar snabba 
och rejäla steg åt det nedre högra hörnet. PHDI och HDI kan vara till hjälp vid bedömningen och kan framför allt 
uppmuntra val till stöd för mänsklig utveckling i antropocen samtidigt som vi minskar påfrestningarna på jorden.

Världen rör sig alldeles för långsamt mot att främja mänsklig utveckling och samtidigt minska påfrestningarna 
på planeten

Anmärkning: Tvärsnittsmönster avseende påfrestningar för 1990 och 2019 beräknades med hjälp av polynoma regressionsmodeller.  
De skuggade områdena är konfidensintervall.
Källa: UNDP:s Human Development Report Office

Anmärkningar
1. Se en liknande analys i Lin m.fl. (2018). Som en illustration av ambitionsutrymmet i utveckling påminner det också om idén om ”casillero vacío” 
i Fajnzylber (1990). 2. Dvs. ett subtraherat med justeringsfaktorn för planetära påfrestningar multiplicerat med HDI för att generera PHDI. 3. Vi vill 
tacka Marina Fischer-Kowalski för att ha delat med sig av sina kunskaper om detta mönster.
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(PHDI) som har justerats för planetära påfrestningar 
behåller enkelheten och tydligheten hos det 
ursprungliga HDI samtidigt som det tar hänsyn till 
en del av den komplexa dynamiken på systemnivå 
som diskuteras genom hela rapporten. Genom att ta 
hänsyn till de betydande planetära påfrestningarna 
förs HDI in i en ny geologisk epok. 

”Det finns många möjligheter för länder att 
utvidga kapacitetsbaserad mänsklig utveckling 
samtidigt som planetära påfrestningar minskas. 
När handlingsfrihet och värderingar läggs till 
blandningen blir möjligheterna ännu större.”

PHDI justerar standard-HDI efter ett lands nivå av 
koldioxidutsläpp och ekologiskt fotavtryck, vardera 
per capita-basis. För länder som befinner sig i den 
nedre delen av spektrumet för mänsklig utveckling 
är justeringens inverkan i allmänhet liten. För 
länder med hög och mycket hög mänsklig utveckling 
tenderar effekten att bli stor, vilket återspeglar de 
olika sätt som länders utvecklingsvägar påverkar 
planeten (figur 7 och ruta 1).

Den goda nyheten är att det finns många alternativ 
och möjligheter för länder att upprätthålla och till 
och med utvidga traditionella, kapacitetsbaserade 

föreställningar om mänsklig utveckling samtidigt 
som påfrestningarna på planeten reduceras. 
När handlingsfrihet och värderingar läggs 
till blandningen, som rapporten visar, ökar 
möjligheterna för att utvidga de mänskliga friheterna 
samtidigt som påfrestningarna minskar.

I hans stora efterkrigsroman Pesten, skrev Albert 
Camus: ”alla har det inuti sig själv, denna pest, 
för ingen i världen, ingen, är immun.”40 Om han 
skrev i dag kunde det ha handlat om covid-19 eller 
klimatförändringarna, men naturligtvis förstår vi 
att även om alla påverkas så påverkas de inte lika 
mycket. Men även om mer kanske står på spel för 
mänskligheten idag jämfört med för 70 år sedan, 
finns det anledning att vara hoppfull – vi behöver 
inte längre vara passiva mottagare av pester eller 
utveckling. Ödet har fått ge vika för valmöjligheter, 
vilka i sin tur bygger på makt. I antropocen, denna 
nya geologiska epok, denna tidsålder för människor, 
har vår art, och bara vår art, makten att förändra och 
bygga om vår värld, att välja rättvisa och hållbarhet. 
2020 års rapport om mänsklig utveckling, som 
kommer vid slutet av ett tumultartat år av globala 
kriser som överlappat varandra, hjälper till att visa 
vägen.
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naturlig biomassa (Elhacham m.fl. 2020). Se 
diskussionen i kapitel 2 i rapporten. För en 

tidig inramning av begreppet antropocen, 
se (Steffen, Crutzen och McNeill 2007). Det 
ursprungliga förslaget gjordes av Crutzen 
(2002) och Crutzen och Stoermer (2000). Se 
även Steffen m.fl. (2016). Zalasiewicz m.fl. 
(2008) tog upp möjligheten att formalisera en 
ny geologisk epok och Zalasiewicz kom att leda 
arbetsgruppen för antropocen som formellt 
provisoriskt rekommenderade i augusti 2016 
till International Union of Geological Sciences 
att beteckna antropocen som den nya 
geologiska epoken, med begynnelse i mitten 
av 1900-talet. Detta följdes av en bindande 
omröstning från arbetsgruppen som godtog 
dessa rekommendationer i maj 2019 (http://
quaternary.stratigraphy.org/working-groups/
anthropocene/). För en ny granskning, se  
Ellis (2018a).

13 IEP 2020.

14 Och hur man kan arbeta tillsammans mot 
en bättre framtid när våra värderingar och 
perspektiv skiljer sig åt. Se Ellis (2018b, 2019a).

15 Denna iakttagelse är också relevant i 
samband med skildringar av samhällskollaps, 
som diskuteras i kapitel 4 i rapporten. Se 
Butzer och Endfield (2012).

16 UNDP 2019.

17 Steffen m.fl. 2015. 

18 UNDP 2019.

19 FN 2020.

20 Världsbanken 2020. Dessutom kan länder 
uppleva ett bakslag motsvarande nio 
års framsteg med det flerdimensionella 
fattigdomsindexet (UNDP och OPHI 2020).

