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Förord

I
var sjätte artikel om klimatet i svensk media 
nämns Donald Trump. Låt det sjunka in en stund 
– var sjätte artikel. Totalt över 11 000 stycken 
under 2017.

Självklart är det inte förvånande att den ame-
rikanske presidenten tar mycket av utrymmet, under 
ett år då han fattat en rad kontroversiella beslut om den 
amerikanska miljölagstiftningen och det internationella 
klimatavtalet.

Problemet är att uppmärksamheten kring presidentens 
häpnadsväckande beslut och utspel riskerar att ta fokus från 
den verkliga utmaningen – att klimatförändringarna pågår 
med full kraft.

Samtidigt kan det vara så att Trump 
och hans klimatfientliga politik blir 
den väckarklocka som många av oss 
behöver för att inte bara tänka att vi 
borde göra något – utan faktiskt göra 
det. Vi har sett hur människor enas 
i hela världen för att protestera mot 
lagstiftning och regelverk som skadar 
miljön, och hur kraften i protesterna 
ökat.

I Sverige kan vi se glädjande satsningar på många redak-
tioner, där man på allvar försökt skildra de klimatföränd-
ringar som pågår och hjälpa läsarna att förstå vad som 
händer – och i slutändan vad de kan göra för att stoppa 
utvecklingen. 

Svenska Dagbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 
Sydsvenskan är några av dem som under året gjort 
ambitiösa reportage och artikelserier i frågan. Redaktio-
ner satsar på särskilda klimatreportrar och uppmärkta 
sektioner i tidningen. 

Dagens Industris politiske redaktör utnämner klimatet 
som en av tidningens tre viktigaste frågor inför valet, och 
lovar att man ska ”ställa krav på industrier, partier och 
regeringar för att Sverige ska ligga i framkant”.

Det är bra – och helt nödvändigt. Vi måste fortsätta 
prata ännu mer om klimatet, och fokusera på möjligheter 
och lösningar. 

I stora delar av världen är klimatförändringarnas effekter 
redan dramatiska och ett faktum som påverkar själva 
kärnan i människors liv – försörjningen och möjligheten 
att hålla sin familj med mat för dagen. I östra Afrika 
upplever småbönder hur årstidernas växlingar blir alltmer 
oförutsägbara, långa perioder av torka avlöses av onor-
malt kraftiga regn, som sköljer med sig jorden och förstör 
grödorna. Här handlar den dagliga kampen om att skapa 
hållbara jordbruk och samhällen som kan klara de för-
ändringar som redan är här. Att plantera träd är ett sätt 
att både förbättra klimatet, dämpa klimatförändringarnas 
effekter genom att binda jorden, och hjälpa människorna 
att lyfta sig själva ur fattigdom, genom att öka skördarna.

Låt oss göra fokuset på Donald Trump 
och hans klimatskeptiska hållning till en 
gnista som tänder mångas engagemang! 
Diskutera klimatfrågan i alla tillgängli-
ga kanaler, och visa för politikerna som 
går till val i september att detta är den 
avgörande frågan. Gör gröna val i butiken 
och tänk över ditt resande, driv på din 

arbetsplats och i ditt lokalsamhälle för gröna förändring-
ar. Som tidningsläsare – uppmuntra den bevakning av 
klimatfrågorna som görs, och begär mer!

Kanske kommer vi någon gång i framtiden att kunna se 
något positivt i att Donald Trump skakade om oss och fick 
människor på hela jorden att gå från ord till handling. l

Låt Trump bli  
vår väckarklocka!

Henrik Brundin, 
biolog och vice vd Vi-skogen

”Vi måste fort-
sätta prata ännu 
mer om klimatet, 
och fokusera på 
möjligheter och 

lösningar.”
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Om rapporten

För fjärde året har Retriever på uppdrag av 
Vi-skogen undersökt hur svenska medier 
rapporterar om klimatförändringarna.

Analysmetod och källunderlag
Årets rapport baseras på över 210 000 artiklar och inslag i svensk 
redaktionell media, i print, webb samt etermediernas nätupplagor 
under tidsperioden 1 januari 2014 till 31 december 2017. Totalt 
omfattar analysen 535 printkällor och 810 webbkällor. Siffrorna i 
årets rapport berör 1 januari till 31 december 2017.

Följande sökord ligger till grund för analysen
Klimat i samband med ord som förändring, mål, forskning, 
utsläpp, koldioxid, uppvärmning, påverkan, ekosystem och håll-
barutveckling. Samt klimatförändring, klimatmål, växthuseffekt, 
global uppvärmning, klimatinnovation, klimatforskning, klimatav-
tal, klimatförhandling, klimatrapport, klimatpanel, klimattoppmöte, 
klimatuppvärmning, globaluppvärmning, klimatpåverkan, klimatfi-
nansiering, klimatsmart, klimatinvestering, klimatanpassning och 
klimatkompensation*.

*För att få med alla ändelser på respektive sökord har trunkering-
ar använts. Exempelvis betyder klimatavtal att alla artiklar som 
innehåller klimatavtal, klimatavtalens, klimatavtalets osv har tagits 
med i analysunderlaget.

Mest omtalade personer
Personernas namn i samband med klimatrelaterade ord har här 
använts för att få fram relevanta artiklar.

Delningar sociala medier
Med delningar menas kommentarer, gilla-markeringar och del-
ningar av artiklar på Facebook och Twitter.

Om Vi-skogen: Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation 
som bekämpar fattigdom och klimatförändringar genom att 
stödja människor att plantera träd i Kenya, Rwanda, Uganda 
och Tanzania. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry - 
att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger ökad tillgång 
till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarnas 
negativa effekter. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till 
att plantera över 120 miljoner träd.

Om Retriever: Medieanalysföretaget Retriever är ledande i 
Norden inom mediebevakning, verktyg för redaktionell research, 
medieanalys och företagsinformation. Retriever bevakar och ana-
lyserar information i sociala medier, webb, tidningar, magasin, 
radio och tv. Retriever ägs av TT Nyhetsbyrån och norska
nyhetsbyrån NTB.

Redaktör: Helena Kilström Esscher/Vi-skogen, helena.esscher@viskogen.se, +46 (0) 70 104 08 39
Medieanalytiker: Viktor Liedner/Retriever, Ioanna Lokebratt/Retriever,  

ioanna.lokebratt@retriever.se, +46 (0)76 000 10 30
Formgivning: Torino Tidningsform. Tryck: Botkyrka offset.

Om rapporten
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Hur mycket skrevs det om klimatet?

Under 2017 skrevs 61 485 artiklar om klimatet, att 
jämföras med 52 733 under 2016 – en ökning med 
nästan 17 procent. Det är en rejäl ökning också jäm-

fört med ”rekordåret” 2015, då det stora klimattoppmötet i 
Paris ägde rum och Parisavtalet undertecknades.  

Flera redaktioner har satsat på klimatrapporteringen med 
särskilda vinjetter och reportagesatsningar. En av de mer 
ambitiösa är Expressen Klimat, som under årets två sista 
månader toppat listan över flest publicerade klimatartiklar.

Under 2017 är det fortsättningen av Parisavtalet som 
dominerar. Några av de största topparna i klimatrapporte-
ringen under året handlar om Donalds Trumps hot om att 
USA kommer att lämna det historiska avtalet – och om när 
beslutet fattades.

Klimatet har blivit hetare 
– Trump dominerar

Antal artiklar om klimat  
i svenska medier:

År Antal artiklar
2014 42 163
2015 54 122
2016 52 733
2017 61 485

Men det dyker också upp mycket rapportering under 
sensommaren och hösten om protesterna mot Trumps 
klimatpolitik, inte minst om en rad kända personer som tar 
avstånd från, eller bryter samarbetet med, presidenten.

Totalt nämndes Parisavtalet i 11 538 artiklar. Årets kli-
matmöte i Bonn i november renderade bara 1 314 omnäm-
nanden –  nästan 500 färre än om 2016 års klimatmöte i 
Marrakech. Mötet syns ändå som en större topp i rappor-
teringen.

