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KLIMATHOTET MOT 
VÄRLDENS LÄNDER

De är MEST sårbara 
för klimatförändringar
1) Tchad
2) Eritrea
3) Burundi
4) Demokratiska republiken  
     Kongo (Kongo-Kinshasa)
5) Centralafrikanska republiken
6) Sudan
7) Niger
8) Haiti
9) Afghanistan
10) Guinea-Bissau

De är MINST sårbara 
för klimatförändringar
1) Norge
2) Nya Zeeland
3) Sverige
4) Finland
5) Danmark
6) Australien
7) Storbritannien
8) USA
9) Tyskland
10) Island
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Högst risk Lägst risk

ÅRLIG KLIMATSTUDIE
• Kartan är sammansatt efter information från Notre Dame global 
adaptation index, en årlig studie gjord vid det amerikanska uni-
versitetet Notre Dame. Indexet baseras på en kombination av hur 
utsatt ett land är för klimatförändringar och hur stor förberedelse 
som finns för att hantera eventuella klimatrelaterade katastrofer.

14,59
... grader varmt var genomsnitts-

temperaturen förra året – 0,69 grader 

varmare än genomsnittsåret på  

1900-talet. Det gjorde året till det 

varmaste sedan mätningarna började 

1880. Förra året var också det 38:e 

året i rad när jordens temperatur var 

högre än genomsnittet.

2
... gånger så snabbt går 

uppvärmningen runt 
Arktis, jämfört med världs-

snittet.

6
... månader – så länge låg snön kvar i 

kanadensiska Saskatoon förra vintern. 

Så länge har snön inte legat sedan de 

började mäta, år 1955. Vintern 2013-

2014 var den kallaste meteorologiska i 

Kanada sedan 1996, men den kallaste 

november-mars-perioden sedan mät-

ningarna började 1948.
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klimatförändringar Tchad är allra 
mest sårbart för klimatförändringar 
medan Norge toppar listan på de län-
der som kommer att klara sig bäst. 
Det visar en årlig undersökning från 
universitetet Notre Dame i USA. 
   – Det är inte så förvånande – det 
är bättre att vara rik och frisk än 
sjuk och fattig, säger klimatforska-
ren Michael Tjernström.

När Michael Tjernström, klimatforskare 
och chef för departementet för meteoro-
logi och klimatforskning på Stockholms 
universitet, ser kartan över olika länders 
sårbarhet för klimatförändringar blir han 
inte särskilt förvånad.

– Grovt talat kommer redan regniga 
länder att få mer nederbörd. De största 

ökningarna kommer att ske i tropikerna, 
medan påverkan blir mindre på våra 
breddgrader.

Han understryker att kartan inte bara 
visar framtida klimatförändringar, utan 
också ländernas beredskap.

– Fattiga länder med dålig infrastruk-
tur drabbas hårdare – det är som ett dub-
belt straff, dels drabbas de av klimatet 
och dels av en oförmåga att hantera 
klimatförändringarna. Tyvärr är det ju 
så att de länder som får störst problem 
med klimatet ofta har sämre möjlighet 
att bygga upp en beredskap. Om Sverige 
hade legat i tropikerna hade det funnits 
en bättre beredskap där.

Tjernström tycker dock att kartan 
över Europa är förvånansvärt positiv.

– Det är förvånande att man får gå 
hela vägen ner till Spanien, Italien och 

Grekland för att hitta länder som klarar 
sig sämre. Här talar också expertisen för 
att det kommer att bli stora problem med 
torka.

Även om Michael Tjernström tror 
att sårbarhetsindexet och kartan i stora 
drag är korrekt påpekar han att situatio-
nen kan komma att förändras i framti-
den. 

– Det är många bedömningar som 
ligger till grund för det statistiska under-
laget. Eftersom klimatet inte ändras lika 
snabbt som politiken så kan de länder där 
det finns bättre respektive sämre bered-
skap ändras och få ett mer eller mindre 
fördelaktigt index. Men i grunden stäm-
mer det att det krävs mindre för att det 
ska bli katastrof i de länder som ligger i 
botten, som har instabila politiska system 
och dålig infrastruktur. Det är bättre att 

vara rik och frisk än sjuk och fattig.
Hur stora är riskerna egentligen?
– Det beror på vilket tidsperspektiv 

man utgår ifrån. Men det finns ingenting 
som tyder på att det som kartan visar inte 
skulle hända. De länder som är röda på 
kartan kommer inte att gå under imorgon, 
men över en period på 50 år kan mycket 
hända. Däremot kan infrastruktur och po-
litiska system byggas upp under kortare 
tid.

Tjernström påpekar att det går att 
beräkna klimatförändringar exakt i tem-
peratur, men att osäkerheten är ganska 
stor. Att mäta beredskap är däremot 
väldigt subjektivt.

– Om en annan hade gjort samma un-
dersökning så kanske detaljerna skulle 
ändras, men inte helheten.

Andrea Wesslén
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47,2
... grader varmt var det i 

sydöstra Australien i början av 
förra året. Trots den och två 
till värmeböljor, som bidrog 

till det globala värmerekordet, 
var det 2013 som blev det 
varmaste året någonsin i 

landet. 

VarMaSTe åreN
1) 2014
2) 2010 & 2005
4) 1998
5) 2013 & 2003
7) 2002
8) 2006
9) 2009 & 2007
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