21 UNDP 2020.

22 Amartya Sen (Sen 2013., s. 7) betonade vikten 
av denna förändring när det gäller att se 
människor som medium, snarare än patienter, 
när vi möter antropocens utmaningar: 
”Dilemmat med ohållbarhet må vara vårt 
problem, men uppgiften att lösa det är också 
vår. Problemets karaktär, dess fullständiga 
uppskattning och sätten och metoderna för 
att lösa det tillhör oss – mänskligheten som 
helhet. Om det finns ett ämne som kräver 
samarbete och icke-splittrande åtaganden 

är det verkligen detta. Men för att göra 
detta möjligt och effektivt behöver vi en bild 
av mänskligheten inte som patienter vars 
intressen måste tas om hand, utan som 
aktörer som kan göra effektiva saker – både 
enskilt och gemensamt.”

23  Se även Ellis (2019b).

24 Som diskuteras i WHO (2019) och Wipfli och 
Samet (2016). 

25 Bilano m.fl. 2015.

26 Världshälsoorganisationen 2018, 2020.

27 Se Carson (1962), Turner och Isenberg (2020) 
och Wills (2020).

28 Fischer-Kowalski och Weisz 1999; Leach m.fl. 
2018; Weisz och Clark 2011.

29 Downing m.fl. 2020; Lele 2020; Steffen m.fl. 
2018.

30 Cai, Lenton och Lontzek 2016; Lenton 2013.

31 Nyström m.fl. 2019.

32 För mer information om betydelsen av 
biokulturell mångfald, se Merçon m.fl. (2019) 
och Maffi (2005). För ett bredare perspektiv 
vad gäller motståndskraft, se Folke (2016), 
Lenton (2020) och Reyers m.fl. (2018).

33 Lenton m.fl. 2008; Steffen m.fl. 2018.

34 Galaz, Collste och Moore 2020. Se även Maffi 
(2005).

35 McDonnell 2019.

36 Coady m.fl. 2019. Jewell m.fl. (2018) upptäckte 
en mindre påverkan på utsläppen än vad 
som rapporterats av Coady m.fl. (2017), 
men Parry (2018) förklarar skillnaden vad 
gäller omfattningen av övervägandet av 
subventionernas effekter i de två studierna. 
Coady m.fl. (2019) har ett bredare perspektiv 
och upprepar subventionernas betydande 
effekter på utsläppen.

37 Griscom m.fl. 2017.

38 Climate Action Tracker 2020, McCurry 2020a, 
b; Sengupta 2020.

39 Europeiska kommissionen 2019.

40 de Botton 2020.
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Index för mänsklig utveckling (HDI)

HDI-rankning

Human 
Development 
Index (HDI) Inequality-adjusted HDI (IHDI) Gender Development Index Gender Inequality Index Multidimensional Poverty Indexa

Värde Värde
Totalförlust 

(%)
Skillnad från 
HDI-rankingb Värde Gruppc Värde Rangordning Värde Antal (%)

Berövningsin-
tensitet (%)

