En rapport
om klimatet i
svensk media

Varmare klimat
C°
– iskall nyhet?

Förord

Så blir klimatet
en klickraket

K

limatet är ingen klickraket, konstaterar jour
nalister som medverkar i denna rapport. Det
är medvetna redaktionella satsningar och en
engagerad men liten skara som håller igång
rapporteringen.
Varför bryr vi oss inte mer om vår tids kanske vik
tigaste fråga? Aftonbladets krönikör Katrine Marçal
citerar psykologen Per Espen Stoknes som menar att vi
människor svarar på omedelbara hot mot oss själva och
våra familjer. Effekterna av klimatförändringarna ligger
längre fram i tiden och hör inte dit.
Förklaringen är begriplig, men vi får
inte nöja oss med den. Istället för att
distansera oss måste vi börja möta de
människor som drabbas av det föränd
rade klimatet. Småbrukare i Afrika vars
skördar torkar bort eller åkrar läggs
under vatten. Vi måste berätta om dem.
Smältande glaciärer och isbjörnar på allt tunnare is ger en
bild av klimatförändringarnas effekter. Låt det inte stanna
där. Ställ frågan hur vårt agerande i Sverige bidrar till den
globala uppvärmningen. Och kanske framförallt, vilka
lösningar finns det på problemen?
För att intresset ska öka måste rapporteringen bemöta
den ångest och maktlöshet många upplever inför kli
mathotet. Det är bättre att vinkla på hopp än på hot, det
bekräftar flera journalister i denna rapport. Medierna
fyller en viktig funktion genom att rapportera om hur alla
kan bidra till en mer hållbar värld. Det som står i svenska
tidningar sätter tonen för samhällsdiskussionen och styr
våra val. Det påverkar hur vi klär oss, vad vi äter och hur
vi kör. Och vilka beslut företag och politiker fattar.

Vi ser fler positiva trender. Tidningen Dagens ETC
har följt The Guardians exempel med en egen vinjett för
klimatet. En rad tidningar gjorde klimatet till första
sidesnyhet inför Parismötet. Svenska Dagbladet och
Dagens Nyheter säger i denna rapport att klimat- och
hållbarhet ska genomsyra rapporteringen.
Samtidigt måste vi komma ihåg att tidningarna skriver
för sina läsare. Det är du, jag och många andra som
måste göra klimatet till en klickraket genom att visa vårt
intresse, kommentera och dela i sociala
medier.
Det krävs förstås mer än så. Modiga
och relevanta förslag från politikerna.
Nytänk och smarta lösningar från nä
ringslivet. Klimatrörelsen och bistånds
organisationer har också ett ansvar.
Att göra det enkelt för den som vill
engagera sig och att driva frågorna på ett sätt som väcker
intresse. Allt det kan öka trycket i klimatrapporteringen
och få redaktionerna att prioritera frågan högre.

”Det som står i
svenska tidningar
sätter tonen
för samhälls
diskussionen ”

I höstas antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling.
Det trettonde hållbarhetsmålet handlar om hur vi ska
motverka klimatförändringarna och anger särskilt att vi
ska vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimat
förändringarna och dess effekter. Att vi alla hjälps åt för
att göra klimatet till förstasidesnyhet oftare är en sådan
åtgärd. l

Därför är det glädjande att denna rapport visar att klimat

rapporteringen efter flera år i kylan ökade kraftigt förra
året, och fortsatte starkt även efter klimattoppmötet i Paris.
Utmaningen är att hålla intresset uppe utan nya stormöten
och internationella avtal att hänga upp diskussionen på.
Vi har nu ett klimatavtal där världens ledare förbundit sig
att begränsa den globala temperaturökningen till under
två grader. Med en ännu mer aktiv klimatbevakning kan
medierna bidra till att så verkligen sker.

Henrik Brundin,
biolog och vice vd Vi-skogen
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Om rapporten

Om rapporten
För andra året i rad har Retriever på uppdrag av
Vi-skogen undersökt hur svenska tidningar skriver
om klimatförändringarna.
För att både möjliggöra en jämförelse över längre tid och samtidigt ge en
detaljerad bild av mediegenomslaget under 2015 och våren 2016 utgår
rapporten från två källurval.
Analysen av klimatrapporteringen januari 2005 till maj 2016 (urval 1)
baseras på sökningar i källor som funnits i Mediearkivet under hela
perioden. Syftet med detta är att ett förändrat antal källor inte ska på
verka hur mycket klimatfrågan omskrivs. Totalt omfattar detta urval 50
tryckta tidningar och 270 webbkällor. Totalt baseras denna del på nära
250 000 artiklar som innehåller ett urval av centrala ord och begrepp
kopplade till klimatförändringar.
Analysen om rapporteringens karaktär, vilka tidningar som bevakar
klimatet mest och vilka som omnämns i rapporteringen bygger på ett
bredare källurval (urval 2). Totalt omfattar detta urval 540 tryckta
tidningar och 940 webbkällor.

Om Vi-skogen: Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som
planterar 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 100 miljoner träd.
Om Retriever: Medieanalysföretaget Retriever är ledande i Norden
inom mediebevakning, verktyg för redaktionell research, medieanalys
och företagsinformation. Retriever bevakar och analyserar information i
sociala medier, webb, tidningar, magasin, radio och tv. Retriever ägs av
TT Nyhetsbyrån och norska nyhetsbyrån NTB.

Redaktör: Marcus Lundstedt/Vi-skogen, marcus.lundstedt@viskogen.se, +46 (0) 70 107 43 17
Medieanalytiker: Viktor Liedner/Retriever, viktor.liedner@retriever.se, +46 (0)8 546 121 39,
Ioanna Lokebratt/Retriever, ioanna.lokebratt@retriever.se, +46 (0)76 000 10 30
Formgivning: Torino Tidningsform Tryck: Botkyrka Offset AB
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Hur mycket skrivs det om klimatet?

Varmare klimat
– hetare nyhet
Under 2015 ökar antalet artiklar om klimat
förändringarna med 40 procent jämfört med
året innan. Rapporteringen närmar sig topp
nivåerna under slutet av 00-talet.

sumtion och klimatförändringar gavs mycket utrymme,
temat omskrevs i hela 1 768 artiklar under 2015. Även vissa
naturrelaterade händelser, såsom att isbjörnar hotas, sattes i
samband med klimatförändringarna under 2015.

U

Det är samtidigt tydligt att inte bara antalet artiklar
ökat, utan också längden på artiklarna. Flera tidningar
gjorde stora klimatsatsningar med nyheter som tog plats
på framsidan. Många reportage handlade nu också om
klimatförändringarnas effekter, inte bara det politiska
spelet. Medierna skriver nu i större grad än tidigare år om
situationens allvar. Klimatskeptiska artiklar är endast ett
fåtal och det rör sig nästan uteslutande om insänt åsikts
material. l

nder 2015 skrevs det 30 403 artiklar om klimat
förändringarna, jämfört med 21 650 artiklar året
innan. Det är en ökning med 40 procent.
Som konstaterat i förra årets upplaga av denna rapport är
det främst internationella toppmöten som driver upp publi
citeten. Klimattoppmötet i Paris och det nya klimatavtalet
i slutet av året blev den klart mest omskrivna händelsen på
klimatområdet under året.
Jämte toppmöten kopplades flyktingkrisen ofta ihop med
klimatförändringarna. Även diskussionen kring köttkon

Kraftigt ökad klimatrapportering
År
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*

Antal artiklar
10 540
12 927
32 298
32 243
31 336
20 969
15 838
15 443
15 177
21 650
30 403
10 902

Stark start 2016

Perioden januari till maj 2016 skrevs det 10 902
artiklar om klimatförändringarna. Mellan åren 2005
och 2016 är det bara under motsvarande månader
2007 och 2008 som rapporteringen legat så högt.

*jan–maj 2016
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Hela sverige bakar
pepparkakshus.
”Det tycks gå hand
i hand med drömmen
om det perfekta
hemmet”, skriver
Julia Svensson.

satir och ordvitsar

○ Intervju. Serietecknaren Sara Granér
intresserar sig för makt – och stjärngossar.

Kultur 12

Kultur 6–9
Foto: Beatrice Lundborg

Förhandlingarna i Paris
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Carrie Fisher
klarar sig själv

FOTO: LUCASFILM/DISNEY

Världen samlas kring
historiskt klimatavtal
○ uppgörelsen pekas ut som en vändpunkt
Laurent Fabius, Frankrikes utrikes
minister.
De små önationerna tillhör de
som redan märker av klimatföränd
ringarna. I Paris har de i en koali
tion med bland annat EU och USA
drivit på för att skärpa målet för
den globala uppvärmningen. Frå
gan har vuxit dag för dag och nu ser
de ut att ha lyckats.
Sydafrikas miljöminister Edna
Bomo Malewa var med och sköt

2009 års förhandlingar i Köpen
hamn i sank. Men nu säger han att
”detta kan bli en vändpunkt för en
tryggare och bättre värld”.
Men mer än 80 procent av värl
dens energiförsörjning kommer
från fossila bränslen. Alla metoder
måste användas om vi ska få ned
utsläppen av växthusgaser, säger
Björn Karlsson, professor i energi
teknik. Nyheter 8, 9, 10, 11, 12
Vetenskap 20–21 och Ledare 4

Kraften har alltid varit med Fisher, upptäcker SvD:s Erika
Hallhagen inför prinsessan Leias comeback på onsdag.

Älskad tradition pendlar
mellan sekulärt och sakralt
REPORTAGE

Begravningsentreprenören
som blev Linköpings Sinatra

Det är bara att gratulera
oss själva, våra barn och
barnbarn, att oron kom
på skam, och att världens
länder kommit fram till
ett bra avtal.

1 INSIKT

24

Maria Gunther, vetenskapsredaktör. Nyheter 10
•A5

”Näst roligast
i regeringen”
Anders Ygeman sannspådde
sina dagar som inrikesminister som ”kaotiska”. Men hans
humor och lugn finns kvar.
SvD:s Hannes Delling frågade
honom om polisen och pratet
om statsministerposten.