Men det fanns också andra toppar i klimatrapportering-
en under året. I januari anklagade Sverigedemokraterna 
SMHI för att bedriva propaganda, vilket väckte intresse i 
media. 

Nyheten att 2016 varit ett rekordvarmt år dök upp i många 
artiklar under året, efter att den först rapporterats under 
vårvintern.

Förslaget om en ny flygskatt väckte mycket reaktioner 
och under hösten orsakade orkanerna Harvey, Irma och 
Maria  förödelse som rapporterades av många, och sattes i 
samband med klimatförändringarna. l

2017 ökade rapporteringen om klimatet 
rejält jämfört med året innan. Mest domin-
erande var USA:s president Donald Trump, 
som förekom i 18 procent av alla artiklar 
och stod för de mest tydliga topparna i  
rapporteringen. 
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’LÄMNAR AVTALET’
Donald Trump tar USA ur 
Parisavtalet mot klimat-
förändringar, uppger 
 nyhetssajten Axios.

På Twitter skriver 
 presidenten att han inte 
bestämt sig än.

– Det skulle vara djupt 
beklagligt om USA bestäm-
mer sig för att dra sig ur 
Parisavtalet, säger klimat-
minister Isabella Lövin 
(MP) till TT.

Sveriges klimatminister 
Isabella Lövin (MP) 

 kommenterar uppgiften om 
att USA nu drar sig ur 
 klimatavtalet:

”Det strider ... mot det 
 ledarskap som vi förväntar 
oss från USA när mänsklig
heten står inför stora utma
ningar. Klimatutmaningen 
måste lösas gemensamt. 

 Alla länder har ett ansvar att 
agera och utvecklade länder 
har ett särskilt ansvar att 
minska sina utsläpp och 
 bidra till fattigare länders 
arbete.”

Med beslutet att lämna 
Parisavtalet skulle Trump 
ta ett stort kliv mot att rade

ra ut föregångaren Barack 
Obamas klimatpolitik.

Kallat för bluff
Samtidigt skickar USA en 

tydlig signal mot omvärl
den, att landet prioriterar 
ekonomi framför klimat, 
skriver nyhetssajten Axios.

Enligt sajten påverkades 
Trump av ett brev under
tecknat av 22 republikanska 
senatorer, inklusive majori
tetsledaren Mitch Mc
Connell, som krävde att 
USA skulle lämna avtalet.

Uppgifterna är inte 
 officiellt bekräftade av Vita 

Huset. Det kommer timmar 
 efter att FN:s generalsekre
terare Antonio Guterres 
uppmanat Trump att inte 
överge avtalet.

Trump har tidigare kallat 
den globala uppvärmning
en för en ”bluff”.

Klimatexperter och 
 regeringar i ett flertal  länder 
har varnat för långtgående 
konsekvenser om ett så pass 
stort land som USA väljer 
att lämna.

Under G7mötet i förra 

TRUMPS USA Torsdag 1 juni 2017
Aftonbladet10 

n Källa: USA på väg ut ur Parisavtalet  
n Lövin: Det skulle vara djupt beklagligt

4 Det globala klimatavtalet undertecknades av världens 
samtliga länder i Paris i december 2015. 
4 Länderna har åtagit sig att göra vad de kan för att begränsa 

den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
4 Avtalet reglerar även ett omfattande ekonomiskt  
bistånd till utvecklingsländer som drabbas extra hårt av 

Denna bild är ett
MONTAGE

OROANDE UPPGIFTER Enligt nyhetssajten Axios kommer Donald Trump att ta USA ur Parisavtalet – uppgifter som oroar omvälrden. ”Det strider ... mot det ledarskap som vi förväntar oss                                     från USA när mänskligheten står inför stora utmaningar”, säger Miljöpartiets Isabella Lövin. Själv twittrade Trump att han inte bestämt sig än angående avtalet. Foto: AP / THINKSTOCK

Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.

Hälsar
Björne

Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.

Hälsar
Björne

11Aftonbladet
Torsdag 1 juni 2017

’LÄMNAR AVTALET’
veckan försökte övriga 
 länders ledare – förgäves – 
att övertala Trump att ut tala 
sitt stöd för avtalet.

Inte bestämt sig
Flera tunga medarbetare 

i Trumps stab har drivit 
 linjen att USA bör stanna  
i avtalet, bland dem dottern 
Ivanka Trump och utrikes
minister Rex Tillerson.

Enligt CNN har hundra
tals amerikanska stor
företag – inklusive olje

jättarna Exxon och Chevron 
–  lobbat för att USA ska 
stanna kvar.

Men Trump tycks alltså 
ha valt att inte lyssna.  
En högt uppsatt tjänste
man i Vita huset bekräftar 
 Axios uppgifter för ABC 
News. Även CNN uppger 
sig ha två källor som 
 bekräftar att USA lämnar 
avtalet.

Själv twittrade Trump 
i går att han inte har bestämt 
sig än: ”Jag kommer att 

 tillkännage mitt beslut  
om  Parisavtalet inom  
de  närmaste dagarna. 
 MAKE AMERICA GREAT 
AGAIN”.

EU och Kina ger fortsatt 
sitt ovillkorliga stöd till 
 Parisavtalet, oavsett om 
Trump drar sig ur, uppger 
en EUtjänsteman för 
 nyhetsbyrån AP.

Kan vara ur på ett år
Parisavtalet skrevs 2015 

av ledare från hela världen. 

Syftet är att begränsa och 
motverka klimatföränd
ringarna som människan 
har gjort sig skyldig till. 
Sammanlagt har 195 länder 
lovat att ha en egen, 
 nationell strategi för hur de 
kan begränsa utsläppen och 
miljöförstöringen.

BjörnOla Linnér, 
 professor vid Centrum för 
klimatpolitisk forskning på 
Linköpings universitet, 
 säger till SVT att man kan 
lämna Parisavtalet tidigast 

fyra år efter att det ratifice
rades. Om USA väljer att 
lämna hela FN:s klimatkon

vention så kan de vara ur av
talet på bara ett år, uppger 
andra källor.

TRUMPS USATorsdag 1 juni 2017
Aftonbladet 11 
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Det kan ta lång tid för  
USA att lämna Parisavtalet.

Men beskedet får 
 konsekvenser direkt.

– Det här försvårar för det 
internationella klimatsam
arbetet och möjligheterna 
att göra någonting åt 
 problemet, säger miljö
professorn Christian Azar.

USA är världens största 
ekonomi och världens näst 
största utsläppare av kol
dioxid. Att landet nu väljer att 
lämna Parisavtalet innebär 
ett stort bakslag för det 
 internationella klimat
samarbetet.

Christian Azar, professor  
i miljö och energi på 
 Chalmers, är tidigare råd
givare åt samtliga svenska 
miljöministrar under åren 
20012014.

– Det här är ett steg i fel rikt
ning, men det är absolut inte 
kört, säger han.

’Inte så orolig’
Avtalet slutar inte gälla 

 bara för att USA lämnar det. 
Men det kan få fler länder att 
följa efter. 

– Det finns stora intressen 
som vill fortsätta 
 använda fossila 
 bränslen. Och det 
finns många miljarder 
människor som fort
farande tycker det är 
viktigare med billiga 
bränslen än att göra 
någonting åt klimat
frågan, säger  Christian 
Azar.

Världsekonomin bör vara 
fossilfri inom 3540 år, om 
världen ska klara Paris
avtalets mål om att begränsa 
den globala uppvärmningen 
till 1,5 grader. Det menar 
 Johan Rockström, professor  
i miljövetenskap på Stock
holms universitet och chef för 
Stockholm resilience center.

– Om USA som är världens 
näst största utsläppsland 
 kliver av finns en oerhörd risk 
att vi missar målsättningen. 
Men samtidigt är jag inte så 
orolig eftersom en majoritet 
av världens länder inte 
 kommer att ändra sin agenda, 
säger Rockström till SVT.