År och 
undersökningd

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019

Mycket hög mänsklig utveckling
1 Norge 0,957 0,899 6,1 0 0,990 1 0,045 6 .. .. .. ..
2 Irland 0,955 0,885 7,4 -3 0,981 1 0,093 23 .. .. .. ..
2 Schweiz 0,955 0,889 6,9 -1 0,968 2 0,025 1 .. .. .. ..
4 Hongkong, Kina (SAR) 0,949 0,824 13,2 -17 0,972 2 .. .. .. .. .. ..
4 Island 0,949 0,894 5,8 2 0,969 2 0,058 9 .. .. .. ..
6 Tyskland 0,947 0,869 8,2 -4 0,972 2 0,084 20 .. .. .. ..
7 Sverige 0,945 0,882 6,6 0 0,983 1 0,039 3 .. .. .. ..
8 Australien 0,944 0,867 8,1 -3 0,976 1 0,097 25 .. .. .. ..
8 Nederländerna 0,944 0,878 7,0 0 0,966 2 0,043 4 .. .. .. ..
10 Danmark 0,940 0,883 6,1 4 0,983 1 0,038 2 .. .. .. ..
11 Finland 0,938 0,888 5,4 7 0,990 1 0,047 7 .. .. .. ..
11 Singapore 0,938 0,813 13,3 -15 0,985 1 0,065 12 .. .. .. ..
13 Storbritannien 0,932 0,856 8,1 -3 0,970 2 0,118 31 .. .. .. ..
14 Belgien 0,931 0,859 7,7 1 0,974 2 0,043 4 .. .. .. ..
14 Nya Zeeland 0,931 0,859 7,8 0 0,964 2 0,123 33 .. .. .. ..
16 Kanada 0,929 0,848 8,7 -1 0,986 1 0,080 19 .. .. .. ..
17 USA 0,926 0,808 12,7 -11 0,994 1 0,204 46 .. .. .. ..
18 Österrike 0,922 0,857 7,1 3 0,964 2 0,069 14 .. .. .. ..
19 Israel 0,919 0,814 11,4 -6 0,973 2 0,109 26 .. .. .. ..
19 Japan 0,919 0,843 8,3 1 0,978 1 0,094 24 .. .. .. ..
19 Liechtenstein 0,919 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
22 Slovenien 0,917 0,875 4,6 12 1,001 1 0,063 10 .. .. .. ..
23 Republiken Korea 0,916 0,815 11,0 -2 0,936 3 0,064 11 .. .. .. ..
23 Luxemburg 0,916 0,826 9,8 2 0,976 1 0,065 12 .. .. .. ..
25 Spanien 0,904 0,783 13,4 -13 0,986 1 0,070 16 .. .. .. ..
26 Frankrike 0,901 0,820 9,0 2 0,987 1 0,049 8 .. .. .. ..
27 Tjeckien 0,900 0,860 4,4 14 0,985 1 0,136 36 .. .. .. ..
28 Malta 0,895 0,823 8,0 5 0,966 2 0,175 40 .. .. .. ..
29 Estland 0,892 0,829 7,1 9 1,017 1 0,086 21 .. .. .. ..
29 Italien 0,892 0,783 12,2 -7 0,968 2 0,069 14 .. .. .. ..
31 Förenade Arabemiraten 0,890 .. .. .. 0,931 3 0,079 18 .. .. .. ..
32 Grekland 0,888 0,791 10,9 -3 0,963 2 0,116 29 .. .. .. ..
33 Cypern 0,887 0,805 9,2 1 0,979 1 0,086 21 .. .. .. ..
34 Litauen 0,882 0,791 10,3 0 1,030 2 0,124 34 .. .. .. ..
35 Polen 0,880 0,813 7,6 6 1,007 1 0,115 28 .. .. .. ..
36 Andorra 0,868 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
37 Lettland 0,866 0,783 9,5 0 1,036 2 0,176 41 .. .. .. ..
38 Portugal 0,864 0,761 12,0 -5 0,988 1 0,075 17 .. .. .. ..
39 Slovakien 0,860 0,807 6,1 7 0,992 1 0,191 45 .. .. .. ..
40 Ungern 0,854 0,791 7,4 6 0,981 1 0,233 51 .. .. .. ..
40 Saudiarabien 0,854 .. .. .. 0,896 5 0,252 56 .. .. .. ..
42 Bahrain 0,852 .. .. .. 0,922 4 0,212 49 .. .. .. ..
43 Chile 0,851 0,709 16,7 -12 0,963 2 0,247 55 .. .. .. ..
43 Kroatien 0,851 0,783 8,0 2 0,990 1 0,116 29 .. .. .. ..
45 Qatar 0,848 .. .. .. 1,030 2 0,185 43 .. .. .. ..
46 Argentina 0,845 0,729 13,7 -4 0,993 1 0,328 75 .. .. .. ..
47 Brunei Darussalam 0,838 .. .. .. 0,981 1 0,255 60 .. .. .. ..
48 Montenegro 0,829 0,749 9,6 0 0,966 2 0,109 26 0,005 1,2 39,6 2018 M
49 Rumänien 0,828 0,730 11,9 -1 0,991 1 0,276 61 .. .. .. ..
50 Palau 0,826 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
51 Kazakstan 0,825 0,766 7,1 4 0,980 1 0,190 44 0,002 e 0,5 e 35,6 e 2015 M
52 Ryska federationen 0,824 0,740 10,2 2 1,007 1 0,225 50 .. .. .. ..
53 Belarus 0,823 0,771 6,4 7 1,007 1 0,118 31 .. .. .. ..
54 Turkiet 0,820 0,683 16,8 -11 0,924 4 0,306 68 .. .. .. ..
55 Uruguay 0,817 0,712 12,9 -2 1,016 1 0,288 62 .. .. .. ..
56 Bulgarien 0,816 0,721 11,6 2 0,995 1 0,206 48 .. .. .. ..
57 Panama 0,815 0,643 21,1 -17 1,019 1 0,407 94 .. .. .. ..
58 Bahamas 0,814 .. .. .. .. .. 0,341 77 .. .. .. ..
58 Barbados 0,814 0,676 17,0 -9 1,008 1 0,252 56 0,009 f 2,5 f 34,2 f 2012 M
60 Oman 0,813 0,714 12,2 3 0,936 3 0,306 68 .. .. .. ..
61 Georgien 0,812 0,716 11,9 5 0,980 1 0,331 76 0,001 e 0,3 e 36,6 e 2018 M
62 Costa Rica 0,810 0,661 18,5 -11 0,981 1 0,288 62 .. .. .. ..

Forts. →
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2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019

62 Malaysia 0,810 .. .. .. 0,972 2 0,253 59 .. .. .. ..
64 Kuwait 0,806 .. .. .. 0,983 1 0,242 53 .. .. .. ..
64 Serbien 0,806 0,705 12,5 2 0,977 1 0,132 35 0,001 e 0,3 e 42,5 e 2014 M
66 Mauritius 0,804 0,694 13,6 1 0,976 1 0,347 78 .. .. .. ..
Hög mänsklig utveckling
67 Seychellerna 0,796 0,670 15,8 -6 .. .. .. .. 0,003 g,h 0,9 g,h 34,2 g,h 2019 N
67 Trinidad och Tobago 0,796 .. .. .. 1,003 1 0,323 73 0,002 e 0,6 e 38,0 e 2011 M
69 Albanien 0,795 0,708 11,0 6 0,967 2 0,181 42 0,003 0,7 39,1 2017/2018 D
70 Kuba 0,783 .. .. .. 0,944 3 0,304 67 0,002 i 0,4 i 36,8 i 2017 N
70 Islamiska republiken Iran 0,783 0,693 11,5 3 0,866 5 0,459 113 .. .. .. ..
72 Sri Lanka 0,782 0,673 14,0 -1 0,955 2 0,401 90 0,011 2,9 38,3 2016 N
73 Bosnien och Hercegovina 0,780 0,667 14,5 -3 0,937 3 0,149 38 0,008 f 2,2 f 37,9 f 2011/2012 M
74 Grenada 0,779 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
74 Mexiko 0,779 0,613 21,3 -13 0,960 2 0,322 71 0,026 f 6,6 f 39,0 f 2016 N j

74 Saint Kitts och Nevis 0,779 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
74 Ukraina 0,779 0,728 6,6 16 1,000 1 0,234 52 0,001 i 0,2 i 34,5 i 2012 M
78 Antigua och Barbuda 0,778 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
79 Peru 0,777 0,628 19,1 -8 0,957 2 0,395 87 0,029 7,4 39,6 2018 N
79 Thailand 0,777 0,646 16,9 -2 1,008 1 0,359 80 0,003 e 0,8 e 39,1 e 2015/2016 M
81 Armenien 0,776 0,699 9,9 12 0,982 1 0,245 54 0,001 0,2 36,2 2015/2016 D
82 Nordmakedonien 0,774 0,681 12,0 8 0,952 2 0,143 37 0,010 f 2,5 f 37,7 f 2011 M
83 Colombia 0,767 0,595 22,4 -12 0,989 1 0,428 101 0,020 i 4,8 i 40,6 i 2015/2016 D
84 Brasilien 0,765 0,570 25,5 -20 0,993 1 0,408 95 0,016 e,i,k 3,8 e,i,k 42,5 e,i,k 2015 N k