” Broiler? Jag
FOTO: STEPHANE MAHE/REUTERS

är som fotbollsbacken Mikael
Nilsson – en
’late bloomer’.”

Anders Ygeman påpekar att
han nött riksdagens bänkar
i 19 år innan han blev minister.

Klimatmötets ordförande, Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius, omgiven av president François Hollande och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

”HISTORISKT” Närmare 1,5 än 2 grader – klimatmötet i Paris skärper målet för den globala uppvärmningen
på ett radikalt sätt. Dock saknas tydliga skrivningar om hur
målet ska uppnås, rapporterar SvD:s Peter Alestig på plats
i Paris. Men på en del håll brådskar det. För att rädda arterna
i molnregnskogen i Monteverde vill Costa Rica bli helt oberoende av fossila bränslen. Världen 08–12

SPORT

” Den krasse kan argumentera för att avtalet
redan är omsprunget av
verkligheten.
SvD:s Jenny Stiernstedt från Paris

Angelos Charisteas drog Sveriges lapp.

Sverige möter
Italien i EM

2 LEDARE Regeringen driver bort en fungerande industri
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Svenska Dagbladet
2015-12-13

39
FOTO: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Klimatresan inledd
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Applåder, kramar, skratt, jubel och
tårar visade på starka känslor hos
delegaterna när Parismötets ord
förande Laurent Fabius slog en grön
klubba i bordet och förseglade ett
historiskt klimatavtal.
Paris som för bara några veckor
sedan blev offer för blodig terror
har nu rest sig som en symbol för
internationellt samarbete.
– Detta avtal är nödvändigt för
Nr 347 hela världen och för varje land, sa

SEDAN 1884
FOTO: STAFFAN LÖWSTEDT

Frankrikes utrikesminister
Laurent Fabius flankeras av FN:s
generalsekreterare Ban Ki-moon
och Frankrikes president François
Foto:PhilippeWojazer/AP
Hollande.
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Vilka skriver mest?

Svenska Dagbladet
och Skåne i topp
ningarna skrev Aftonbladet flest artiklar om klimatföränd
ringarna.

Många tidningar storsatsade på klimatet
under 2015. Men ingen skrev mer om
ämnet än Svenska Dagbladet. En trend är
att många lokaltidningar nu bevakar ämnet
mer ambitiöst och rapporterar hur klimat
förändringarna påverkar närområdet.

Klimatet hetare lokalnyhet

Under 2015 skriver lokalpress i stor utsträckning om lokala
effekter av klimatförändringar och lokalpolitiska effekter.
Mediebilden är inte bara att ”något måste göras”, utan man
skriver mer specifikt om vem som bör göra något och vad
som måste göras. Många tidningar publicerar enkäter där
privatpersoner får säga sin mening om frågan. Det är även
vanligt att politiker debatterar åtgärder. Bland annat i Göte
borgs-Posten är detta ett framträdande inslag under 2015.

G

emensamt för de tidningar som skrev flest artiklar
om klimatförändringarna är egna ambitiösa tema
bevakningar.
Med 1 644 artiklar tog Svenska Dagbladet återigen hem
förstaplaceringen över tidningarna som skrev flest klimat
artiklar under 2015. Det är 650 artiklar fler än 2014 och
en 65-procentig ökning. Tidningen var tidigt ute med sin
rapportering inför klimatmötet och påbörjar sin klimat
satsning ”2 grader” den 4 oktober, nästan två månader
innan mötet börjar. Tidningen gjorde även en poddcast
på samma tema.

Klimateffekter som upplevs ha en tydlig lokal påverkan får
störst genomslag. I Göteborg är hantering av stormar och
höjda havsnivåer ett tydligt tema i mediebilden. I den lokala
rapporteringen uppmärksammas även att städer nu tar ett
ökat ansvar för klimatfrågan.
Skånska tidningar skrev sammanlagt 5 202 artiklar om
klimatförändringarna under 2015. Det gör att länet behåller
sin topplacering från förra året. Tvåa på listan är Västra
Götaland som även står för den största ökningen under året.
Skåne är dock ett län med många tidningar. Sett till antalet
klimatartiklar per tidning ligger Norrbottens och Söder
manlands län i topp. l

DN:s stora klimatsatsning ”Världen ställer om” gör ett
stort avtryck i rapporteringen. Totalt publicerade DN 1 145
klimatartiklar under 2015, 40 procent fler än året innan
och näst flest av alla tidningar i Sverige. Även Upsala Nya
Tidning gör en stor satsning på klimatfrågan och skrev totalt
tredje flest artiklar om klimatet under 2015. Bland kvällstid
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De skrev mest om klimatet 2015
Hela listan finns på sidan 18

Placering

Källa

Artiklar

Ökning procent/artiklar

1(1)

Svenska Dagbladet

1644

65%

2(2)

Dagens Nyheter

1145

40%

3(5)

Upsala Nya Tidning

1076

54%

4(9)

Sydsvenskan

976

68%

5(4)

Göteborgs-Posten

949

23%

6(7)

Aftonbladet

929

47%

7(6)

Helsingborgs Dagblad

874

38%

8(3)

Expressen/GT/Kvällsposten

836

4%

9(21)

Folkbladet

812

91%

10(19)

Östgöta Correspondenten

775

62%
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Här skrevs det flest klimatartiklar 2015
Hela listan finns på sidan 19

Län

Volym

Trend*

Per källa

Trend*

Skånes län

5 202

13%

101

12%

Västra Götalands län

4 824

36%

68

26%

Östergötlands län

3 226

59%

147

37%

Norrbottens län

2 201

57%

245

36%

Dalarnas län

2 200

22%

110

18%

Södermanlands län

2 171

47%

180

32%

Kalmars län

2 084

24%

116

19%

Västerbottens län

2 037

28%

124

22%

Gävleborgs län

1 918

-5%

120

-5%

Hallands län

1 548

43%

86

30%

* Förändring från föregående år

EU beslutar om nya klimatmål
inför 2030

Tyfonen Haiyan

Kina inför utsläppsrätter
VW gate
Påven besöker USA
17 nya hållbarhetsmål
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HELSINGBORG
STIGANDE HAVSNIVÅ

Helsingborgs Dagblad
2015-01-07

Klimatet kan hota
prestigeprojekten
HELSINGBORG

4 Havsnivån väntas stiga. Ändå satsar

Helsingborgs stad miljarder på strandnära prestigeprojekt. H+, kongressanläggningen på Ångfärjetomten och nya
Knutpunkten ska klara översvämningar,
enligt stadsplanerarna. Men notan kan
bli dyr.

Om hundra år kan en stor
del av centrala Helsingborg
hamna under vatten vid
höga vattenstånd. Det låter som ett skräckscenario,
men är vad kommunens
utredning kom fram till
2012. Slutsatsen bygger på
SMHI:s modeller som i sin
tur utgår från vad FN:s klimatpanel IPCC har förutspått.
Medelnivån i Öresund
beräknas stiga med ungefär en meter fram till 2100.
Dessutom höjs vattennivån
rejält vid stormar och oväder. På hundra års sikt är
därför byggnader och infrastruktur säkra först 3,5
meter över dagens medelnivå – om de inte skyddas.

H+ -OMRÅDET

Området som 2035 ska
ha 10 000 invånare ligger
i dag två meter över havet.
Oceanhamnen är den första etappen och den enda
som har hunnit få en detalj-

plan som konkret beskriver
utformningen.
Här är några åtgärder
som ska skydda Oceanhamnen mot stigande vattennivåer fram till år 2100:
4 Marken höjs upp. Redaregatan, som löper genom
hela området ska ligga på
3,5 meter. Samma lägstanivå gäller gång- och cykelbron som förbinder området med Knutpunkten.
4 Alla byggnader längs den
norra och östra kajen får
sin golvnivå 3,5 meter över
havet.
4 Längs den västra sidan
höjs marken inte lika mycket då man inte vill bygga
om den västra kajen, som
är i bra skick. För dessa hus
måste byggherren se till att
de uppförs ”med möjlighet att göra fasaden vattentät upp till 3,5 meter”.
Åtgärderna får vara tillfälliga, men måste kunna utföras med kort varsel. Inga
bostäder riskerar att översvämmas utan bara lokaler.

Hus i hela området kommer att ha källargarage
som ligger en bra bit under
den säkra nivån.
– Antingen accepterar
vi att de vattenfylls. Eller
så får man bygga på ett sådant sätt att vatten inte kan
tränga in, säger Karin Kasimir, planarkitekt vid Helsingborgs stad.

BYGGET PÅ
ÅNGFÄRJETOMTEN

Ångfärjetomten ligger
cirka två meter över havet. Byggnadernas golvplan kommer att ligga på
3,5 meter och gatorna ska
gå att spärra av för att hindra att vatten far fram. För
garage i källarplanet accepterar man översvämningar.
– Det kostar pengar, men
är inte ett hot mot människors hälsa, säger Carl Welin, planarkitekt.
I övrigt lutar sig detaljplanen mot stadens övergripande åtgärder som
ännu bara är på planeringsstadiet.
Dessa handlar om att förstärka och höja upp kajen
för att skydda befintlig bebyggelse och infrastruktur.
– Nu närmast ska vi upphandla en utredning som
ska ge svar på hur havet beter sig. På vissa håll – som
vid Gröningen – är det kan-

Så stor är sannolikheten att Helsingborg
översvämmas
4 Att staden har kommit fram

till 3,5 meter (över dagens
medelvattennivå) som ”säker” nivå beror på att havet
i extrema situationer kan stiga
2,5 meter, och den beräknade
havshöjningen fram till år 2100
är en meter.
4 Sannolikheten för vattenståndet 2,5 meter över medelnivån
är en procent varje år, och tio
procent inom en tioårsperiod.
4 Under Adventsstormen 2011
nådde vågorna utanför Parapeten en höjd på ca 3,6 meter över
dagens medelvattennivå.