Förändrats dramatiskt
Beskedet väntas få mindre 

betydelse för USA:s utsläpp, 
på kort sikt.

– Det kan mycket väl vara så 
att de minskar ett tag till, 
 säger Christian Azar.

De senaste tio åren har den 
amerikanska energimarkna
den förändrats dramatiskt. 
Andelen kolkraft har minskat 
till förmån för naturgas, som 
ger betydligt mindre utsläpp 
av koldioxid.

Under samma 
 period har dessutom 
andelen förnyelsebar 
energi ökat stadigt. 
Många amerikanska 
delstater har omfat
tande program som 
stimulerar omställ
ningen till förnyelse
bar energi och ener
gieffektivisering.

 klimatförändringarna.
4 USA är ett av de 145 av 195 länder som hittills ratificerat 
 avtalet, alltså förbundit sig att följa överenskommelsen.

4 Utträdesreglerna innebär att USA är formellt bundet till av-
talet fram till 2020. Men genom att lämna klimatkonventionen 
från 1992 skulle man bli fritt från avtalet redan om ett år.

Fredrik 
Rundkvist
fredrik.rundkvist 
@aftonbladet.se

’Är ett steg i 
fel riktning’

Christian Azar, 
 miljö professor.

 Foto: TT

OROANDE UPPGIFTER Enligt nyhetssajten Axios kommer Donald Trump att ta USA ur Parisavtalet – uppgifter som oroar omvälrden. ”Det strider ... mot det ledarskap som vi förväntar oss                                     från USA när mänskligheten står inför stora utmaningar”, säger Miljöpartiets Isabella Lövin. Själv twittrade Trump att han inte bestämt sig än angående avtalet. Foto: AP / THINKSTOCK
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KLIMATSMART

Klimatsmarta hus, klimatsmarta bilar, klimatsmarta julbord, 
fester, resor och familjeekonomi. Under 2017 omnämndes 
begreppet klimatsmart i nästan 10 000 artiklar, en ökning 
med 25 procent jämfört med 2016. 

Från att i första hand ha använts i tips om hur ändrade vanor 
gör ditt ekologiska fotavtryck mindre har begreppet alltmer 
börjat användas som en statusmarkör, inte bara i glansiga 
inredningsreportage och lyxiga mattidningar, utan även 
när det gäller ekonomiska frågor. Att vara klimatsmart är 
win-win, något man inte bara är för att man vill vara en bra 
person, utan också för att man själv tjänar på det. 

FLYG
12 procent av alla klimatrelaterade artiklar, eller 7 613 styck-
en, handlade om flyget – en ökning med 59 procent jämfört 
med 2016. En stor del berör den flygskatt som föreslogs av 
regeringen under våren och som gav upphov till en upprörd 
debatt där bland andra föreningen Svenskt flyg, Natur-
skyddsföreningen och lokalpolitiker deltog. 

En del av diskussionen handlade om vilken klimatpåverkan 
flyget verkligen har, och vilken skillnad en utveckling av 
biobränsle och andra klimatanpassningar gör eller kan göra.

Hashtaggen #jagstannarpåmarken fick uppmärksamhet 
även i nyhetsmedia andra halvan av året, när flera kända och 
okända svenskar gick ut offentligt och berättade att de slutat 
flyga för klimatets skull, bland annat i en debattartikel på 
DN Debatt i juni. Sångerskan och miljödebattören Malena 
Ernman är en av de drivande bakom rörelsen.
 
EXTREMVÄDER
Rapporteringen om torka ökade med 19 procent 2017, och 
rapporteringen om skogsbränder med 49 procent. Omfat-
tande skogsbränder i bland annat Portugal, Kalifornien och 
Chile är händelser som rapporterats under året. Även rappor-
teringen om orkaner ökade rejält – från drygt 400 till drygt 
1 000 artiklar. Några stora orkaner som orsakade förödelse 
är såklart skäl till det, men kanske också att både bränder 
och stormar ägde rum i Europa och USA i större utsträck-
ning – och väckte mer intresse än förödelse längre bort.

Begreppet extremväder diskuteras också i många artiklar, 
både i Sverige och i världen, men ännu mer skrivs det om 
extrema väderfenomen, där man i rapporteringen frågar sig 
om orkaner och naturkatastrofer är kopplade till klimatför-
ändringarna. l

Begreppet klimatsmart och extrema väder är 
ämnen som synts betydligt mer i spalterna 
2017 än tidigare. Debatten om flyget tog 
också ny fart. 

Klimatsmart och  
flyg heta ämnen
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Ett klimatsmart 
hem fyllt 
av historia
Mycket vintage, personlighet – och med omtanke om  
miljön. Så har den bokaktuella författaren och fotografen  
Ida Magntorn inrett sitt hem.

Att Ida Magntorn älskar saker med 
historia blir tydligt när man ser 
hennes hem. Huset i Lund är upp-
fört redan 1880. Det har visserligen 
byggts till sedan dess men även de 
nyare delarna har närmare 85 år på 
nacken.

– Jag har alltid varit intresserad 
av gamla saker, det är min passion 
i livet! Jag älskade till exempel att 
gå in i min farmors skafferi när jag 
var liten, där stod det vackra gamla 
kakburkar och tjusiga karotter. När 
jag började skriva gick jag in på 
historien bakom olika saker, vem 
som har gjort dem och hur de har 
använts, säger Ida Magntorn.

HON ÄR JOURNALIST, fotograf och 
författare till flera böcker om in-
redning, vintage och stil. I den 
senaste, ”Ett hem med omtanke 
– harmoniskt, personligt och håll-
bart i längden”, kopplar hon ihop 
sitt vintageintresse med hållbarhet 
och omtanke om miljön.

– Jag är intresserad av hur man 
kan göra om gamla grejer till något 
nytt. Det är något fantastiskt med 
att ta hand om och använda gamla 
saker.

Genom boken vill hon inspirera 
till att kombinera det vackra med 
att agera på ett sätt som också hjäl-
per i klimatkampen.

– Vi slösar oerhört med jordens 
resurser just nu. Ju mer jag läser om 
cirkulär ekonomi – att dela saker 
och hjälpas åt – desto säkrare blir 
jag på att det är den enda vägen 
framåt.

Ida Magntorn tror att många re-
dan kan mycket om hur man agerar 
hållbart, men det handlar om att 
komma ihåg att tänka till en extra 
gång. Inte minst när vi går in i nya 
årstider, för då är suget att förnya 
och göra om som störst.

– Det första man ska göra är att 
titta på vad man redan har och 
tänka nytt kring det, i stället för 

att utgå från att man ska köpa nå-
got nytt.

I Idas hem står två secondhand-
fyndade soffor, så kallade Chip-
pendales från 1930-talet. Ida har 
återanvänt dynorna från en annan 
soffa och resårmadrassen från bar-
nens gamla spjälsäng för att göra 
dem bekvämare. Det är ett exempel 
på att se sig omkring i sitt hem för 
att upptäcka lösningar, i stället för 
att direkt gå utanför dörren med 

plånboken i handen.
– Jag försöker att tänka ”vad kan 

jag göra mig av med?” i stället för 
”vad kan jag lägga till?” när jag in-
reder. Dels för att det är ett hållbart 
sätt att agera, dels för att ju färre 
grejer vi har desto mindre har vi 
att hålla reda på, hitta förvaring 
för och så vidare.

Ida dekorerar gärna hemmet 
genom att gå ut i trädgården och 
plocka in rönnbärskvistar eller ek-
löv.

– Det kan verka obetydligt, men 
alla val vi gör är viktiga. Att ta in 
blommor från naturen i stället för 
att köpa dem hos floristen är ett sätt 
att bidra, då vet jag var blommorna 
kommer ifrån och att de har odlats 

naturligt. En annan liten sak jag är 
noga med är att alltid välja stearin-
ljus i stället för paraffinljus. Många 
bäckar små gör en stor å!