85 Kina 0,761 0,639 16,1 2 0,957 2 0,168 39 0,016 l,m 3,9 l,m 41,4 l,m 2014 N n

86 Ecuador 0,759 0,616 18,8 -3 0,967 2 0,384 86 0,018 e 4,6 e 39,9 e 2013/2014 N
86 Saint Lucia 0,759 0,629 17,2 0 0,985 1 0,401 90 0,007 f 1,9 f 37,5 f 2012 M
88 Azerbajdzjan 0,756 0,684 9,5 16 0,943 3 0,323 73 .. .. .. ..
88 Dominikanska republiken 0,756 0,595 21,3 -8 0,999 1 0,455 112 0,015 i 3,9 i 38,9 i 2014 M
90 Republiken Moldavien 0,750 0,672 10,4 13 1,014 1 0,204 46 0,004 0,9 37,4 2012 M
91 Algeriet 0,748 0,596 20,4 -3 0,858 5 0,429 103 0,008 2,1 38,8 2012/2013 M
92 Libanon 0,744 .. .. .. 0,892 5 0,411 96 .. .. .. ..
93 Fiji 0,743 .. .. .. .. .. 0,370 84 .. .. .. ..
94 Dominica 0,742 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
95 Maldiverna 0,740 0,584 21,0 -10 0,923 4 0,369 82 0,003 0,8 34,4 2016/2017 D
95 Tunisien 0,740 0,596 19,4 -1 0,900 4 0,296 65 0,003 0,8 36,5 2018 M
97 Saint Vincent och Grenadinerna 0,738 .. .. .. 0,965 2 .. .. .. .. .. ..
97 Surinam 0,738 0,535 27,6 -18 0,985 1 0,436 105 0,011 2,9 39,4 2018 M
99 Mongoliet 0,737 0,634 14,0 11 1,023 1 0,322 71 0,028 o 7,3 o 38,8 o 2018 M
100 Botswana 0,735 .. .. .. 0,998 1 0,465 116 0,073 p 17,2 p 42,2 p 2015/2016 N
101 Jamaica 0,734 0,612 16,7 4 0,994 1 0,396 88 0,018 f 4,7 f 38,7 f 2014 N
102 Jordanien 0,729 0,622 14,7 9 0,875 5 0,450 109 0,002 0,4 35,4 2017/2018 D
103 Paraguay 0,728 0,557 23,5 -7 0,966 2 0,446 107 0,019 4,5 41,9 2016 M
104 Tonga 0,725 .. .. .. 0,950 3 0,354 79 .. .. .. ..
105 Libyen 0,724 .. .. .. 0,976 1 0,252 56 0,007 2,0 37,1 2014 P
106 Uzbekistan 0,720 .. .. .. 0,939 3 0,288 62 .. .. .. ..
107 Mångnationella staten Bolivia 0,718 0,546 24,0 -9 0,945 3 0,417 98 0,094 20,4 46,0 2008 D
107 Indonesien 0,718 0,590 17,8 2 0,940 3 0,480 121 0,014 i 3,6 i 38,7 i 2017 D
107 Filippinerna 0,718 0,587 18,2 -1 1,007 1 0,430 104 0,024 i 5,8 i 41,8 i 2017 D
110 Belize 0,716 0,554 22,6 -5 0,976 1 0,415 97 0,017 4,3 39,8 2015/2016 M
111 Samoa 0,715 .. .. .. .. .. 0,360 81 .. .. .. ..
111 Turkmenistan 0,715 0,586 18,1 2 .. .. .. .. 0,001 0,4 36,1 2015/2016 M

113 Bolivarianska republiken 
Venezuela 0,711 0,588 17,3 6 1,009 1 0,479 119 .. .. .. ..

114 Sydafrika 0,709 0,468 34,0 -18 0,986 1 0,406 93 0,025 6,3 39,8 2016 D
115 Staten Palestina 0,708 0,613 13,5 15 0,870 5 .. .. 0,004 1,0 37,5 2014 M
116 Egypten 0,707 0,497 29,7 -10 0,882 5 0,449 108 0,019 h 5,2 h 37,6 h 2014 D
117 Marshallöarna 0,704 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
117 Vietnam 0,704 0,588 16,5 9 0,997 1 0,296 65 0,019 i 4,9 i 39,5 i 2013/2014 M
119 Gabon 0,703 0,544 22,6 0 0,916 4 0,525 128 0,066 14,8 44,3 2012 D
Medelhög mänsklig utveckling
120 Kirgizistan 0,697 0,630 9,6 25 0,957 2 0,369 82 0,001 0,4 36,3 2018 M
121 Marocko 0,686 .. .. .. 0,835 5 0,454 111 0,085 e 18,6 e 45,7 e 2011 P
122 Guyana 0,682 0,556 18,5 5 0,961 2 0,462 115 0,014 3,4 41,8 2014 M
123 Irak 0,674 0,541 19,7 2 0,774 5 0,577 146 0,033 8,6 37,9 2018 M