Länsstyrelsen:
”Kommunen
som tar risken”

HELSINGBORG

4 Länsstyrelsen har ett
samordnande ansvar för
klimatanpassning i Skåne
och valde att inte stoppa
detaljplanerna för projekten ovan.
– Egentligen är det kanske inte lämpligt att bygga
på de här platserna, men
det strider inte emot planoch bygglagen. Och det är
kommunen som tar risken.
Det man som kommun bör
fundera över när man bygger under de säkra nivåerna är att man kan tvingas
till dyra åtgärder i framtiden, säger Pär Persson, vattenstrateg på länsstyrelsen.

ske problemet med vågin- som golvplanet bara ligger
sköljning som är störst, me- 2,3 meter över havet.
dan det i Hamnbassängen
Att höja entrén till en sävid Knutpunkten handlar ker nivå bedömdes för dyrt
mer om att skapa ett skydd och svårt, och skulle också
för höjda vattennivåer, sä- medföra problem för tillger Magnus Ydmark på en- gängligheten. I stället inA-DELENväntar
· ONSDAG
JANUARI
2015
heten för samhällsplaneman 7stadens
överring.
gripande åtgärder. Även
Några exempel på åtgär- tågtunnelns båda mynningder är murar eller vallar ar ligger på ”osäkra” nivåer
som kan fällas upp tillfäl- vilket medför risk för överligt när ett oväder är i an- svämning. Den norra (vid
nalkande – allt för att inte Gröningen) som varit mest
förlora närheten till ha- utsatt har vallats in i höst
vet. Sådana lösningar finns men den södra saknar forti dag i bland annat Holland farande skydd.
och England.
Miljöpartiet har i en deHur höga sådana mu- battartikel i HD pekat på
Vecka 2
Lösnummer: månd-fred 20 kr,
rar skulle behöva vara och att driftsstörningar på
Lörd-sönd 30 kr
när skydden är på plats vill Knutpunkten får effekter
Magnus Ydmark inte svara för tågtrafiken i hela Västpå – trots att det kan vara sverige och reserverade sig
bråttom. Vid stormarna mot detaljplanen i Stads2011 och 2013 hade de be- byggnadsnämnden.
hövts.
– De åtgärder som pekas
– Vi vet inte vilka lös- ut är inte ens planerade än.
ningar som är bäst läm- Det är inte att handla anpade men om fem år kom- svarsfullt. När vi gör en
mer vi vara bättre rustade detaljplaneändring borde
än i dag.
man ta med alla nödvändiga åtgärder. Som det blev
KNUTPUNKTEN
nu finns inget som hindrar
Knutpunkten, vars om- att hela entréhallen överbyggnad redan pågår, pe- svämmas och att vatten rinVi har tittat närmare på hur H+, kongressanHELSINGBORG.
Havsnivån
kan stiga med en mekas i klimatutredningen
ut ner
in i tunnelöppningen,
ter fram till 2100. Ändå satsar Helsingborgs stad läggningen och nya Knutpunkten ska klara klisom en av de platserpå
i stora
Hel-byggnader
sägervid
Michael
Mania (MP). matförändringarna. Översvämningsrisken finns
vattnet.
singborg där risken för
översvämningar är störst.
Redan med dagens vatten- TEXT: ELIN
nivåer är det risk att bygg- ANDERSSON
elin.andersson
naden översvämmas, efter- @hd.se
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FAKTA
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Soligt

INPÅ LIVET

Känsliga för kyla kan
tvingas byta jobb
Köldkänsliga patienter kan tvingas till
stora förändringar i vardagen, förklarar arbetsterapeuten och forskaren
Ingela Carlsson: ”Att byta arbete eller
förändra arbetsuppgifter kan bli nödvändigt för vissa.” A10

Byggen oskyddade
mot höjd havsnivå
Inga åtgärder planerade för H+, kongresshuset eller nya Knutpunkten
med i planeringen – men åtgärderna är inte ens
planerade än, och kostnaderna kan bli högre än
befarat. A5

FESTEN
SOM ALLTID
LYFTER

Malmö sena med
klimatsäkringen
Malmö hamnar på plats 40
bland de 165 kommuner
som IVL rankat när det gäller klimatanpassning.
Det är långt efter andra
storstäder som Stockholm
och Göteborg – och flera
större skånska kommuner.
Det överraskar Malmös
miljödirektör Kerstin Åkerwall. I tidningen Miljöaktuellts årliga ranking av Sveriges bästa kommuner när
det gäller miljö har Malmö
hamnat på första plats tre
av de senaste fem åren.

– Jag blir bekymrad när jag
ser placeringen i fråga om
klimatanpassning. Det är
absolut något vi måste titta
på, säger Kerstin Åkerwall.
De gradvisa förändringarna av klimatet har gjort
att Sverige numera drabbas
oftare av skyfall och värmeböljor som ger översvämningar respektive torka.

Stigande havsnivåer, ras,
skred och kusterosion är ytterligare några av följderna.
Kommunerna är de viktigaste aktörerna i arbetet
med klimatanpassning.
Därför skickade det oberoende miljöforskningsinstitutet IVL en enkät till
samtliga Sveriges 290 kommuner om hur de arbetar
med frågan.

wall i flera år begärt extra
pengar för att arbeta med
förebyggande klimatåtgärder men fått nej av kommunfullmäktige.

FAKTA
Så rustade
är kommunerna

7 388118 002004

■ Malmö är Sveriges bästa miljöstad.
Men betydligt sämre på att anpassa
staden till klimatförändringar som skyfall
och värmeböljor.
På det området är i stället Kristianstad
bäst i Sverige, enligt miljöforskningsinstitutet IVL.

■ Några kommuners placering

– Men sedan IVL gjorde sin
enkät har vi en ny handlingsplan för klimatanpassning. Skyfallet i augusti var
lite av en ögonöppnare.
Framför allt handlar anpassningsjobbet om att
stadsmiljön och avloppssystemen ska kunna klara
skyfall bättre.
Bland annat ska avloppen kunna svälja mer samtidigt som det ska skapas
fler ytor i gatubilden där
vattenmassor kan fördröjas
eller avledas bättre än nu.
Både Augustenborg och
Västra hamnen är levande
exempel på områden där
översvämningar vid skyfall
blir färre på grund av gröna tak och ”naturliga bassänger”.

i IVL:s rankning av hur de jobbar
med klimatanpassning:
■ 1 Kristianstad. 3 Göteborg.

6 Lomma. 7 Trelleborg. 9 Helsingborg. 17 Stockholm. 25
Burlöv. 28 Lund och Landskrona. 40 Malmö. 61 Svalöv. 133
Ängelholm. 163 Svedala.
■ Bara drygt hälften av kommunerna svarade på enkäten.

165 kommuner svarade.
Resultatet blev alltså att
Kristianstad är den kommun som kommit längst,
tätt följd av Botkyrka, Göteborg och Växjö.
Kristianstads förstaplats
beror till stor del på att
kommunen ligger lågt och
nära hav och vattendrag,
vilket gjort att man tvingats arbeta intensivt med att
förebygga översvämningar.
I Malmö har miljöförvaltningen enligt Kerstin Åker-

Bland andra åtgärder finns
redan ett förbud mot byggen som ligger mindre än
tre meter över havsytan.
TEXT: ULF
TÖRNBERG
ulf.tornberg
@sydsvenskan.se

VISUMSTOPP

Syrisk teatergrupp nekades visum
MALMÖ

■ Den syriska teater-

gruppen Al-Ashar Theatre skulle ha uppträtt
på Scenkonstbiennalen
i Malmö i slutet på maj.
Nu ställs deras föreställning in sedan gruppen
nekats visum till Sverige.

Vid Scenkonstbiennalen
i Malmö 26 till 31 maj var
det tänkt att Al-Ashar Theatre från Damaskus skulle
framträda med pjäsen Layli Dakhili. Men nu ställs föreställningen in efter att
gruppen fått avslag på sin
begäran om visum.
Ett besked som gör arrangörerna besvikna.
– Det är tråkigt att vi återigen får
vw bekräftelse på att det
inte går att ha ett kulturutbyte utanför Europa, säger
Ann Mari Engel, generalse-

kreterare på Teaterunionen
som arrangerar Scenkonstbiennalen.
Arrangörerna hade arbetat
i månader med att försöka
få gruppen till Sverige. AlAshar Theatre har behövt
söka visum på svenska ambassaden i Amman. Bara
för att komma till Amman
har de behövt ha ett annat
tillstånd.
Efter att ha fixat allt det
fick de nyligen ett samtal
om att deras ansökan avslagits. Troligen på grund
av rädsla för att gruppen
skulle hoppa av och söka
asyl, säger Ann Mari Engel.
– Det är en teatergrupp.
De är förankrade hemma
i Damaskus och ska ut och
turnera. Varför skulle de
vilja hoppa av? Klart man
delvis kunde förutse att det
skulle bli såhär men vi hade
fått besked att det kanske

FOTO: PRESSBILD

Sydsvenskan
2015-05-15

Al-Ashar Theatre nekas visum till Sverige för att uppträda på Scenkonstbiennalen i Malmö.