IDAS HUS HAR vuxit med familjen. 
När barnen var små var boytan 
mindre, dubbelsängen stod i var-
dagsrummet och barnen hade vå-
ningssäng i rummet bredvid. Sedan 
dess har familjen renoverat vinden 
för att få fler sovrum, och nu är hu-
set ganska rymligt. 

– Egentligen är ju moderna hus 
med treglasfönster mer miljövän-
liga rent energimässigt, men jag 
försöker se det som att vi har tagit 
vara på något gammalt i stället för 
att bygga nytt. Allt blir en avväg-
ningsfråga. Att bo litet i stan kan 
vara mer klimateffektivt än att bo 
stort och lantligt som vi, men å an-
dra sidan har vi en stor trädgård där 
vi kan odla egna grönsaker, säger 
Ida. 

Hon tror att konsumtionen av 
nyproducerat är den största miljö-
boven när vi inreder våra hem. En 
annan är att vi slarvar med små-
saker som att frosta av frysen och 
dammsuga bakom vitvarorna så att 
de inte drar extra el. Tråkiga, men 
viktiga, saker att tänka på.

– Sedan tror jag att fler behöver 
komma över den där spärren med 
att köpa gammalt och begagnat. 
Jag tror att det är en kombination 
av bekvämlighet och ovana som gör 
att vi så ofta köper nytt.

Ida menar att man inte behöver 
ha en särskild stil för att handla 
second hand. 

– Det går faktiskt att köpa helt 
nya saker på Blocket också, folk 
som säljer felköp eller saker som 
aldrig kommit till användning. 
Stil eller pris är inte det viktigaste, 
poängen är att anamma det cirku-
lära tänket.

MARIA SOXBO
gpbostad@gp.se 

”Jag försöker att  
tänka ”vad kan jag 
göra mig av med?”  
i stället för ”vad kan 
jag lägga till?” när jag 
inreder”

IDA MAGNTORN
författare, journalist och fotograf

LÅNG LIVSLÄNGD. Ovanpå pianot står en spegel som Ida har köpt på auktion 
samt en stor bukett av kvistar och bär från trädgården – en hållbar bukett.

Göteborgsposten
2017-09-25
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m Den globala uppvärmningen är 
vår tids ödesfråga.
m Följ Expressens journalistik om 
klimatet – reportage, grafik, analys, 
bildspel, tv och mycket mer.

Det är inte tillåtet att producera insekter för att äta i Sverige.
Nu väcker Livsmedelsverket besked stor besvikelse bland 

insektsproducenterna. 
– Jag förstår verkligen inte hur klimatmålen går ihop med 

det här beslutet, säger Ellen Gellerbrant, grundare av 
Hakuna mat. 

För två år sedan behövde Ellen 
Gellerbrants företag Hakuna mat 
sluta sälja insektsbaserade livs-
medel.

Insekter har av vissa setts som 
ett miljövänligt alternativ till 
kött. Men en EU-förordning som 
förbjuder insekter i mat ska nu 
förtydligas.

Avsikten med lagstiftningen 
är att skydda konsumenter från 
okända faror som allergier, gifter 
och smittor. 

Måste godkännas
För att insekter ska få säl-

jas måste de godkännas enligt en 
särskild EU-process och säljaren 
måste presentera ett vetenskap-
ligt underlag som visar att konsu-
menterna inte utsätts för risker, 
enligt Livsmedelsverket. 

I vissa länder kommer insekter 

att få säljas under en övergångs-
period på två år – men inte i Sve-
rige.

– Sverige har redan halkat efter 
på det här området och Livsmed-
elsverkets hållning kommer att 
göra att fler företag inte kommer 
att kunna fortsätta, säger Ellen 
Gellerbrant, grundare av insekts-
företaget Hakuna mat. 

”Det är värdelöst”
Hon är kritisk till att Livsmed-

elsverket inte låter insektsprodu-
centerna fortsätta med sin verk-
samhet.

– Jag förstår verkligen inte 
hur klimatmålen går ihop med 
det här beslutet. Man kan prata 
mycket om att främja innova-
tion och miljövänliga produkter 
och vanor men att inte vilja kom-
promissa utan sätta stopp för en 

lovande bransch tycker jag är 
värdelöst.

Under hösten har Ellen Geller-
brant levt på hoppet att företaget 
ska kunna nylansera i Sverige – 
men framtiden för branschen är 
nu osäker, säger hon.

”Hälsa går först”
Livsmedelsverket står fast vid 

att försäljning av insekter som 
mat inte är tillåten i Sverige.

I ett pressmeddelande står det 
att myndigheten vill ha en fort-
satt dialog med företagen som 
producerar insektsmat. 

– Livsmedelsverkets uppdrag 
är att arbeta för att ingen ska bli 
sjuk av maten, samtidigt som vi 
vill hjälpa företagen att göra rätt. 
Eftersom intentionen med EU:s 
lagstiftning är så tydlig har vi 
valt att inte öppna upp för några 
alternativa tolkningar – konsu-
mentens hälsa och säkerhet går 
först, säger Annica Sohlström, 
generaldirektör vid Livsmedels-
verket, i meddelandet.

Joel Snöbohm
joel.snobohm@expressen.se

BESVIKEN PRODUCENT. Ellen Gellerbrant, grundare av Hakuna Mat. Foto: CREATIVE COMMONS 

Ellens mål: Få 
svenskarna att 
äta insekter
Får nej av Livsmedelsverket: ”Förstår inte”

Insektsmat måste godkännas i en 
särskild EU-process.

Carinas tips för oönskade julklappar
Har du någon gång fått en oönskad julklapp?

Här är de bästa tipsen på hur du gör dig av med dem.

Oönskade julklappar för nära 
120 miljoner kronor säljs vidare 
i mellandagarna, skriver Di. 

Men hur gör man när det 
oundvikliga inträffar. Här tip-

sar Carina Borgström-Hansson, 
expert på WWF. 

– Det bästa är ju om man kan 
lämna över ett kvitto till den som 
får paketet. 

Hon föreslår att man ordnar 
en julklappsbytesfest.

– Kanske inte just med dem 
som man fått julklappen av, men 
det finns nog många andra som 
fått saker de inte ville ha. 

– Man kan ju ha ett nyårslöfte 
om att inte köpa onödiga saker.

Andra saker att tänka på:
m Återanvänd eller återvinn 
inslagningen.
m Sälj det du inte vill ha på nätet 
eller lämna in det till en second 
hand-butik. 

Joel Snöbohm
joel.snobohm@expressen.se

Carina Borgström-Hansson.  
 Foto: CU PHOTO 

Svenskars resvanor bidrar till ett allt sämre klimat, enligt 
Naturvårdsverket. 

Jonas Linde, 29, är en av dem som har bestämt sig för 
att skippa flygresor helt. 

– Det är enligt mig och många andra helt orimligt att 
nöjes flyga i dag, med tanke på konsekvenserna, säger han. 

2013 gjorde 29-åriga Jonas 
Linde, från Stockholm, sin 
sista flygresa. Sedan dess har 
han använt sig av alternativa 
resmetoder. 

– Det är lite krångligare, men 
jag tycker att det är kul att se 
resan som ett experiment. För 
två somrar sedan flög min kom-
pis ner till Frankrike, medan 
jag tog tåget. Jag har även liftat 
en del och använt mig av sam-
åkningsgrupper, säger han. 

Men hans flygstopp har inte 
alltid varit ett självklart val. 

– Jag har flugit hela mitt liv 
och växt upp med det. Tidigare 
tänkte jag inte på flygning som 
ett problem. 

Det var först när Jonas bör-
jade studera hållbar samhälls-
utveckling på universitet som 
han började reflektera över 
hur hans flygresor påverkar 
omvärlden. 

– För mig känns det orim-
ligt att välja flyg eftersom jag 
numera vet hur mycket utsläpp 
det bidrar till. Om jag tar mig 
friheten att flyga kränker jag 
andras människor rättigheter 

till liv – och därför är det fel. 
Nu uppmanar han andra att 

tänka sig för innan de väljer att 
resa med flyg.  