Forts. →
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124 El Salvador 0,673 0,529 21,5 0 0,975 2 0,383 85 0,032 7,9 41,3 2014 M
125 Tadzjikistan 0,668 0,584 12,6 11 0,823 5 0,314 70 0,029 7,4 39,0 2017 D
126 Kap Verde 0,665 .. .. .. 0,974 2 0,397 89 .. .. .. ..
127 Guatemala 0,663 0,481 27,5 -3 0,941 3 0,479 119 0,134 28,9 46,2 2014/2015 D
128 Nicaragua 0,660 0,505 23,5 0 1,012 1 0,428 101 0,074 16,3 45,2 2011/2012 D
129 Bhutan 0,654 0,476 27,2 -3 0,921 4 0,421 99 0,175 e 37,3 e 46,8 e 2010 M
130 Namibia 0,646 0,418 35,3 -14 1,007 1 0,440 106 0,171 38,0 45,1 2013 D
131 Indien 0,645 0,537 16,8 8 0,820 5 0,488 123 0,123 27,9 43,9 2015/2016 D
132 Honduras 0,634 0,472 25,6 -2 0,978 1 0,423 100 0,090 q 19,3 q 46,4 q 2011/2012 D
133 Bangladesh 0,632 0,478 24,3 2 0,904 4 0,537 133 0,104 24,6 42,2 2019 M
134 Kiribati 0,630 0,516 18,1 7 .. .. .. .. 0,080 19,8 40,5 2018/2019 M
135 São Tomé och Príncipe 0,625 0,520 16,7 9 0,906 4 0,537 133 0,092 22,1 41,7 2014 M
136 Mikronesiska federationen 0,620 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
137 Demokratiska folkrepubliken Laos 0,613 0,461 24,8 0 0,927 3 0,459 113 0,108 23,1 47,0 2017 M
138 Konungariket Eswatini 0,611 0,432 29,4 -5 0,996 1 0,567 143 0,081 19,2 42,3 2014 M
138 Ghana 0,611 0,440 28,0 -3 0,911 4 0,538 135 0,138 30,1 45,8 2014 D
140 Vanuatu 0,609 .. .. .. .. .. .. .. .. e .. e .. e ..
141 Östtimor 0,606 0,436 28,0 -2 0,942 3 .. .. 0,210 45,8 45,7 2016 D
142 Nepal 0,602 0,446 25,8 3 0,933 3 0,452 110 0,148 34,0 43,6 2016 D
143 Kenya 0,601 0,443 26,3 3 0,937 3 0,518 126 0,178 38,7 46,0 2014 D
144 Kambodja 0,594 0,475 20,0 9 0,922 4 0,474 117 0,170 37,2 45,8 2014 D
145 Ekvatorialguinea 0,592 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
146 Zambia 0,584 0,401 31,4 -2 0,958 2 0,539 137 0,232 47,9 48,4 2018 D
147 Myanmar 0,583 .. .. .. 0,954 2 0,478 118 0,176 38,3 45,9 2015/2016 D
148 Angola 0,581 0,397 31,7 -4 0,903 4 0,536 132 0,282 51,1 55,3 2015/2016 D
149 Kongo 0,574 0,430 25,1 2 0,929 3 0,570 144 0,112 24,3 46,0 2014/2015 M
150 Zimbabwe 0,571 0,441 22,8 7 0,931 3 0,527 129 0,110 25,8 42,6 2019 M
151 Salomonöarna 0,567 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
151 Arabrepubliken Syrien 0,567 .. .. .. 0,829 5 0,482 122 0,029 e 7,4 e 38,9 e 2009 P
153 Kamerun 0,563 0,375 33,4 -7 0,864 5 0,560 141 0,243 45,3 53,5 2014 M
154 Pakistan 0,557 0,384 31,1 -4 0,745 5 0,538 135 0,198 38,3 51,7 2017/2018 D
155 Papua Nya Guinea 0,555 0,390 29,8 -1 .. .. 0,725 161 0,263 i 56,6 i 46,5 i 2016/2018 D
156 Komorerna 0,554 0,303 45,2 -21 0,891 5 .. .. 0,181 37,3 48,5 2012 D
Låg mänsklig utveckling
157 Mauretanien 0,546 0,371 32,1 -4 0,864 5 0,634 151 0,261 50,6 51,5 2015 M
158 Benin 0,545 0,343 37,1 -10 0,855 5 0,612 148 0,368 66,8 55,0 2017/2018 D
159 Uganda 0,544 0,399 26,7 7 0,863 5 0,535 131 0,269 55,1 48,8 2016 D
160 Rwanda 0,543 0,387 28,7 3 0,945 3 0,402 92 0,259 54,4 47,5 2014/2015 D
161 Nigeria 0,539 0,348 35,4 -3 0,881 5 .. .. 0,254 46,4 54,8 2018 D
162 Elfenbenskusten 0,538 0,350 34,9 -1 0,811 5 0,638 153 0,236 46,1 51,2 2016 M
163 Förenade republiken Tanzania 0,529 0,397 25,0 10 0,948 3 0,556 140 0,273 55,4 49,3 2015/2016 D
164 Madagaskar 0,528 0,390 26,1 9 0,952 2 .. .. 0,384 69,1 55,6 2018 M
165 Lesotho 0,527 0,382 27,6 6 1,014 1 0,553 139 0,084 h 19,6 h 43,0 h 2018 M
166 Djibouti 0,524 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
167 Togo 0,515 0,351 31,8 4 0,822 5 0,573 145 0,180 37,6 47,8 2017 M
168 Senegal 0,512 0,348 32,1 2 0,870 5 0,533 130 0,288 53,2 54,2 2017 D
169 Afghanistan 0,511 .. .. .. 0,659 5 0,655 157 0,272 i 55,9 i 48,6 i 2015/2016 D
170 Haiti 0,510 0,303 40,5 -10 0,875 5 0,636 152 0,200 41,3 48,4 2016/2017 D
170 Sudan 0,510 0,333 34,7 -3 0,860 5 0,545 138 0,279 52,3 53,4 2014 M
172 Gambia 0,496 0,335 32,4 1 0,846 5 0,612 148 0,204 41,6 49,0 2018 M
173 Etiopien 0,485 0,348 28,3 5 0,837 5 0,517 125 0,489 83,5 58,5 2016 D
174 Malawi 0,483 0,345 28,6 5 0,986 1 0,565 142 0,243 52,6 46,2 2015/2016 D
175 Demokratiska republiken Kongo 0,480 0,335 30,3 3 0,845 5 0,617 150 0,331 64,5 51,3 2017/2018 M
175 Guinea-Bissau 0,480 0,300 37,5 -7 .. .. .. .. 0,372 67,3 55,3 2014 M
175 Liberia 0,480 0,325 32,3 1 0,890 5 0,650 156 0,320 62,9 50,8 2013 D
178 Guinea 0,477 0,313 34,4 0 0,817 5 .. .. 0,373 66,2 56,4 2018 D
179 Jemen 0,470 0,321 31,8 4 0,488 5 0,795 162 0,241 47,7 50,5 2013 D
180 Eritrea 0,459 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
181 Moçambique 0,456 0,316 30,7 3 0,912 4 0,523 127 0,411 72,5 56,7 2011 D
182 Burkina Faso 0,452 0,316 30,1 5 0,867 5 0,594 147 0,519 83,8 61,9 2010 D
182 Sierra Leone 0,452 0,291 35,7 -2 0,884 5 0,644 155 0,297 57,9 51,2 2017 M
184 Mali 0,434 0,289 33,4 -1 0,821 5 0,671 158 0,376 68,3 55,0 2018 D
185 Burundi 0,433 0,303 30,0 3 0,999 1 0,504 124 0,403 74,3 54,3 2016/2017 D
185 Sydsudan 0,433 0,276 36,2 -2 0,842 5 .. .. 0,580 91,9 63,2 2010 M
187 Tchad 0,398 0,248 37,8 -1 0,764 5 0,710 160 0,533 85,7 62,3 2014/2015 D
188 Centralafrikanska republiken 0,397 0,232 41,6 -1 0,801 5 0,680 159 0,465 e 79,4 e 58,6 e 2010 M
189 Niger 0,394 0,284 27,9 3 0,724 5 0,642 154 0,590 90,5 65,2 2012 D
Andra länder eller territorier
.. Demokratiska folkrepubliken Korea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Monaco .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. Nauru .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Forts. →
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Anmärkningar 