skulle gå ändå i och med
att gruppen rest till andra
länder.
Enligt Ann Mari Engel är
det vanligt förekommande
att artister nekas visum.
Något som avsevärt försvårar ett internationellt kulturutbyte, menar hon.
– Det är tråkigt det här.
Men det är inte första gången det händer. Det händer
jämt med artister att de nekas visum. Jag tror de är
otillräckligt informerade
på ambassaderna om vad

ett artist- och kulturutbyte
är, säger Ann Mari Engel.
Via ett ombud har gruppen nu överklagat visumavslaget. Men troligen lär
frågan inte avgöras innan
Scenkonstbiennalen kör
igång.
Al-Ashar Theatres framträdande planerar man nu att
ersätta med en debatt om
visumfrågorna vid kulturutbyte.
– Det vi vill göra nu är
att väcka principfrågan.
Vi tycker att kulturdepartementet och utrikesdepartementet borde sätta
sig ner och fundera på hur
man ska se till att det blir
ett kulturutbyte, säger Ann
Mari Engel.
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TEXT: PETER
ZUPANOVIC
peter.zupanovic
@sydsvenskan.se
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Strid om
tågen
ställs på
sin spets
4 Den dansk-svenska striden om Öresundstågen
och Kystbanen ställs på sin
spets 19 januari. Då möts
trafikministern Magnus
Heunicke (S) och nya regionrådet Henrik Fritzon (S),
som är oense om var tågen
ska vända. A12

Mindre
Öresundsintegration

Slutsatsen, att detaljplanerna är lagliga, bygger på
att kommunen har planer
– Att man först säger i ett
strategidokument att man
på att förstärka kajer, att
ska undvika att bygga på
man anpassar byggnaderA4
Fredag 15 maj 2015
dessa
nivåer och sedan
nas utformning, samt att
Chef: Per
Ek bara
Biträdande
chef: Jonasår
Nyrén
byggnaderna tål översvämkringgår
det
några
E-post: malmo@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 24 00
ning. Pär Persson påpekar
senare,
det sänder
inga
bra
Postadress:
Nyhetsredaktionen,
Sydsvenskan,
205 05
Malmö
dock att lagstiftningen inte
signaler, säger han och forttar hänsyn till risken för
sätter:
KLIMAT
TANDVÅRD – Invallning är en metod,
skador på det som finns
inuti byggnaden vid sådana
men att höjdsäkra byggnaöversvämningar.
Oceanhamnens mark måste höjas med 1,5 meter för att det ska vara säkert att bo där på
den är alltid tryggare. KliARKIVFOTO: TOBIAS ANDERSSON
matanpassning handlar ju
hundra års sikt.
– Det kan bli väldigt dyra
inte bara om vågor och stiförsäkringskostnader, men
– I ett källargarage som bli att försäkringsbolagen jurist vid branschorganisa- gande havsnivå, utan också
det är inte en fråga för läns- tillåts att översvämmas ändrar sina villkor och sä- tionen Svensk försäkring.
om skyfall och vatten som
styrelsen, säger han.
ska ta sigavgjordes
från land
tillgången
ha- var det premiär för futsalregler. Lite knepigt att hålla reda på och det var just en futsalregel som fällde avkommer bilar att ska- ger att de inte alls ersätter
Organisationen kom
i enNär Nyårssaluten
SPORT.
för 45:e
görandet
när Filip Egger (gulblått) och hans Eskilsminne vann. I F10-turneringen var Fortuna starkast och tjejerna hade gärna återvänt –
Från försäkringsbran- das. Följden av sådan här bilar i översvämmade ga- rapport från 2013 fram
tilli seniorturneringen
vet.
FOTO: TOBIAS ANDERSSON
omvuxna
det funnits
damturnering. B4
fler
FOTO: TT
schens sida är man kritisk. bygglovshantering kan rage, säger Staffan Moberg, att Sverige liggerAllt
efter
sinaskaffarenräls.
ELIN ANDERSSON

NYHETER

SKÅNE

SKÅNE

nordiska grannländer när
det gäller klimatanpassning. Och Staffan Moberg
tror att det i kustkommuner kan finnas en konflikt
mellan säkerhetstänkandet
och att man vill utnyttja de
attraktiva strandnära lägena för bebyggelse.

SDS 150515 E4 A4

Mulet

4 Sedan 2008 har finanskrisen gjort att integrationen mellan Sverige och
Danmark har minskat. Så
här låg har integrationen
inte varit på tio år.
– Köpenhamn är motorn
i regionen. Hackar den så
får hela integrationen problem, säger Per Tryding på
Handelskammaren. A13

HELSINGBORG

Allt fler
kryssare
anlöper
4 Till

sommaren kommer
fyra stora kryssningsfartyg
till Helsingborg, men 2016
slås alla rekord. Då kommer
13 fartyg med mer än 31 000
kryssningsgäster. A4

SKÅNE

Louisiana
ärver konst för
200 miljoner A12

TIPSA! RING: 020-100 180 MEJLA: tipsa@hd.se Månadens bästa tips belönas med 5 000 kronor

Tandställning Stövlar och kängor LAGERREN
SNING
på fler vuxna
HÄLSA

■ Önskan efter vackrare
tänder har gjort att fler
vuxna väljer att skaffa
tandställning.
– Vi har sett en dramatisk ökning av intresse
de senaste åren, säger
Britt Hedenberg-Magnusson på Folktandvården.

Lydiah Wålsten minns när
hon som tonåring fick beskedet att hennes bettfel
ansågs för litet för att staten skulle stå för kostnaden.
– Då hade jag inte råd att
skaffa det. Jag minns att jag
cyklade genom Uppsala och
grät, säger hon.
För henne är skälen
främst estetiska till att hon
skaffade tandställning. Hon
säger att hon inte såg ut som
sig själv när hon log, att hon
såg mystisk ut.
– Leendet är avslöjande för hur man är. Jag har
ganska små tänder, och då
syntes de inte så mycket.
För fem år sedan kom funderingarna på att försöka
att räta ut tandraden igen.
Hon tog kontakt med ett institut i Stockholm och gjorde en undersökning.
– Jag upplevde att jag var
tvungen att motivera mitt
beslut, trots att jag skulle betala privat. Det kändes inte

kul, säger hon.
I stället vände Lydiah
Wålsten sig mot utlandet,
hittade en tandläkare i New
York och genomgick behandlingen där. Kostnaden
var ungefär 25 000 kronor,
ungefär hälften av det pris
hon erbjudits i Sverige.
Lydiah Wålsten är ett
exempel på en trend som
svenska tandläkare sett de
senare åren, att allt fler vuxna skaffar tandställning.
Enligt Britt Hedenberg
Magnusson, klinikchef på
Folktandvården i Stockholms län, har antalet konsultationer om tandställningar femfaldigats bland
vuxna patienter de senaste
fem åren.
– Det verkar öka kontinuerligt, vi får väldigt ofta
samtal och besök från patienter. Det är väl det ökade intresset för estetik och
funktion som ligger bakom.
Även SACD, en organisation bildad som reaktion
på den ”låga standarden
inom estetiskt-kosmetisk
tandvård” och med runt
300 tandläkare och tandtekniker som medlemmar,
märker av ”en rejäl ökning”
de senaste tre åren.
– Kunderna vill ha rakare, finare tänder, säger ordförande Ann André-Bergmann. TT

BROTT

Åklagare häktad
för barnvåldtäkt
BORLÄNGE
■ En

åklagare har häktats,
misstänkt för att ha våldtagit en flicka och ofredat en
annan sexuellt. Åklagaren
träffade flickorna på nätet,
enligt polisens misstankar.
Den misstänkte fördes
in på häktningsförhandlingen, som hölls på polishuset i Borlänge, med ansiktet dolt av en filt. Efter
en nästan två timmar lång
förhandling häktades åklagaren av Falu tingsrätt,
misstänkt för våldtäkt mot

barn och sexuellt ofredande. Vid tiden för brotten var
offren, två flickor, i 13–14årsåldern.
– De har träffats via internet, på någon chatt eller något sådant där, och
stämt träff, säger förundersökningsledaren Anders Jakobsson, chefsåklagare vid
Särskilda åklagarkammaren i Stockholm.
Våldtäkten ska ha ägt
rum på en mindre ort i Dalarna under 2009.
TT

rabatt
Helsingborgs
Dagblad
2015-01-07

På ett stort urval av vårt sortiment

Östergatan 4 - Landskrona - Telefon 0418-41 15 07
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Vem syns och vad delas mest?

Regeringspolitiker
synligast – domedagen
engagerade mest
Statsråden syns klart mest i klimatrappor
teringen. Men det är inte främst framgångar
på politiska toppmöten som väcker engage
mang, snarare politiska snedsteg.

Även forskare och debattörer syns i rapporteringen. Både
Johan Rockström och Svante Axelsson från Naturskydds
föreningen tar sig in på topp-tio-listan. Företrädare för
näringslivet syns dock inte alls i lika stor utsträckning.
Det engagerade mest

K

limatrapporteringen präglas av politiker. Åtta av de
tio mest omskrivna under 2015 var politiker. Det
är dock statsråden som dominerar. Under 2015
omnämns Åsa Romson klart mest i klimatrapporteringen.
Toppnoteringen behöll hon även under perioden januari till
maj 2016. Tvåa på listan är statsminister Stefan Löfven och
trea kommer MP:s språkrör Gustav Fridolin. Under våren
2016 har dock Gustav Fridolin petats ned av Isabella Lövin.
Oppositionen syns förhållandevis lite i klimatrapporte
ringen. Bland oppositionspartiernas företrädare var Center
partiets miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe synligast
under 2015. Hon omnämndes i 857 klimatartiklar under
2015, vilket ger en niondeplacering. Under 2016 är hon fort
farande mest omtalad bland oppositionspartierna men halkar
ned till en 13:e plats.

Totalt sett ökar antalet delningar av klimatartiklar i sociala
medier under 2015. Utmärkande är att artiklar om ökande
köttkonsumtion och politikers snedsteg och ordval väcker
starkast engagemang. Till exempel är en Expressenartikel om
Åsa Romsons tweet efter terrordåden i Paris en av de artiklar
som delas och kommenteras mest.
Mest engagerade en artikel med rubriken ”Ny forskning:
Slutet är nära”. Artikeln handlar om att världens djurarter
dör ut 114 gånger snabbare än normalt och publicerades av
SVT.se.
DN är den tidning vars artiklar ger störst spridning i
sociala medier. Men i konkurrensen står Dagens ETC,
med förhållandevis liten upplaga, ut. Särskilt tidningens
redaktionella åsiktsmaterial får genomgående mycket stor
spridning. l

Expressen.se
2015-11-14
SVT.se
2015-06-21
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De syntes mest våren 2016
Längre listor för både 2015 och 2016 finns på sidorna 16–17.

