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Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet i 
Stockholm. Han arbetade som ung läkare i Mozambique där han upptäckte en 
tidigare okänd förlamningssjukdom som hans forskarlag kom att kalla Konzo. 
Hans Roslings 20 år långa forskning inom global hälsa har fokuserat på samband 
mellan ekonomi och hälsa i Afrika, Asien och Latin Amerika. 
 
Han har varit rådgivare till WHO och UNICEF, var en av grundarna till Läkare 
utan gränser i Sverige, har startat nya kurser samt publicerat en lärobok i global 
hälsa.  
 
Han grundade stiftelsen Gapminder (www.gapminder.org) tillsammans med sin son 
och sonhustru. Gapminder vill främja en faktabaserad världsbild genom att 
konvertera internationell statistik till rörliga, interaktiva och förståeliga grafer. Detta 
gjordes från början genom att utveckla mjukvaran Trendalyzer, vilken såldes till 
Google år 2007. Genom att använda animationer av globala trender föreläser Hans 
Rosling om historiska och samtida ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förändringar i världen. Hans prisbelönta föreläsningar om globala trender har 
beskrivits som “humorous, yet deadly serious” och många i publiken finner att 
deras egen världsbild är många decennier för gammal. 
 
Hans Roslings fem budskap om världens tillstånd är: 
 
- Världen kan inte längre delas in i två grupper. Den gamla indelningen i industri- 
och utvecklingsländer har ersatts av en värld med en kontinuerlig variation av 
socio-ekonomisk utveckling. 
- De flesta asiatiska länderna moderniseras dubbelt så fort som Västeuropas länder 
någonsin gjort. 
- En ny klyfta kan komma att uppstå mellan de fem miljarder människor som rör 
sig mot ett hälsosammare liv med utbildning, mobiltelefoner, elektricitet, 
tvättmaskiner och sjukvård och de mer än en miljard människor som fastnat i den 
onda cirkeln av absolut fattigdom och sjukdom. 
- Hittills har alla framsteg mot hälsa och välfärd åstadkommits till priset av ökande 
utsläpp av koldioxid vilket förorsakar klimatförändringar. 
- Det finns skäl till att vara optimistisk gällande världens framtid eftersom vi för 
närvarande tar hand om vår värld så uselt (alltså finns det goda möjligheter att 
förbättra livet för alla människor och skapa en säker och hållbar värld). 
 