– Det är enligt mig och 
många andra helt orimligt att 
nöjesflyga i dag, med tanke på 
konsekvenserna. 

Långa flygresor värst
Stefan Nyström är klimat-

chef  på Naturvårdsverket och 
säger att det är de långväga 
flygningarna som påverkar kli-
matet värst. 

– Om man flyger en vanlig 
resa till Bangkok tur och retur 
släpper man ut lika mycket kli-
matpåverkande utsläpp som 
när man åker en bil tusen mil. 
Det här innebär inte att man 
ska sluta flyga, men man kan 
tänkta på att flyga hälften så 
långt och i stället vara borta 
dubbelt så länge. 

Enligt Naturvårdsverket har 
framför allt internationella, 
långväga flygresor ökat dras-
tiskt under de senaste åren. 

Alexandra Andersson
alexandra.andersson@expressen.se

”Orimligt att välja flyg”

SLUTADE 2013. Jonas 
Linde, 29, har inte flugit på 
flera år.  Foto: PRIVAT 

Svenskarnas flygvanor
m De 
upp
skattade 
totala 
utsläppen 
från 
svenska invånares internationella 
flyg resor år 2014 är cirka 11 
miljoner ton klimatpåverkande 
utsläpp. Det kan jämföras med 
2,3 miljoner ton som rapporterats 
enligt internationella riktlinjer. 
m Ökningen av antalet inter
nationella flygresor sedan 1990 
medför att klimatpåverkan har 
ökat med 61 procent mellan 
1990 och 2014, från sju miljoner 
ton till 11 miljoner ton.
 Källa: Naturvårdsverket

JONAS, 29, 
HAR SLUTAT 
FLYGA

GT
2017-12-28
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Heta ämnen

KLIMATLAGEN
Den nya klimatlagen, som beslutades i juni och som trädde 
i kraft 1 januari 2018 omnämns bara i 1 282 artiklar under 
året. Detta trots att klimatlagen på många sätt är historisk 
genom att sju av åtta riksdagspartier står bakom den – och 
trots att den mött kritik både från dem som tycker att den 
är för långtgående och från dem som tycker att den inte är 
tillräckligt långtgående, eller att den slår fel. 
  
AFRIKA
Trots svår torka i Afrika, som under året orsakade larm från 
FN med varningar om den största svältkatastrofen på 70 år, 
nämns Afrika eller någon av de afrikanska länderna bara i 
sju procent av klimatartiklarna. När det görs är det ofta i 
samband med politiska beslut, snarare än klimatförändrin-
garnas effekter. 

KÖTT
Förra årets heta ämne kött är fortfarande i fokus – men har 
tappat lite. Kött omnämns i samband med klimatfrågan i 
3 044 artiklar under året.  l

…och några mindre heta
13.Svenska Dagbladet måndag 19 juni 2017

Sverige Nyheter
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Alkohol är
beroendefram- 

kallande.

Sverigedemokraterna är som 
enda parti emot den klimatlag 
som klubbades i riksdagen på 
torsdagen.  
    – Jag ser syftet mer som   pr 
än att göra något på riktigt,  
säger SD:s talesperson Martin 
Kinnunen.

Jenny Stiernstedt
jenny.stiernstedt@svd.se

Farliga störningar av klimat
systemet ska förhindras och ut
släppen minskas så att Sverige 
gör sin del i jakten på 2graders
målet. Ungefär så kan man sam
manfatta det klimatpolitiska 
ramverket som sju av riksdagens 
åtta partier ställt sig bakom.

Riksdagen vo terade om den 
nya klimatpoli tiken på torsdagen 
och SD:s ledamöter var de enda 
som röstade emot. En av ramver
kets mer centrala delar är den 
klimatlag som ska styra regering
ens arbete:

– Vi sågar klimatlagen på unge
fär samma kriterier som lag
rådet. Vi tycker att den är onödig 
eftersom den kan rivas upp av 
riksdagen när som helst, säger 
Martin Kinnunen.

Lagrådet har avstyrkt klimat
lagen bland annat eftersom den 
saknar sanktioner. Ett av de 
 syften som oftast lyfts fram av 
partierna bakom förslaget hand
lar om att lagen gör att samtliga 
ministrar och utgiftsområden nu 
blir skyldiga att ta klimatet i be
aktande. 

Det är något som Kinnunen 
inte vill skriva under på:

– Jag ser syftet mer som pr än 
att göra något på riktigt.

En annan central del i ram
verket är Sveriges nya utsläpps

mål om minst 85 procents minsk
ning av växthusgaser till år 2045. 
Här anser SD att de mål som satts 
på EUnivå (40 procent till 2030) 
är fullt tillräckliga.

–  Det finns inga skäl att upp
datera det när vi inte har några 
förslag på hur vi ska ta oss längre. 
Sveriges riksdag har liten möjlig
het att påverka utsläppen globalt 
och det är främst där vi måste 
jobba.

Martin Kinnunen anser dels att 
de svenska utsläppen är små  
i förhållande till andra länders, 
dels att Sverige bör få tillgo do
räkna sig upptag av koldioxid  
i skog och mark. 

–  Nettoeffekterna är det mest 
intressanta. Har man ansvars
fullt skogsbruk i ett land är det 
viktigt. Vi ser det inte som att Sve
rige har något slags skuld och 
borde gå före.

Kinnunen tror att målet om 

max 2 graders uppvärmning blir 
svårt att nå, men är trots om
fattande forskning inte överty
gad om att ett sådant scenario 
skulle få några omfattande kon
sekvenser, ens för världens fatti
ga.

– Vi kan se att människor är 
friskare än någonsin, skördarna 
större än någonsin. Man behöver 
inte vara jättedeppig över utveck
lingen. Men man måste ta i be
räknande att vi kan få en tempe
raturökning.

När FN säger att klimatföränd-
ringarna skulle kunna öka 
migrationen inom en genera-
tion med tio gånger, hur tän-
ker du då?

– Det finns vissa som talar om 
klimatflyktingar i dag. Frågar 
man UNHCR så säger de att det 
inte existerar.

Som term existerar det inte. 
Men det finns ju de som tving-
as lämna hus och hem för att 
klimatet har förändrats.

– Det kan hända att man flyttar 
någonstans på grund av ut
maningar som man möter i livet. 
Men jag tror att man ska vara för
siktig med att måla upp kata
strofscenarier. Jag tror att mänsk
ligheten är kapabel att hantera 
förändringar. Jag tror inte att 
våra barns liv hotas, som Wall
ström skrev på Twitter.

Sverige kan inte på egen hand 
gå före och minska utsläppen, 
anser SD, som befarar att jobb 
och svensk konkurrenskraft skul
le hotas. Och för att utsläppen 
överhuvudtaget ska minska glo
balt krävs något slags ”game 
changer”, menar Martin Kinnu
nen.

Vad syftar du på då?
– Att man på ett väldigt effek

tivt sätt kan lagra energi från 
 väderberoende kraft. Något nytt 
måste hända. För tio år sedan var 
konsumtionen av fossila bräns
len 1 procentenhet lägre än i dag. 
Inte så mycket tyder på att det 
kommer att gå snabbare nu.

Den bästa Sverige kan göra, en
ligt Kinnunen, är att satsa mer på 
forskning. Han nämner att SD vill 
anslå pengar till en forsknings
reaktor för ny kärnkraft. Enligt 
budgeten vill SD minska ansla
gen till myndigheter som Vinno
va och Formas men öka basan
slagen.

Ni vill skära klimat- och miljö-
budgeten med 8 miljarder. 
Hur mycket vill ni satsa på 
forskning av ny teknik?

– Jag hoppas kunna återkom
ma till hösten med lite större bi
drag på den fronten. 

Apropå höstbudgeten – ni 
 sätter citationstecken runt 
”klimatet”. Varför?