Namn

Företag/organisation/politiker

Artiklar

Åsa Romson

Språkrör (MP), klimat-och miljöminister

4 685

Stefan Löfven

Statsminister (S)

4 389

Isabella Lövin

Biståndsminister (MP)

2 865

Gustav Fridolin

Språkrör (MP)

2 134

Mikael Damberg

Näringsminister (S)

1 622

Per Bolund

Finansmarknads-och konsumentminister (MP)

689

Kristina Persson

Framtidsminister (S)

630

Johan Rockström

Chef Stockholm Resilience Centre

432

Svante Axelsson

Naturskyddsföreningen

430

Maria Wetterstrand

Grön samhällsdebattör

339

Det engagerade läsarna mest 2015
Källa

Datum

Rubrik

Totalt*

SVT Nyheter

15-06-21

Ny forskning: Slutet är nära

34 197

Expressen

15-02-12

Ulvaeus: Att kritisera Koranen är inte rasism

23 346

Aftonbladet

15-12-16

Miljölarmet: Sallad värre än bacon

23 303

Expressen

15-04-16

Flög fyra mil för att hämta ministrar

20 926

Expressen

15-11-14

Kritik mot Romson efter tweet om Paris

19 419

Veckans Affärer

15-12-07

Max ställer om – femdubblar utbudet av vegetariskt på menyn

19 233

Affärsliv24

15-12-07

Burgarrestaurangen ställer om till mer vegetariskt

14 286

Aftonbladet

15-11-20

Bacon tas bort från frukosten på svenska hotell

13 500

Aftonbladet

15-11-06

Collin: Vintern kommer – våga vägra odubbat

12 430

Lantbruk & Skogsland

15-12-01

”Thailandsresan större klimatbov än maten vi äter”

11 885

*Siffran anger totalt engagemang i sociala medier – delningar, likes och kommentarer.
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Vilka sätter agendan internationellt – och vilka drabbas?

USA sätter tonen
– isbjörnarna drabbas
Afrika är en av de kontinenter där klimat
förändringarna redan slår hårt. Men det
syntes inte i rapporteringen 2015. Desto
mer fokus får USA och isbjörnarna.

El Niño, torka, matbrist och klimatförändringarna. Medie
bilden gör dock främst gällande att det rör sig om force
majeure, en väderhändelse, snarare än ett resultat av den
globala uppvärmningen. Bakom den ökande klimatpubli
citeten om Afrika döljer sig också främst kortare notiser om
katastrofernas omfattning, det är mindre vanligt med
reportage och nyhetsbilder som visar hur människor drabbas.

U

nder 2015 nämns Afrika eller något land i Afrika
endast i fyra procent, 1 157 artiklar, av publiciteten.
Förra året var motsvarande siffra nio procent. Under
2015 omtalas samtidigt USA i 6 584 klimatrelaterade artik
lar, vilket motsvarar 22 procent av publiciteten. Afrikanska
länder uppmärksammades främst genom att klimattoppmö
tet i Durban nämns i samband med klimattoppmötet i Paris.
Våren 2016 märks dock en liten förändring i klimat
rapporteringen om Afrika, många artiklar kopplar ihop

Nyheter

Isbjörnar mer synliga

Den ensamma isbjörnen på ett isflak har blivit synonym
med klimatförändringarnas effekter. Temat återkommer
tydligt i de svenska tidningarna under 2015. Under 2015
ökar rapporteringen om isbjörnar i samband med klimat
frågan markant, från 210 artiklar 2014 till 615 artiklar
2015. l

17

onsdag 17 februari 2016

bIlDER tt

onsdag 17 februari 2016

Europa

Asien

Precis som i Nordamerika förväntas El Niño
innebära färre atlantiska orkaner. Överlag är
inte El Niños påverkan på Europa helt klarlagd
för forskarna. Det finns tecken som visar att
det blir något kallare och torrare i norra Europa,
samtidigt som södra Europa får en något mildare och blötare vinter. Under den senaste El
Niño, 2009/2010, var vintern exceptionellt kall
i Storbritannien, men det kunde också bero på
att Europa då hade ovanligt lite sol.

Torkan i norra Indien beror till stor del på El
Niño och torrperioden kommer vara längre än
vanligt. Men i de södra delarna av landet, samt
i Thailand och närliggande länder, fortsätter
vädret vara ungefär som vanligt. I arabländerna
ökar risken för stormar, precis som i östra Kina
och södra Japan. Vintern i Kina är mildare än
vanligt, med undantag för den norra delen av
landet. Där och i norra Japan blir det i stället
kallare än vanligt och snömängden ökar.
Koreahalvön ligger mitt i centrum för de värsta
stormarna.

Dagens ETC
2016-02-17

Sydamerika

Nordamerika
Det blir både kallare och regnigare i de södra delarna av Nordamerika till följd av El Niño. De största
skillnaderna i vädret märks på Stilla havet-sidan,
där västra Kanada och Alaska blir varmare än normalt och delstaten Kalifornien blir blötare. I norra
Kanada blir det kallare än vanligt. I Amerikanska
Samoa räknar man med ungefär 10 procent mer
regn än normalt och i Puerto Rico går det åt andra
hållet med omkring 10 procent mindre regn än vanligt. I USA räknar man med att väderförändringarna
kommer att leda till att befolkningen inte använder
lika mycket olja för att värma upp sina hem. Det blir
också färre atlantiska orkaner.

I Sydamerika innebär El Niño mer nederbörd än vanligt, särskilt i de norra delarna
som Uruguay och Paraguay. Det innebär i
sin tur ökad risk för översvämningar och i
december kom rapporter om att 100 000
människor i Paraguay har flytt sina hem
på grund av stora vattenmassor. El Niño
innebär också ökad risk för orkaner och
kraftiga stormar i området.

Australien/Indonesien
En minskad mängd nederbörd leder till att luftfuktigheten
sjunker och det blir det torka. 1997, ett av de kraftigaste El
Niño-åren, minskade regnet i Australien med 16 procent.
I Australien ökar risken för skogsbränder – något landet
tidigare har haft stora problem med. Temperaturen ökar
och kraftiga och snabba klimatförändringar drabbar
området. Monsunregnet kommer senare i Indonesien
och norra Australien och risken för frost i de södra
delarna ökar.

Afrika
El Niño har stor påverkan på Afrika. 30
miljoner människor i Södra Afrika har
redan påverkats i form av svält, sjukdomar och vattenbrist. Länder som Zimbabwe, Angola, Sydafrika, Botswana,
Swaziland, Zambia, Mozambique
och Lesotho listas av FN som de
länder som kommer drabbas
värst under 2016.
I de västra delarna är vädret
mer ombytligt. Samtidigt som
det regnar mer än vanligt i
Somalia, Kenya och södra Etiopien kommer torka råda i södra
Sudan, Eritrea och nordöstra
Etiopien.
I de länder där det regnmängden
ökar onormalt mycket ökar också
risken för vattenburna sjukdomar
som kolera och tyfus.

El Niño

Påverkar hela världen – men ingen vet varför
Väderfenomenet El Niño är höljt i dunkel
men påverkar miljontals människor
världen över. Som ett av de kraftigaste
existerande naturfenomenen är det
svårt att få en samlad bild över omständ
igheterna, enligt meteorologen Sverker
Hellström.
– Egentligen är El Niño kopplat
till förhållandena i atmosfären,
även om man normalt sett pratar
om havsvattnet utanför Sydamerikas västkust.

Det säger Sverker Hellström,
meteorolog på SMHI (Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut), när han ska förklara
vad El Niño beror på. När El Niño

kommer på tal handlar det
ofta om varmare havsvatten än normalt, men även
tryckfördelningar i atmosfären spelar in när det gäller hur
”starkt” fenomenet blir. Det som
står klart är dock att El Niño har
en förhållandevis stor påverkan
på jordens medeltemperatur. Väderfenomenet inträffar normalt
vart tredje till femte år och 1997
var den så stark att medeltemperaturen ökade med 0,4 grader.
Det kan jämföras med att den
globala medeltemperaturen de
senaste 100 åren har ökat med
0,8 grader.

– Det
påverkar hela
jorden. Inte
bara vädret i sig,
där Sydamerika får
mer nederbörd än normalt och
Indonesien mindre. Extremt väder leder också till en rad andra
konsekvenser, säger Sverker
Hellström.
23 000 människor dog

Några av de konsekvenserna
såg vi just år 1997. Då dog 23 000
personer i olika naturkatastrofer kopplade till El Niño och
förstörelse för nära 300 miljar-

der kronor följde i väderfenomenets spår. I södra Afrika har
det redan kommit uppgifter om
att 30 miljoner människor har
påverkats av den pågående El
Niño. Men just varför väderfenomenet blir extra kraftigt
vissa år har forskarvärlden inte
något bra svar på. En annan
olöst gåta är varför det de senaste 15 åren har visat sig att El
Niño återkommer i allt kortare
intervaller.
– När det gäller förhållanden
i atmosfären kan man alltid
fråga sig ”varför”, men till slut
hamnar man allt som oftast i

Vi kan se att årets
El Niño är i paritet
med den som var
år 1997, men man
kan inte säga exakt
vad det beror på.
Det bara är så.
Sverker Hellström, meteorolog
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en situation där det inte finns
något klart ”därför”. Vi kan se
att årets El Niño är i paritet med
den som var år 1997, men man
kan inte säga exakt vad det beror
på. Det bara är så, säger Sverker
Hellström.
Stora utmaningar

Egentligen är det bara Europa
och Ryssland som klarar sig
utan större klimatpåverkan under El Niño. Där innebär väderfenomenet bara något mildare
eller kallare vintrar beroende
på var man befinner sig. Övriga
världsdelar har både sett och

Nästa
sida:

400 000
barN hotas
av svält
kommer se stora förändringar
och utmaningar i samband med
El Niño, enligt Sverker Hellström.
– El Niño började egentligen
förra året så vi har sett många
konsekvenser. Bland annat var
2015 det varmaste året som någonsin uppmätts och det beror
inte bara på växthuseffekten – El
Niño hjälpte till en hel del där
också.