a Inte alla indikatorer fanns tillgängliga för alla länder, så 
jämförelser mellan länder bör göras med försiktighet. 
När en indikator saknas justeras viktningen för 
tillgängliga indikatorer till totalt 100 procent. Se 
”Technical note 5” på http://hdr.undp.org/sites/default/
files/hdr2020_technical_notes.pdf för mer information.

b Baserat på länder för vilka ett ojämlikhetsjusterat 
index för mänsklig utveckling beräknas.

c Länderna är indelade i fem grupper efter absolut 
avvikelse från jämn könsfördelning i HDI-värden.

d D avser uppgifter från demografiska undersökningar 
och hälsoundersökningar, M avser uppgifter från 
så kallade MICS-undersökningar (Multiple Indicator 
Cluster Surveys), N avser uppgifter från nationella 
undersökningar och P avser uppgifter från s.k. Pan 
Arab Population and Family Health Surveys (se http://
hdr.undp.org/en/mpi-2020-faq för en förteckning över 
nationella undersökningar).

e Avser barnadödlighet under vilken period som helst 
eftersom datumen för dödsfallen inte samlades in 
under undersökningen.

f Indikator för barnadödlighet saknas.

g Indikator för skolgång saknas.

h Indikator för matlagningsbränsle saknas.

i Indikator för nutrition saknas.

j Uppskattningar av Multidimensional Poverty Index 
(index för flerdimensionell fattigdom) baseras på 2016 
National Health and Nutrition Survey. Uppskattningar 
som är baserade på 2015 års MICS-undersökning är 
0,010 för flerdimensionellt fattigdomsindexvärde, 2,6 
för flerdimensionellt fattigdomsantal (%), 3 207 000 för 
flerdimensionellt fattigdomsantal i undersökningsåret, 
3 281 000 för beräknat flerdimensionellt fattigdomsantal 
2018, 40,2 för negativa förhållandens intensitet 0,4 
för befolkning i svår flerdimensionell fattigdom, 6,1 
för befolkning som är utsatt för flerdimensionell 
fattigdom, 39,9 för bidragande till hälsosvårigheter, 23,8 
för bidragande till negativa förhållanden i utbildning 
och 36,3 för bidragande till negativa förhållanden i 
levnadsstandard.

k Metoden justerades för att ta hänsyn till saknad 
indikator för näring och ofullständig indikator för 
barndödlighet (undersökningen samlade inte in 
datumet för dödsfall).

l Med tanke på den information som finns i uppgifterna 
baserades barnadödlighet på dödsfall som inträffade 
mellan undersökningarna, det vill säga mellan 2012 
och 2014. Barndöd som rapporterats av en vuxen 
man i hushållet togs med i beräkningen eftersom 
dödsdatumet rapporterades.

m Saknar indikator om boende.

n Baserat på den version av data som man fick tillgång 
till den 7 juni 2016.

o Indikator för sanitet följer den nationella 
klassificeringen där groplatrin med platta anses vara 
oförbättrad.

p Indikator för barnadödlighet visar endast dödsfall av 
barn under 5 år som dog under de senaste fem åren 
och dödsfall för barn i åldrarna 12–18 som dog under 
de senaste två åren.

q Saknar indikator om elektricitet.