–  Det är en redigeringsmiss, 
det är ingenting som betyder 
 något. ª

SD enda partiet emot 
klimatlagen: ”Är onödig”

ª Sverige får den  
1 januari 2018 ett 
klimatpolitiskt 
ramverk i tre delar: 
en klimatlag, ett 
oberoende råd och 
ett utsläppsmål. 
ª Sveriges utsläpp

ligger i dag på 
 omkring 5 ton per 
 person och år (kon
sumtionen ej inräk
nad), vilket är lågt  
i förhållande till 
andra OECDlän
der. Men det är 

långt mer än vad vi 
kan släppa ut för att 
klara 2gradersmålet.

ª Enligt Miljömåls
beredningen måste 
vi 2045 nå 0,9 ton 
per capita. SvD

Fakta | Sverige långt ifrån mål

"
Vi sågar klimat 

lagen på ungefär 
samma kriterier 
som lag rådet. Vi 
tycker att den är 
onödig eftersom 

den kan rivas upp 
av riksdagen när 

som helst
Martin Kinnunen, talesperson för 

Sverigedemokraterna.

”Jag tror att man ska vara försiktig med att måla upp katastrofscenarier”, 
säger SD:s Martin Kinnunen. Foto:Jessica Gow/TT
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D en mest delade artikeln under 2017 kom från Tekni-
kens värld och handlade om en ny rapport som gjorts 
av IVL Svenska Miljöinstitutet för Energimyndig-

hetens och Trafikverkets räkning. Här resonerar man om 
vilken klimatpåverkan miljöbilarna egentligen har – och 
fokus ligger på batterierna. ”Vår artikel från i fjol, att en ny 
elbil är smutsigare än en gammal bensinbil, får i och med 
den nya rapporten en form av ytterligare bekräftelse”, skriver 
Teknikens värld.

Tvåan på topplistan hade knappt hälften så många delning-
ar, och är en debattartikel om betande djur. ”Kött eller mjölk 
från betande djur kan vara klimatsmartare än sojakorven 
och kycklingen”, hävdar debattörerna Gunnar Rundgren 
och Ann-Helen Meyer von Bremen i Svenska Dagbladet.

På tredje, sjunde och tionde hamnade artiklar om Donald 
Trump.

Av de fem artiklar som delades mest ifrågasätter tre vad som 
är klimatvänligt handlande, eller om det är effektivt. Grund-
budkapet är att man är skeptisk – antingen till åtgärden eller 
till klimatförändringarnas existens. 

Bara en av topp tio mest delade handlar om klimatförän-
dringarnas effekter: Aftonbladets larmartikel om den 
extrema minskningen av insekter! l

Elbilsbatterier  
engagerade mest
Tre av de tio mest delade klimatartiklarna 
under 2017 handlar inte helt oväntat om – 
Donald Trump. Men mest spridning fick en 
artikel om elbilsbatterier.

9

Vad delades mest

Ranking Rubrik Källa Delningar

1 Elbilars batterier påverkar klimatet kraftigt Teknikens Värld 52 817    

2 Bättre för klimatet med fler betande köttdjur Svenska Dagbladet 20 734    

3 Trump tar bort Obamas klimatregleringar Sveriges Radio 13 579    

4 Extrem minskning av insekter -”alarmerande upptäckt” Aftonbladet 13 483    

5 Vegetarianer räddar inte nödvändigtvis fler djurliv Expressen 13 049    

6 Malena Ernman: Är vi vuxna nog att inse allvaret? Dalarnas Tidningar 11 968    

7 Trump blev president Aftonbladet 11 393    

8 Att förflytta sig kostar energi. Kristianstadsbladet Plus 11 375    

9 Nio av tio bilar kan få höjd skatt SVT Nyheter 10 636    

10 Arnold Schwarzeneggers vädjan till Donald Trump Expressen 10 584    

Mest delat 2017

teknikensvarld.se
2017-05-09
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Vem syntes mest?

V ice statsminister Isabella Lövin (MP) toppar årets 
lista över de synligaste i klimatdebatten, och går 
därmed om statsminister Stefan Löfven (S) som den 

mest synliga, med 9 266 artiklar. Stefan Löfven minskar 
sin synlighet sedan förra året, men finns ändå med i fler 
än dubbelt så många artiklar som trean på listan – ut-
bildningsminister Gustav Fridolin (MP). Miljöminister 
Karolina Skog (MP) kommer på femte plats, efter centerns 
partiledare Annie Lööf, som hoppar upp ett rejält steg från 
nionde till fjärde plats.

Isabella går om  
Stefan i klimatdebatten
Politikerna dominerar även detta år listan 
över de som varit synligast i den svenska 
medierapporteringen om klimatet. Först på 
femtonde plats dyker en icke-politiker upp.

Både moderaternas före detta partiledare Anna Kinberg 
Batra och nuvarande Ulf Kristersson finns med på topp 
15-listan, liksom liberalernas partiledare Jan Björklund, 
Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och vänsterparti-
ets Jonas Sjöstedt. Ebba Busch Thor (KD) hamnar precis 
utanför topplistan på sextonde plats.

Först på femtonde plats dyker en icke-politiker upp - 
Naturskyddsföreningens före detta ordförande Svante 
Axelsson, nu på Fossilfritt Sverige. 

Från plats 50 till plats 22 – och som nummer fyra av icke-
politikerna – kommer årets raketklättrare, operasångerskan 
och miljödebattören Malena Ernman in, och tar därmed 
klivet in i nyhetsmedia med sitt miljöengagemang, som 
började i sociala medier. l

Ranking* Namn Företag/organisation/politiker Artiklar Trend**

1 (2) Isabella Lövin Vice statsminister, biståndsminister, språkrör (MP) 9266 +1516

2 (1) Stefan Löfven Statsminister, partiledare (S) 8503 -1852

3 (5) Gustav Fridolin Utbildningsminister, språkrör (MP) 3470 +125

4 (9) Annie Lööf Partiledare (C) 3163 +969

5 (10) Karolina Skog Miljöminister (MP) 2937 +875

6 (4) Ibrahim Baylan Samordnings- och energiminister (S) 2849 -2107

7 (11) Anna Kinberg Batra F d partiledare (M) 2683 +685

8 (12) Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister (S) 2037 +301

9 (6) Mikael Damberg Näringsminister (S) 1996 -919

10 (8) Jan Björklund Partiledare (L) 1861 -488

11 (14) Per Bolund Finansmarknads- och konsumentminister (MP) 1782 +566

12 (NY) Ulf Kristersson Partiledare (M) 1755 +1755

13 (13) Jimmie Åkesson Partiledare (SD) 1599 +105

14 (7) Jonas Sjöstedt Partiledare (V) 1329 -1088

15 (16) Svante Axelsson Fossilfritt Sverige, fd generalsekr Naturskydds-
föreningen

1148 +198

De syntes mest i klimatfrågan 2017

*Förra årets placering inom parentes. Längre lista på sidan 14. ** Jämfört med 2016.
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Malena Ernman, plats 22,
operasångare och debattör

En av dina hjärtefrågor – flygresandet – har fått rejält 
ökad uppmärksamhet i media jämfört med året inn-
an. Hur mycket tror du att du varit med och påverkat 
detta? 

– Vi är ju ganska få som drivit frågan så det har säkert 
spelat en roll. Men flygdebatten handlar ju så klart inte 
främst om flyget. Den handlar om att vi inte accepterar 
att det här och nu inte finns lösningar på allting. Vi vägrar 
acceptera att vägen framåt då och då kräver några steg 
tillbaka. Flygdebatten sätter klimatfrågan på sin spets och 
det är därför den fungerar i media. Den är tydlig.

Vad tänker du om att Trump dominerar rapportering-
en om klimatfrågorna? 