DAG ANKERSEN

dag.ankersen@etc.se

El Niño
l Ett återkommande kombinerat klimat och hydrologiskt
fenomen i Indiska oceanen och stilla havet.
l Uppträder oftast vart tredje till femte år men det finns
historiska undantag på intervaller mellan vartannat år till
vart sjunde år. De senaste 15 åren har intervallen dock blivit
kortare.
l väderfenomenet håller normalt i sig i mellan 12 och 17
månader.
l Namnet El Niño är spanska för ”pojken” och syftar på
Jesusbarnet, som sägs ha fötts vid juletid, och julen är den
tid då El Niño brukar starta.
l El Niño orsakas inte av klimatförändringarna men den
globala temperaturökningen kan förstärka väderfenomenet.

Den här bilden ska finnas dold på dokumenten för att en svart sida ska generera fyra
plåtar annars blir det fel i överföringssystemet.
Hälsar
Björne

Aftonbladet

Aftonbladet
2015-09-14
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SD spricker trots
att alla tycker lika

DAGENS CITAT
Det är olagligt att som privatperson eller organisation ta
med sig ensamkommande barn hem

n I helgen har vi bevittnat hur ett helt parti imploderat. Sverigedemokraterna har brutit med
ungdomsförbundet som i sin tur vill sparka
hela moderpartiets ledning. Alla inblandade
har rasistiska åsikter, bråket handlar om hur
mycket de vill avslöja för väljarna.

Skribenter: Karin Pettersson, politisk chefredaktör, Eva Franchell, redaktionssekreterare, Anders Lindberg,
Ingvar Persson, Daniel Swedin Fristående kolumnister: Katrine Marçal, Fredrik Virtanen.
Telefon: 08-725 20 00 Fax: 08-562 528 36 E-post: ledare@aftonbladet.se

Malmö stad vädjar på Facebook sedan folks
välvilja gått överstyr. Myndigheterna måste
veta att barn inte utsätts för till exempel
trafficking.

Kesselstrand.
Foto: COLOURBOX

Måndag

Packade döda kroppar
stank, kladd och flugor

D

HUNGRIG Om 30–40 år kan två tredjedelar av världens isbjörnar vara borta. Och vi ska komma ihåg att det är
samma klimatförändring som ligger bakom såväl det smältande Arktis som det krigsdrabbade Syrien.

Desperat isbjörn
river människor
n 14 SEPTEMBER 2015

Klimatet

Hungriga isbjörnar följer män
niskorna för att hitta mat. De
gräver i soptunnor och blir ett
allt större problem för befolk
ningen i den arktiska delen av
världen.
Tidigare i år gick en isbjörn
till attack mot en tjeckisk turist
på norska Svalbard.
En isbjörn kan väga 800 kilo,
den äter bara kött och jagar sin
föda på packisen. När isarna
smälter undan drivs björnarna
upp på land och blir där ett allt
större hot mot befolkningen.
Risken för konflikter mellan
djur
och människa ökar.
www.metro.se
För Sveriges
Radio be
måndag
2015-09-14
rättar Andreas Schei på
norska Miljödirekto
ratet att det kan krä
vas patruller som
övervakar områden
där människor ska
färdas, som till exem
pel längs skolvägar.
I veckan antog de
fem arktiska län

derna Norge, USA, Kanada,
Ryssland och Grönland ett sär
skilt isbjörnsavtal. Det kan
tyckas småttigt i en värld av krig
och flyktingkatastrofer.
Men om 30–40 år kan två tred
jedelar av världens isbjörnar att
vara borta. Och vi ska komma
ihåg att det är samma klimat
förändring som ligger bakom
såväl det smältande Arktis som
det krigsdrabbade Syrien. När
värmen stiger smälter isarna
i norr medan torkan breder ut
sig i söder. Det var missväxt på
den syriska landsbygden som
drev människor att flytta till
städerna där konflikter
na ökade.

USA. Fördel för Donald
Trump inför tung debatt

Svenska hoppet
Klimatet är ingen fråga
för sopsorterande stor
stadsmänniskor. Kan vi
inte hantera klimat
förändringen kommer
fler djur att dö ut, fler
människor kommer att
tvingas på flykt och ris
ken för konflikter ökar.
Klimatfrågan
är
global säkerhetspoli

Haiti

Aftonbladet
2015-09-15

Handlar om överlevnad
I Paris får miljöministrarna ta
ett större ansvar och därför blir
veckans möte viktigt. EU:s
miljöministrar åker till Paris
med ett gemensamt klimatför
slag så det är nu Åsa Romson
kan göra skillnad.
Men då måste hon ha upp
backning av en regering som
förstår att klimatfrågan är stör
re än nästa val. Att det nu hand
lar om överlevnad både i norr
och söder.

Voodooledare död
– blev 79 år gammal

Åsa Romson.

I USA är det dags för nästa
stora
sammandrabbning
mellan de republikaner
som vill bli partiets presidentkandidat. På onsdag
möts Donald Trump, Jeb
Bush, Carly Fiorina och
deras partikamrater för
direktsänd tv-debatt.
Den frispråkige fastighetsmagnaten
Donald
Trump går in som favorit.
Han ligger högt över konkurrenterna med ett väljarstöd på närmare 30 procent, enligt den oberoende
sajten Real Clear Politics
sammanställning av de senaste mätningarna.

tik och ska tas på så stort allvar.
Det svenska hoppet står till
Åsa Romson. Om några dagar
åker hon till miljöministrarnas
förberedande EUmöte inför
FN:s stora klimatmöte i Paris
i december. På det misslyckade
FNmötet i Köpenhamn för
några år sedan var det reger
ingschefer som Barack Obama,
Rysslands Dmitrij Medvedev
och Kinas premiärminister
Wen Jiabao som körde fast i för
handlingarna.

Trycks i Göteborg, Södertälje, Örnsköldsvik. Innehållet
lagras/publiceras elektroniskt.
Förbehåll mot detta accepteras i princip ej.

Donald Trump. FOTO: AP

Den konservative neurokirurgen Ben Carson är tvåa
med 16 procent och sedan
är det ytterligare luft ner
till Floridas ex-guvernör Jeb
Bush som drygt 8 procent
av de republikanska väljarna vill se som presidentkandidat.

Aftonbladet
Eva Franchell

E-post: fornamn.efternamn
Max Gesner Beauvoir,
@aftonbladet.se
Adress: V Järnvägsg 21
den högsta ledaren
för
105 18
Stockholm
Tel: 08-725 20 00
08-600 01 77
voodooreligionen Fax:
i Haiti, har avlidit. Han blev
79 år gammal.
Beauvoir har bistått
voodooutövare med andlig vägledning sedan
2008, då man utsåg en
ledare för att försvara
den historiska religionen
från ökade attacker från
protestantiska kyrkan.

Chefredaktör och vd: Jan Helin
Tf ansvarig utgivare och redaktionschef:
Håkan Andreasson
Stf ansvarig utgivare: Lena Mellin
Redaktionschef: Sofia Olsson Olsén

et fanns en tid när jag
faktiskt svarade på näs
tan vartenda medde
lande som hamnade
i mejlboxen. Det gör jag inte
längre. Det får finnas en gräns
för hur mycket arbetstid som
kan ägnas åt mer eller mindre
rasistiska bröl skrivet i versaler
och avslutade med sju utrops
tecken.
Häromdagen kom det ändå
ett mejl som både fick mig att
fundera. Jag hade skrivit om
den övergivna lastbilen på
motorvägen A4 i Österrike och
om de drygt 70 döda flyktingar
som polisen hittat i lastutrym
met.
Det gjorde en läsare, vi kan
kalla honom Markus, upprörd.
“Vilken siffra stämmer eller
ni slänger bara ut en siffra för
att spela på för att låta så
hemskt som
möjligt?”, skrev
Markus.
Det är sant att
de österrikiska
myndigheterna
ändrade upp
giften om antalet
offer. Först tala
des det om ett
tjugotal döda
kroppar, sedan
om ett femtiotal
innan man till sist kunde kon
statera att sjuttioen människor,
fyra av dem barn, kvävts till
döds i den lilla lastbilen.

stanken, kladdet och flugorna.
De bilderna föder i sin tur
andra och lika obehagliga.
Bilder av tätt packade människ
or som inser att luften håller på
att ta slut. Män som desperat
försöker ta sig ut, blodiga hän
der och naglar som slits loss.
Jag ser mödrar som känner hur
deras barn förlorar kampen mot
den allt tunnare luften medan
de själva kippar efter det sista
syret.
Markus såg uppenbarligen
något annat. Han tänkte att vi
på Aftonbladets redaktion,
möjligen i maskopi med myn
digheterna i Österrike, sitter
och hittar på.
“Tjugo lik?”
“För lite. Vi säger femtio.
Eller sjuttio?”
“Sjuttioen får det bli.”
Så där ungefär.

Marcus
tänkte att
vi på Aftonbladets redaktion,
möjligen i maskopi med
myndigheterna i Österrike, sitter och hittar på
det går till.

För mig är tolkningen själv
klar. Myndigheternas
osäkerhet skapar vidriga
bilder av det som måste
ha mött poliser och rätts
tekniker där på motor
vägen mellan städerna
Neusiedl och Parndorf.

Människokroppar på
väg att lösas upp,
packade så att det
blev omöjligt att
skilja dem från
varandra eller
säga hur många liv
som spillts.