Definitioner

Human Development Index (HDI): Ett sammansatt index 
som mäter genomsnittlig prestation i tre grundläggande 
dimensioner av mänsklig utveckling – ett långt och 
hälsosamt liv, kunskap och en anständig levnadsstandard. 
Se Teknisk anmärkning 1 på http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr2020_technical_notes.pdf för detaljer om 
hur HDI beräknas.

Inequality-adjusted HDI (IHDI): HDI-värde justerat för 
ojämlikheter i de tre grundläggande dimensionerna för 
mänsklig utveckling. Se Teknisk anmärkning 2 på http://hdr.
undp.org/sites/standard/files/hdr2020_technical_notes.pdf 
för detaljer om hur IHDI beräknas.

Totalförlust: Procentuell skillnad mellan IHDI-värdet och 
HDI-värdet.

Skillnad från HDI-rangordning:  Skillnad i rangordning på 
IHDI och HDI, endast beräknat för länder för vilka ett IHDI-
värde beräknas.

Gender Development Index: Förhållandet mellan HDI-värden 
för kvinnor och män. Se Teknisk anmärkning 3 på http://hdr.
undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf för 
information om hur könsutvecklingsindex beräknas.

Gender Development Index grupper: Länder är indelade 
i fem grupper genom absolut avvikelse från könsparitet i 
HDI-värden. Grupp 1 omfattar länder med hög jämställdhet i 
HDI-prestationer mellan kvinnor och män (absolut avvikelse 
mindre än 2,5 procent), grupp 2 omfattar länder med 
medelhög till hög jämställdhet i HDI-resultat mellan kvinnor 
och män (absolut avvikelse 2,5–5 procent), grupp 3 omfattar 
länder med medeljämlikhet i HDI-resultat mellan kvinnor och 
män (absolut avvikelse på 5–7,5 procent), grupp 4 omfattar 
länder med medel till låg jämställdhet i HDI-resultat mellan 
kvinnor och män (absolut avvikelse på 7,5–10 procent) och 
grupp 5 omfattar länder med låg jämlikhet i HDI-prestationer 
mellan kvinnor och män (absolut avvikelse från könsparitet 
på mer än 10 procent).

Gender Inequality Index: En sammansatt åtgärd som 
återspeglar ojämlikhet i prestationer mellan kvinnor och 
män i tre dimensioner: reproduktiv hälsa, bemyndigande och 
arbetsmarknaden. Se Teknisk anmärkning 4 på http://hdr.
undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf för 
information om hur könens ojämlikhetsindex beräknas.

Multidimensional Poverty Index: Andel av befolkningen 
som är flerdimensionellt fattig justerad efter 
berövandeintensiteten. Se Teknisk anmärkning 5 på http://
hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.
pdf för detaljer om hur flerdimensionellt fattigdomsindex 
beräknas.

Flerdimensionellt fattigdomsantal:  Befolkning med en 
berövandepoäng på minst 33 procent. Det uttrycks som en 
andel av befolkningen under undersökningsåret, antalet 
flerdimensionellt fattiga under undersökningsåret och det 
beräknade antalet flerdimensionellt fattiga 2018.

Intensiteten för berövande av flerdimensionell fattigdom: 
Genomsnittlig berövandepoäng upplevt av människor i 
flerdimensionell fattigdom.

Huvuddatakällor

Kolumner 1 och 7: HDRO-beräkningar baserade på data från 
UNDESA (2019a), UNESCO Institute for Statistics (2020), FN:s 
statistikavdelning (2020b), Världsbanken (2020a), Barro och 
Lee (2018) och IMF (2020).

Kolumn 1: HDRO-beräkningar baserade på data från 
UNDESA (2019), UNESCO Institute for Statistics (2020), FN:s 
statistikavdelning (2020), Världsbanken (2020), Barro och Lee 
(2018) och IMF (2020).

Kolumn 2: Beräknat som det geometriska medelvärdet 
av värdena i ojämlikhetsjusterat livslängdsindex, 
ojämlikhetsjusterat utbildningsindex och ojämlikhetsjusterat 
inkomstindex enligt metoden i Teknisk anmärkning 2 
(tillgänglig på http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2020_teknisk_notes.pdf).

Kolumn 3: Beräknas baserat på data i kolumner 1 och 2.

Kolumn 4: Beräknas baserat på IHDI-värden och omräknade 
HDI-rankningar för länder för vilka ett IHDI-värde beräknas.

Kolumn 5: HDRO-beräkningar baserade på data från 
UNDESA (2019), UNESCO Institute for Statistics (2020),  
Barro och Lee (2018), Världsbanken (2020), ILO (2020) och 
IMF (2020).

Kolumn 6: Beräknat baserat på data i kolumn 5.

Kolumn 7: HDRO-beräkningar baserade på data från WHO, 
UNICEF, UNFPA, Världsbanken och United Nations Population 
Division (2019).

Kolumn 8: Beräknat baserat på data i kolumn 7.

Kolumner 9–11: HDRO- och OPHI-beräkningar baserade 
på data om hushållssvårigheter i hälsa, utbildning och 
levnadsstandard från olika hushållsundersökningar listade 
i kolumn 12 med användning av en reviderad metod som 
beskrivs i Teknisk anmärkning 5 (tillgänglig på http://hdr.
undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf).

Kolumn 12: Avser året och undersökningen vars data 
användes för att beräkna landets multidimensionella 
fattigdomsindexvärde och dess komponenter.