– Det är logiskt, och jag tror att det är positivt. Det 
tydliggör klimatfrågan och det faktum att vi alla – mer eller 
mindre – agerar precis som Trump. Vi pratar om klimatmål 
samtidigt som vi missar klimatmål på löpande band, utan att 
låtsas om det. Istället så pratar vi om ”klimatsmarta” motor-
vägar och är för att bygga ut Arlanda flygplats. 

 
Vad skulle du önska av landets redaktioner framöver 
när det gäller rapportering om klimatet? 

– En revolution som får Metoo-rörelsen att likna en 
insändare i en småstadstidning. Det är det som krävs med 
tanke på hur extremt kort med tid vi har på oss. Men jag är 
hoppfull. Journalisterna inser ju självklart själva detta, dom 
är bland dom klokaste yrkeskategorierna som finns. Och vet 
hur viktigt det är att vi i framtiden kan känna stort förtroen-
de för deras arbete. Och det finns garanterat nån på varje 
redaktion som läst Storms of my grandchildren av James 
Hansen och som kan berätta för alla kollegor på nästa 
redaktionsmöte att vi står inför mänsklighetens största pa-
radigmskifte och att vi bara har några få år på oss vända 
utsläppskurvan brant nedåt. l

Mattias Goldmann, plats 19, 
vd för tankesmedjan Fores

Hur ser du på klimatbevakningen 2017?
– Den har flyttat närmare människor, blivit mer konkret 

och mer hoppfull. De många artiklarna om flyget är ett 
bra exempel; för många av oss står det för våra största 
utsläpp som dessutom går att minska snabbt och ganska 
enkelt. Jag ser på Trump-artiklarna på samma sätt; hans 
anti-klimatretorik får oss andra att knyta näven och höja 
ambitionerna. 

Vilken roll får klimatfrågan i valrörelsen? 
– En valrörelse bringar inte alltid fram det bästa från 

våra politiker, och därför var det så viktigt att sju av 
riksdagspartierna enades om klimatlagen som ligger fast 
oavsett var valrörelsen tar vägen. Det gör också att vi med 
visst jämnmod kan tåla att klimatet nog inte blir så stor val-
fråga, vare sig i traditionella media eller på gator och torg. 
Däremot är jag förhoppningsfull kring sociala medier, där 
medelåldern är yngre och skribenterna friare att prioritera 
själva – här bör det ge avtryck att unga väljare ser klimat-
frågan som den allra viktigaste överlevnadsfrågan. Och de 
har ju rätt, förstås.

Hur kan man själv agera för att öka klimatets  
synlighet?

– Jag tror mycket på att koppla klimat till andra frågor; 
på samma sätt som vindkraften blivit Danmarks största 
industri kan omställningen till klimatsmart skapa massor av 
jobb och ge många exportmiljarder för Sverige. Och när 
vi pratar om migration, måste vi ha med att FN:s flykting-
organ anger att den främsta framtida flyktingströmmen är 
kopplad till klimat och miljö. Frågorna hänger samman och 
det är dags att sluta behandla klimatet som en isolerad 
företeelse! l
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Vilka skrev mest?

D e stora morgondrakarna har tillsammans publicerat 
drygt 2 200 klimatartiklar under året, en minskning 
med 240 artiklar sedan förra året. Konkurrensen 

om att vara Sveriges grönaste dagstidning kommer istället 
söderifrån – Sydsvenskan ligger hack i häl med nästan 1 000 
publicerade artiklar och ett uppåtgående trend. Skåne är 
också den region som toppar listan över flest publiceringar 
om klimatet.

Aftonbladet kniper fjärdeplatsen, medan konkurrenten Ex-
pressen trots sin satsning på Expressen Klimat inte finns med 

SvD och DN i topp  
– men båda backar
Liksom de två senaste åren ligger Svenska 
Dagbladet i topp av dem som skrivit mest 
om klimatet under 2017. Men både de och 
tvåan Dagens Nyheter har publicerat färr 
klimatartiklar än under 2016I landet ligger 
Skåne i topp, men medierna i Västra Göta-
land har ökat sin klimatbevakning mest.

Tidning Artiklar Trend*

Svenska Dagbladet 1 183 -74

Dagens Nyheter 1 035 -165

Sydsvenskan 994 +83

Aftonbladet 986 +188

Upsala Nya Tidning 962 +131

Helsingborgs Dagblad 888 +51

Göteborgs-Posten 882 +187

Östgöta Correspondenten 838 +192

Norrköpings Tidningar 821 +207

Norrbottens-Kuriren 772 +47

Västerviks-Tidningen 758 +222

Folkbladet(Västerbotten) 756 +95

Kristianstadsbladet 752 +213

Norrländska Socialdemokraten 746 +84

Motala & Vadstena Tidning 739 +223

Vilka skrev mest om klimatet?

Regionalt

Rank Region Artiklar Trend*

1 Skåne län 5531 +469

2 Västra Götalands län 5323 +800

3 Östergötlands län 3481 +725

4 Kalmar län 2936 +453

5 Västerbottens län 2463 +79

6 Norrbottens län 2390 +214

7 Dalarnas län 2124 +289

8 Uppsala län 1835 +537

9 Södermanlands län 1707 +202

10 Gävleborgs län 1620 +227

11 Jönköpings län 1503 +355

12 Blekinge län 1416 +277

13 Hallands län 1338 -318

14 Stockholms län 1298 -459

15 Västernorrlands län 1214 +148

16 Värmlands län 1134 +130

17 Gotlands län 930 +357

18 Kronobergs län 915 +156

19 Västmanlands län 805 +103

20 Örebro län 708 -255

21 Jämtlands län 643 +117

på topp 15-listan. Ett skäl är såklart att satsningen kom igång 
först i samband med FN:s klimatmöte i Bonn i november. 
Tittar man månad för månad så har Expressens klimat-
artiklar nästan fördubblats de två sista månaderna 2017.

En uppstickare bland lokaltidningarna är Västervikstid-
ningen som ökat klimatbevakningen med över 200 artiklar 
under året – mycket på grund av nyhetsbyråmaterial, men 
också genom diskussioner om skogsbruk, köttkonsumtion 
och transporter i ledarspalter och på debattsidan. 

Västra Götaland är annars den av regionerna där lokalmedia 
ökat sin klimatbevakning mest. l

* Jämfört med 2016. * Jämfört med 2016.
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INNEHÅLL:    OPINION A2  ·  NYHETER A6  ·  VÄRLDEN A18  ·  SERIER A20  ·  FAMILJ A22

Joel Månsson är fjärde generationen på familjegården Norra Knästorp utanför Lund och satsar på hållbarhet, exempelvis att lämna jorden i fred och inte plöja mer än nödvändigt. 

Skåne har dragit vinstlott 
Nyheter. Framtidens klimat innebär att förutsättningarna blir bättre och odlingssäsongen 
längre, menar forskare som dock garderar sig med att det trots allt handlar om gissningar. A6–9

Per T Ohlsson. Ansvaret  
är ingenting, spelet är allt. A4

Rakel Chukri. Så kan vi 
hedra Kim Walls minne. C2

■ Polisen får ofta larm om bilis-
ter som backar och gör U-sväng-
ar för att köra mot färdriktning-

en sedan de missat sista avfarten 
på Yttre Ringvägen. Nu ska hela 
skyltningen på E20 ses över. B7

15 kör fel vid 
Bron varje dag

”I vårt nya sam-
arbete med 
Kino visas tre 
filmer.’”
Kajsa Jönsson, arrangör av Lund 
Comedy Festival som blir nästan 
lika stor som förra året.   B2

Väktare efter attentat
Åtgärder vidtogs direkt efter 
lördagsnattens brandlarm 
på flyktingboendet i Lund. B1

Barnen kan bada billigare
Ändrade taxor föreslås för 
bland annat äventysbadet 
och bowling i Lund. B3
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Åkesson 
väntar sig 
SD-makt
■ Blockpolitiken är död, sa 
SD-ledaren i sitt tal i hem-
staden Sölvesborg igår. A12

Grundad 1848 · Årgång 168 · Vecka 34  Lösnummer: måndag-fredag 20 kr, lördag-söndag 30 kr

Sydsvenska Dagbladet Snällposten · För att du bryr dig

VILL DU FÅ MAX BETALT för din bostad ska du visa den i många kanaler. 
Våra stylister lyfter fram det unika – fotostyling ingår (värde 2 495 kr). 
Bjurfors är tveklöst bästa skyltfönstret för din bostad.