Någonstans går
det också att ana

Sydafrika

Båda bilderna

är naturligtvis
resultatet av vår
fantasi. Jag har
inte varit på plats
i Österrike, och
Markus har
aldrig varit på ett
redaktionsmöte
på Aftonbladet.
Vi får helt enkelt
föreställa oss hur

Men fantasin kan användas
olika. Den kan vara ett verktyg
för inlevelse och medkänsla.
Hur skulle vi kunna föreställa
oss fasorna i Kobane eller
skräcken i Yarmuk utan
fantasi?

Men uppenbarligen kan
fantasin också vara ett sätt
att stänga världen ute. Ett
redskap för att hitta på
märkliga konspirationer
eller uppdiktade
skillnader mellan
människor.
Markus är förstås
inte ensam. Jag
svarade faktiskt på
hans mejl.
Ärligt talat vet
jag inte om det var
mödan värt.

Ingvar Persson

Mördad man
saligförklaras

Ledarskribent n ingvar.persson@aftonbladet.se

Ukraina

Parterna nära
överenskommelse

MEJLA tipsa@aftonbladet.se
Benedict Daswa
En överenskommelse är
MMS:a 71 000
mördades för 25 år
nära mellan Ukraina
SMS:a 71 000
11 11 Ryssland om att dra
sedan när han vägrade RING: 08–411och
delta i en trolldomstillbaka de tunga vaprelaterad ritual. Nu har
nen från frontlinjen.
han saligförklarats av
Länderna har också enden romersk-katolska
ats om att inte lägga ut
kyrkan i landet.
fler minor, uppger tyske
Daswa mördades
utrikesministern Franksedan han vägrat delta
Walter Steinmeier efter
i bybornas konsultering
ett möte med ryska,
med en trollkarl om ett
ukrainska och franska
blixtnedslag.
kolleger i Berlin.

Sveriges mest
engagerande
tidning – tre
miljoner läsare
varje dag!

TIPSA!

Turkie

Utegån
igen i C

Flera tus
begravn
i går för
re, där t
förbud h
aktiviste
persone
an reger
inga civi
krävts.
I sam
gravning
utegång

Arktis. Så ska hoten
mot isbjörnar minskas
Fem arktiska länder har enats om en tioårig handlingsplan för att minska hoten
mot isbjörnarna. Bland annat ska de försöka minska
den påverkan som turist-,
olje- och gruvnäringar utgör mot djuret, som är klassat som ”sårbart”, rapporterar SR Ekot.
USA, Kanada, Ryssland,
Norge och Grönland kom
överens om planen, som
innehåller 60 samarbetspunkter, i veckan.
Isbjörnen är ett av de
djur som drabbas hårdast
av klimatförändringarna.

Elton John vill träffa Putin – har fått nog av homofob
Fem länder i Arktis har enats om
en handlingsplan för att skydda
isbjörnen. FOTO: NICK COBBING-NORSK

Elton John har fått nog av homofobin i Ryssland – och vill träffa landets president Vladimir Putin för att ta honom i örat, rapporterar
vilja träffa honom. Det är förmodligen hopplöst, och han kanske skulle skratta bakom ryggen på mig efteråt och kalla mig idiot, men
säga att jag försökte, säger artisten. Elton John var i helgen i Ukraina där han bland andra träffade president Petro Porosjenko. FOTO: E

POLARINSTITUTT/NTB/TT/ARKIV
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Vilka är utmaningarna?

Röster från redaktionerna
Klimatet är prioriterat och ska genomsyra hela rapporteringen. Men frågan är sällan en klick
raket och svår att aktualisera. Det är bättre att skriva om lösningar än problem. Enkäten med
fyra företrädare för svenska tidningar ger löfte om ännu grönare rapportering framöver.

insiktsfull och kvalificerad journalistik på
området. En tydlig skillnad är att vi numera
har hållbarhetsfrågor som en naturlig del av
det frågebatteri vi ställer till börsdirektörer.

Maria Rimpi

Redaktionschef, Svenska
Dagbladet
1. Hur har er rapportering kring
klimatfrågan förändrats under de
senaste åren?
– Det som hänt under perioden Köpenhamn–Paris är att klimatfrågan alltmer
adresseras från fler håll – det är inte längre
bara politiker och miljöorganisationer som
lyfter den, vilket troligtvis påverkat bevakningen i positiv riktning. Näringslivet syns
betydligt mer i klimatdebatten, det har gjort
att frågan breddats – begreppet hållbarhet
har blivit centralt.
Med en särskild hållbarhetssatsning och en
klimatsatsning har vi tydligt ökat fokus på
klimatfrågan det senaste året och sett till att
vi har en kontinuitet i det vi gör.
Sedan våren 2016 är klimatet ett av våra
tio prioriterade nyhetsämnen. Kompetensen på redaktionen har också ökat med
rekryteringen av en reporter från tidningen
Miljörapporten och vidareutbildning av
befintlig personal. Det har också påverkat
vår rapportering innehållsmässigt, med mer

2. Hur är läsarnas respons på klimat
relaterade artiklar?
– Talar man med forskare så säger de att
klimatskeptikerna i stort är borta, men i
våra mailkorgar får vi fortfarande in en hel
del kritiska mail när vi skriver om klimat.
Reaktionerna är dock överlag positiva
och många undrar också varför vi inte
skriver mer. Vi har till och med fått nya
prenumeranter som valt SvD enbart tack
vare vår bevakning av klimat- och hållbarhetsbevakningen.
På nätet, där vi kan följa läsarbeteende
i detalj vad gäller
lästid, sidvisningar och så vidare,
upplever vi att
läsningen blir högre
om artiklarna handlar om en specifik
fråga och inte bara
om klimatfrågan i
stort. Det är ofta
tacksamt att skriva
om lösningar och
inte bara problem.
Smarta hållbarhets
idéer, ny teknik och konsumentvinklade
artiklar går hem.
Klimatrelaterade artiklar är sällan klickraketer och vi får fundera mycket kring
vinklar och hur vi kan förmå läsarna att
vilja ta till sig materialet.

3. Vilka är de största utmaningarna
med att bevaka klimatfrågan?
– Nyhetslogiken. Att få ett så långsamt
skeende och så komplexa frågor att
slå igenom i konkurrensen med andra
nyhetshändelser är en utmaning. Ämnet är
ständigt lika aktuellt, vilket tyvärr gör att det
är svårare att hitta tydliga nyhetskrokar som
engagerar. Tio temperaturrekord på raken
är helt enkelt inte jättespännande.
Det är också svårt att syna bolagens
hållbarhetsarbete i sömmarna, eftersom
mycket av verksamheten finns utomlands
och vi får förlita oss på externa parter som
är på plats och granskar.
4. Hur kan svenska medier upprätthålla en aktualitet i klimatfrågan, trots att
det inte är något
nytt klimattoppmöte som i Paris
förra året?
– Tongångarna efter
klimattoppmötet i
Paris är så mycket
mer positiva än
efter Köpenhamn,
då luften gick ur
många aktörer, det
underlättar för oss i
bevakningen. Många
är engagerade och
vi upplever att en hel del av våra läsare vill
vara med i den här omställningen och vill ha
vettig information om vad som händer.
För oss har det varit viktigt att uppgradera klimatfrågan till ett av våra prioriterade
nyhetsämnen, det gör att vi kan ha fokus

”Ämnet är ständigt
lika aktuellt, vilket
tyvärr gör att det
är svårare att hitta
tydliga nyhetskrokar
som engagerar. Tio
temperaturrekord på
raken är helt enkelt
inte jättespännande.”
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på klimatet i våra morgonmöten och
andra idémöten. Vi har också valt att
fortsätta hållbarhetssatsningen på
SvD Näringsliv, trots att vi inte längre
har någon speciell finansiering till
detta.
På företagssidan, som är viktig för
SvD, är det egentligen ingen svårighet
att hålla i bevakningen. Paris-mötet var
förstås en milstolpe men det faktiska
arbetet börjar nu i och med implementeringen som på flera sätt är mer
intressant, även om mötet förstås var
en tacksam aktualitetskrok.
5. Kan klimat och miljö bli en
egen del i tidningen, på samma
sätt som The Guardian har gjort,
och likställas med t.ex. sport- och
ekonomibevakningen?
– För SvD är den tryckta tidningen
inte längre i fokus, och vi kommer inte
att införa nya vinjetter. Online är vår
erfarenhet att specialsajter fungerar
ganska dåligt, vår direkttrafik till SvD.
se räcker inte till. Höga trafiknivåer
på ett ämne uppnår vi istället genom
att jobba smart på artikelnivå. Det
har vi sett i samband med våra
hållbarhetssajter där direkttrafiken till
sajterna varit låg, men där artiklarna
totalt sett nått väldigt många genom
att vi jobbat aktivt från startsidan och
i sociala medier.
Däremot måste vi se till att fortsätta
öronmärka reporterresurser till ämnet.
Idag har vi en hållbarhetsredaktör på
Näringslivs-redaktionen och en reporter med ansvar för klimatpolitiken
på Nyhetsredaktionen, eventuellt
måste vi tillsätta fler i bevakningen av
klimatfrågan. l

den stora massan är inte överdrivet
intresserad av klimatrapportering.
3. Vilka är de största utmaningarna med att bevaka klimatfrågan?
– Att hitta nya, intressanta vinklar som
skapar läsarengagemang i en fråga
som tröskats länge och som bidrar till
mycket “ångest” bland läsarna.

Caspar Opitz

Redaktionschef, Dagens
Nyheter
1. Hur har er rapportering kring
klimatfrågan förändrats under de
senaste åren?
– Under några år kring mitten och
slutet av 00-talet var det ett enormt
driv kring
klimatfrågan. DN
hade en klimat
reporter och
vi gjorde stora
och omfattande
artikelserier om
klimatfrågan.
Sedan föll
frågan lite i
skymundan,
som att såväl läsare som journalister
liksom ”tröttnade” och hade svårt att
hitta nya spännande vinklar - förutom
vid olika toppmöten då journalistiken
vaknade till liv igen. I dag skulle jag
säga att klimatfrågan har ätit sig in i
vardagen på ett annat sätt än tidigare.
Alla våra redaktioner, från Kultur till
Ekonomi, bevakar denna fråga ur olika
perspektiv. Det har gått från att vara
ett specifikt ämne till att vara en del
av många olika typer av bevakningsområden.