HDI-rankning

Human 
Development 
Index (HDI) Inequality-adjusted HDI (IHDI) Gender Development Index Gender Inequality Index Multidimensional Poverty Indexa

Värde Värde
Totalförlust 

(%)
Skillnad från 
HDI-rankingb Värde Gruppc Värde Rangordning Värde Antal (%)

Berövningsin-
tensitet (%)

År och 
undersökningd

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019 2008–2019

.. San Marino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. Somalia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. Tuvalu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grupper för mänsklig utveckling

Mycket hög mänsklig utveckling 0,898 0,800 10,9 — 0,981 — 0,173 — 0,002 0,4 37,3 —
Hög mänsklig utveckling 0,753 0,618 17,9 — 0,961 — 0,340 — 0,017 4,1 40,7 —
Medelhög mänsklig utveckling 0,631 0,503 20,2 — 0,835 — 0,501 — 0,133 29,2 45,5 —
Låg mänsklig utveckling 0,513 0,352 31,4 — 0,861 — 0,592 — 0,333 61,0 54,7 —

Utvecklingsländer 0,689 0,549 20,3 — 0,919 — 0,463 — 0,108 22,0 49,0 —
Regioner

Arabiska stater 0,705 0,531 24,6 — 0,856 — 0,518 — 0,077 15,8 48,5 —
Östasien och Stillahavsområdet 0,747 0,621 16,8 — 0,961 — 0,324 — 0,023 5,4 42,5 —
Europa och Centralasien 0,791 0,697 11,8 — 0,953 — 0,256 — 0,004 1,0 38,1 —
Latinamerika och Västindien 0,766 0,596 22,1 — 0.978 — 0,389 — 0,031 7,2 43,0 —
Sydasien 0,641 0,519 19,1 — 0,824 — 0,505 — 0,132 29,2 45,2 —
Afrika söder om Sahara 0,547 0,381 30,4 — 0,894 — 0,570 — 0,299 55,0 54,3 —

Minst utvecklade länder 0,538 0,384 28,6 — 0,874 — 0,559 — 0,292 55,0 53,1 —
Små östater under utveckling 0,728 0,549 24,5 — 0,959 — 0,458 — 0,111 23,3 47,6 —
Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling 0,900 0,791 12,1 — 0,978 — 0,205 — 0,024 6,1 39,4 —

Världen 0,737 0,599 18,7 — 0,943 — 0,436 — 0,108 22,0 49,0 —
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Vi kan komma att träda in i en ny geologisk tidsålder som 
kallas antropocen där människor är en dominerande kraft 
som formar planetens framtid. En sådan framtid är redan 
skrämmande på många sätt, från klimatförändringar till 
försämrad biologiska mångfald och plasten i våra hav. 

Belastningen på planeten speglar den belastning som många 
samhällen står inför. Faktum är att planetära och sociala 
obalanser förstärker varandra. Såsom framgår av 2019 års 
rapport om mänsklig utveckling fortsätter många ojämlikheter 
inom mänsklig utveckling att öka. Klimatförändringarna, 
bland andra farliga planetära förändringar, kommer bara att 
förvärra situationen. 

Covid-19-pandemin kan vara den senaste plågsamma 
konsekvensen av stora obalanser. Forskare har länge varnat 
för att okända patogener kommer att framträda allt oftare 
i samband med interaktioner mellan människor, boskap 
och vilda djur, vilket till slut pressar ekosystemen så hårt 
att dödliga virus bryter ut. Kollektiva åtgärder mot allt från  
covid-19-pandemin till klimatförändringarna blir svårare i och 
med den sociala fragmenteringen.

Mänskliga val som är formade av värderingar och institutioner 
har, vare sig vi är medvetna om det eller inte, gett upphov till 
de sammankopplade planetära och sociala obalanser som vi 
står inför. De goda nyheterna är att vi kan göra annorlunda val. 
Vi har makten att vandra längs nya djärva utvecklingsvägar 
som möjliggör en fortsatt utvidgning av mänskliga friheter i 
balans med planeten. 

Begreppet mänsklig utveckling, som firar sitt 30-årsjubileum 
i år, kan bidra till de komplexa problem som denna nya 
tidsålder innebär för var och en av oss. Detta är det centrala 
budskapet i årets globala rapport om mänsklig utveckling. 
Mänsklig utveckling är inte bara en möjlighet inom ramen för 
att minska påfrestningarna på planeten – den är avgörande 
för det.

I rapporten efterfrågas en rättvis omställlning som utvidgar 
människans frihet och samtidigt minskar påfrestningarna 
på planeten. För att människor ska frodas i antropocen 
måste nya utvecklingsbanor uppnå tre mål: förbättra 
rättvisan, främja innovation och skapa en känsla av att vi 
gemensamt tar hand om vår jord. Resultaten av dessa mål 
har betydelse både i sig självt och för vår gemensamma 
framtid på vår planet. Alla länder är beroende av att dessa  
mål uppnås.

Rekommendationerna i rapporten struktureras kring 
mekanismer för förändring, såsom sociala normer och 
värderingar, incitament och tillsyn samt naturbaserad 
mänsklig utveckling. För varje förändringsmekanism anges 
flera potentiella roller för samhällets aktörer: regeringar, 
företag, politiska ledare och ledare i det civila samhället. 

I rapporten undersöks nya mätvärden för en ny tidsålder. 
Bland dem finns ett index för mänsklig utveckling som 
anpassats för påfrestningar på planeten genom att justera 
det vanliga indexet för mänsklig utveckling (HDI) efter ett lands 
koldioxidutsläpp per capita och ekologiska fotavtryck. Genom 
rapporten införs också den nya generationens resultattavlor, 
liksom mätvärden som justerar HDI för att ta hänsyn till kolets 
kostnader för människan och miljön.

Det nya normala är på ingående, och det är både osäkert 
och okänt. Det är inte något som enkelt kan lösas. Covid-19-
pandemin är bara toppen av isberget. Det som behövs är 
inget mindre än en genomgående förändring av tankesätt, 
förverkligade genom politik, för att navigera i den nya världen 
i antropocen och för att säkerställa att alla människor kan 
leva och frodas samtidigt som påfrestningarna på planeten 
minskar. 2020 års rapport om mänsklig utveckling hjälper till 
att visa vägen. 
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