Max exponering. Max betalt.

svd.se
2017-12-23

Sydsvenskan 
2017-08-27

Maria Rimpi, redaktionschef 
Svenska Dagbladet

Ni toppar listan i år igen – men har publicerat färre 
klimatartiklar i år trots en rejält uppåtgående trend 
generellt. Hur kommer det sig?

– Under 2017 har vi genomfört ett stort förändringsar-
bete för att renodla vinklar och komma ifrån det vi kallar för 
pliktbevakning. Vi försöker fokusera på kvalitet istället för 
kvantitet och lägger mer kraft på varje enskild artikel istället 
för att massproducera. Om man tittar på antalet läsare vår 
klimatbevakning haft senaste året så är de mångdubbelt fler 
än 2016, mycket tack vare vår nya publiceringspolicy. Och 
på topplistan över de artiklar under 2017 som gett oss nya 
prenumeranter ligger flera klimatjobb, vilket är ännu ett bevis 
för att strategin fungerar. 

 
Den totala klimatrapporteringen i Sverige har ökat – 
hur tror du att det ser ut framåt, är det en utveckling 
som kommer att fortsätta?

– Historiskt sett har klimatbevakningen gått upp och ner. 
Inför stora klimattoppmöten har medierapporteringen totalt 
sett ökat för att därefter tappa. I vår läsarstatistik ser vi att 
intresset för klimatvinklar ökat markant, och är faktiskt ännu 
större än under hösten 2015. Det kanske beror på att verklig-
heten visar att frågan är akut. Därtill har frågan breddats och 
smyger sig allt oftare in i andra ämnesområden. Hos oss tar 
frågan till exempel allt större plats i näringslivsbevakningen. 

 
Vilka frågor tror ni blir hetast i klimatbevakningen 
det kommande året?

– Flygfrågan har redan varit aktuell i flera månader och 
det är en inte omöjlig gissning att den kan komma att hålla 
i sig även framåt. Det är en fråga som ligger nära individen 
och den är konkret och lätt att ta till sig. Där finns också en 
tydlig politisk konflikt i flygskatten, som ju Allianspartierna 
(åtminstone C och M) lovat att riva upp om de vinner valet. 

Överlag kommer det att bli mer fokus på frågor som rör 
enskilda människors beteende och vår konsumtion. Det är 
enligt forskarna avgörande för att vi ska klara omställningen, 
men ännu så länge har politikerna haft lite beröringsskräck 
– inte många vill tala om hur vi ska leva våra liv.  l
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Appendix och listor

Plats Namn Företag/organisation/politiker Artiklar Trend*

1 (2) Isabella Lövin Vice statsminister, biståndsminister, språkrör (MP) 9266 +1516

2 (1) Stefan Löfven Statsminister, partiledare (S) 8503 -1852

3 (5) Gustav Fridolin Utbildningsminister, språkrör (MP) 3470 +125

4 (9) Annie Lööf Partiledare (C) 3163 +969

5 (10) Karolina Skog Miljöminister (MP) 2937 +875

6 (4) Ibrahim Baylan Samordnings- och energiminister (S) 2849 -2107

7 (11) Anna Kinberg Batra F d partiledare (M) 2683 +685

8 (12) Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister (S) 2037 +301

9 (6) Mikael Damberg Näringsminister (S) 1996 -919

10 (8) Jan Björklund Partiledare (L) 1861 -488

11 (14) Per Bolund Finansmarknads- och konsumentminister (MP) 1782 +566

12 (NY) Ulf Kristersson Partiledare (M) 1755 +1755

13 (13) Jimmie Åkesson Partiledare (SD) 1599 +105

14 (7) Jonas Sjöstedt Partiledare (V) 1329 -1088

15 (16) Svante Axelsson Fossilfritt Sverige, fd generalsekr Naturskyddsföreningen 1148 +198

16 (17) Ebba Busch Thor Partiledare (KD) 1048 +101

17 (3) Åsa Romson f d språkrör (MP) 970 -4303

18 (28) Rickard Nordin Energipolitisk talesperson (C) 935 +519

19 (21) Mattias Goldmann Vd Fores 821 +173

20 (22) Kristina Yngwe Miljöpolitisk talesperson (C) 773 +175

21 (20) Johanna Sandahl Ordf Naturskyddsföreningen 712 -62

22 (50) Malena Ernman Debattör och operasångare 707 +517

23 (15) Johan Rockström Chef Stockholm Resilience Centre 673 -381

24 (24) Jens Holm Riksdagsledamot (V) 567 +77

25 (31) Fredrick Federley Europaparlamentariker (C) 565 +181

26 (40) Martin Kinnunen Miljöpolitisk talesperson (SD) 538 +284

27 (NY) Maria Malmer Stenergard Riksdagsledamot (M) 510 +510

28 (23) Jonas Paulsson Debattör, grundare Djurens Parti och Köttfri måndag (MP) 500 +1

29 (47) Johan Hultberg Miljöpolitisk talesperson (M) 487 +284

30 (46) Lars Tysklind Riksdagsledamot (L) 423 +215

31 (39) Jytte Guteland Europaparlamentariker och medlem i parlamentets 
miljö-kommittee ENVI (S)

419 +419

32 (49) Sten Bergheden Riksdagsledamot (M) 406 +207

33 (38) Christofer Fjellner Europaparlamentariker (M) 401 +145

34 (34) Stina Bergström Riksdagsledamot (MP) 400 +121

35 (36) Eskil Erlandsson Riksdagsledamot, f d jordbruksminister (C) 379 +120

De syntes mest i klimatfrågan 2017

* Jämfört med 2016.
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Appendix och listor

Placering Källa Artiklar

1 Svenska Dagbladet 1 183

2 Dagens Nyheter 1 035

3 Sydsvenskan 994

4 Aftonbladet 986

5 Upsala Nya Tidning 962

6 Helsingborgs Dagblad 888

7 Göteborgs-Posten 882

8 Östgöta Correspondenten 838

9 Norrköpings Tidningar 821

10 Norrbottens-Kuriren 772

11 Västerviks-Tidningen 758

12 Folkbladet.nu 756

13 Kristianstadsbladet 752

14 Norrländska Socialdemokraten 746

15 Motala & Vadstena Tidning 739

16 Piteå-Tidningen 736

17 Katrineholms-Kuriren 724

18 Eskilstuna-Kuriren 671

19 Sydöstran 665

20 Expressen 665

21 Östra Småland 660

22 Barometern 659

23 Blekinge Läns Tidning 648

24 Norran 630

25 Enköpings-Posten 619

26 Västerbottens-Kuriren 617

27 Dagens industri 616

28 Borås Tidning 614

29 Smålandsposten 606

30 DagensETC 599

31 Folkbladet.se 588

32 Södermanlands Nyheter 570

33 Helagotland 562

34 Nya Wermlands-Tidningen 561

35 Hallandsposten 538

De skrev mest om klimatet 2017



Vinjett

Varmare klimat  
– iskall nyhet? 

 
– en rapport om klimatet i svensk media 

För fjärde året i rad har biståndsorganisationen Vi-skogen gett  
Retriever i uppdrag att undersöka hur svenska medier skriver om  

klimatförändringarna. Analysen bygger på 210 000 artiklar.
 

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering och stöd till bönder arbetar med att  
bekämpa fattigdom och klimatförändringar. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och 

grödor tillsammans. Det ger ökad tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarna. Sedan starten 
1983 har organisationen bidragit till att plantera över 120 miljoner träd i Rwanda, Tanzania, Uganda och Kenya. 

www.viskogen.se