4. Hur kan svenska medier upprätthålla en aktualitet i klimatfrågan, trots att det inte är något nytt
klimattoppmöte som i Paris förra
året?
– På DN valde vi inför Paris att vinkla
på hopp. Vi hade haft så många artiklar
och reportage om utbrända jordar och
ökenutbredningen att vi ville fokusera
på konstruktiv journalistik. Det var
därför vi valde
vinjetten “världen
ställer om” och
koncentrerade
oss på lösningsorienterad
journalistik. Vi
fick mycket god
respons på det
och kommer att
fortsätta på den
vägen. Det betyder förstås att vi inte
kan väja för alla problem som finns
kring ämnet.

”Det finns en väldigt
intresserad och
engagerad krets,
men den stora
massan är inte över
drivet intresserad av
klimatrapportering.”

2. Hur är läsarnas respons på
klimatrelaterade artiklar?
– Generellt sett är intresset tämligen svalt - det ser man inte minst på
webbstatistiken. Det finns en väldigt
intresserad och engagerad krets, men
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5. Kan klimat och miljö bli en
egen del i tidningen, på samma
sätt som The Guardian har gjort,
och likställas med t.ex. sport- och
ekonomibevakningen?
– Det kan inte uteslutas, men det är ett
lite omodernt sätt att sortera journalistik i detta digitala tidevarv. Trenden
generellt är att man bryter avdelningsgränser och inte sorterar in ämnen
enligt den gamla papperstidningens
logik. Och, som jag nämnde ovan, är
klimatfrågan en typisk sådan som är
viktig ur så många olika aspekter att
den går över många olika bevaknings
områden. l

Vilka är utmaningarna?
Röster från redaktionerna, forts.

Anders Hellberg

Chefredaktör för klimat
magasinet Effekt, skribent
på Supermiljöbloggen
1. Hur har er rapportering kring
klimatfrågan förändrats under de
senaste åren?
– Länge var det framförallt fokus på
problemen, där forskare förklarade hur illa
ställt det är med planeten, samtidigt som
miljörörelsen klagade på att näringsliv och
politiker, och i viss mån även allmänheten,
inte tog dessa varningar på tillräckligt stort
allvar.

Nu inser de flesta att det är på allvar,
samtidigt som kunskapen i samhället är
mycket högre. Det
gör att rapporteringen faktiskt blir
roligare, för det blir
mer fokus på olika
sorters lösningar
och på nya idéer.
Det blir också en
bredare rapportering, där klimatfrågan
inte bara handlar
om hur problematiskt det är med
växthusgasutsläpp, utan den går också in i
en rad olika områden som ekonomi, kultur,
konsumtion, psykologi, filosofi, teknik,
politik med mera.

”Men sedan var
mötet slut, det blev
jullov och därefter
rullade allt på som
vanligt igen, det vill
säga som om klimat
förändringarna inte
var ett särskilt stort
problem längre.”

2. Hur är läsarnas respons på
klimatrelaterade artiklar?
– Det beror väldigt mycket på vad man
skriver om. Vissa artiklar, som vad som
händer i någon av EU:s alla instanser,
kan passera obemärkt förbi. Men när det

Redaktionschef och
huvudansvarig för klimatbevakning Dagens ETC

akningsområde för oss. I samband
med starten av Dagens ETC tog
vi det ett steg längre genom att ge miljö/
klimat en egen avdelning i tidningen där
vi ger frågorna extra mycket utrymme.
Vi har även inlett samarbeten med
återkommande skribenter och krönikörer
som har klimatfrågan som specialområde. Inför och under klimattoppmötet i
Paris var vi som enda svensk tidning med
i det globala medienätverket Climate
publishers network, som innebar att vi
under några veckor utbytte material och
på så vis fick initierad miljö- och klimatbevakning från hela världen.

1. Hur har er rapportering kring
klimatfrågan förändrats under de
senaste åren?
– Redan innan vi började med dagstidningsutgivning var klimatet ett givet bev-

2. Hur är läsarnas respons på
klimatrelaterade artiklar?
– Överlag positiv. I en läsarundersökning som vi nyligen genomförde visade
det sig att miljö- och klimatbevakningen

Maria Holm

gäller frågor som tydligt kan kopplas till
människors vardag, exempelvis problemen som följer av
köttätande eller
bil- och flygresande,
är det som regel
många läsare som
kommenterar och
delar artiklarna
vidare. Samma sak
med frågor som folk
blir genuint upp
rörda eller glada
över, som Vattenfalls brunkolsverksamhet, eller den snabba utvecklingen av
förnybar energi i världen.
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3. Vilka är de största utmaningarna
med att bevaka klimatfrågan?
– Det händer så otroligt mycket just nu,
som är både spännande och oroväckande,
så det svåra är att hänga med. Klimatfrågan består ju av tusentals olika frågor som
kan placeras lokalt, regionalt, nationellt,
i exempelvis EU eller globalt. Ta bara en

var en av de delar som uppskattades
mest i tidningen. Många efterlyste dessutom ännu mer rapportering.
3. Vilka är de största utmaningarna
med att bevaka klimatfrågan?
– Att inte spä på den felaktiga uppfattningen att klimatförändringarna
är något abstrakt som sker i en avlägsen framtid utan istället visa på
hur den globala uppvärmningen redan idag påverkar ett stort antal människor. Det är journalistikens uppgift att
göra dessa röster hörda. Samtidigt som
larmrapporter om hur illa ställt det är,
eller kommer att bli, är viktiga behöver
de balanseras upp med annan typ av
bevakning för att inte skapa en känsla
av maktlöshet. Många av våra läsare
efterfrågar rapportering om hur de kan
bidra till en mer hållbar värld och här har

Vilka är utmaningarna?
av alla dessa frågor: solceller. Här finns
nog med intressanta nyheter för att en
journalist ska kunna fylla varje arbetsdag
de kommande åren.
En helt annan utmaning är förstås
att många av de här frågorna är komplicerade. När man till exempel pratar
om svenska utsläpp så blir jobbet som
reporter inte lättare av att politikerna i
riksdagen beslutar att växthusgasutsläppen ska minska med 40 procent till 2020
jämfört med 1990 års nivåer. Men att
målet endast avser de verksamheter som
inte omfattas av EU:s utsläppsrättshandelssystem, EU ETS, och att en tredjedel
av minskningen kan ske i form av investeringar i andra EU-länder eller med hjälp av
flexibla mekanismer som CDM. Det är helt
klart väldigt mycket procentsiffror, årtal
och förkortningar som jag tror kan vara
avskräckande för alla som inte har som
jobb att följa dessa frågor.
4. Hur kan svenska medier upprätt
hålla en aktualitet i klimatfrågan,
trots att det inte är något nytt klimattoppmöte som i Paris förra året?
– Ett problem, som vi såg framför allt åren
runt Köpenhamnsmötet 2009, var att

medierna en viktig uppgift. Sedan finns
det ju en diskussion om individens kontra
politikens ansvar som publicister bör ta
hänsyn till i bevakningen.
Självklart finns
det andra rent journalistiska utmaningar, som till
exempel att många
företag och branscher försöker utnyttja den ökade
klimatmedvetenheten
genom att marknadsföra sig och sina
produkter som ”grönare” än vad de egentligen är. Här gäller det ju att, som
alltid, vara uppmärksam på avsändare
och vilka intentioner som ligger bakom
pressutskick etc.

många redaktioner verkade tänka att det
där med klimatfrågan, det är något som ska
bevakas en gång om året, strax innan och
under klimattoppmötena. Det gjorde att
rapporteringen blev väldigt märklig. Några
veckor i november/december varje år fick
vi se en fantastisk bevakning av vad som
då ofta beskrevs som ”vår tids ödesfråga”.
Men sedan var mötet slut, det blev jullov
och därefter rullade allt på som vanligt igen,
det vill säga som om klimatförändringarna
inte var ett särskilt stort problem längre.
Nu har de flesta förstått att de här
toppmötena bara är en av många viktiga delar, och att det inte är stats- och
regeringschefernas signatur på ett papper
som kommer avgöra om vi lyckas skapa
en hållbar värld. Det gör att man i nyhetsrapporteringen får mycket mer fokus,
dagligen, på vad exempelvis lokalpolitiker,
myndigheter, forskare, allmänhet samt
företrädare för näringsliv och civilsamhälle
håller på med.
5. Kan klimat och miljö bli en egen
del i tidningen, på samma sätt som
The Guardian har gjort, och likställas
med t.ex. sport- och ekonomibevakningen?

4. Hur kan svenska medier upprätthålla en aktualitet i klimatfrågan,
trots att det inte är något nytt klimattoppmöte som
i Paris förra året?
– Klimatet är vår
tids största ödesfråga och därmed
ständigt aktuell. Vi har
därför en skyldighet
att rapportera om
vad som pågår, varje
dag, och inte
bara när det är
internationella toppmöten. Utsläppsbovar
och politiker måste ständigt få frågor från
journalister om vad de gör för att minska
det ekologiska fotavtrycket. Men lika viktigt
är att belysa framsteg som sker på det
tekniska området (det finns många sådana
exempel) och konsumentinriktad fakta som

”I en läsarunder
sökning visade det
sig att miljö- och
klimatbevakningen
var en av de delar
som uppskattades
mest i tidningen. ”
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– Det tycker jag absolut! För två år
sedan, den 1 april, gick Supermiljöbloggen ut med att Dagens Nyheter
skulle införa en ny bilaga, DN Miljö. Våra
läsare verkligen älskade den idén, även
om rätt många blev sura på oss för att
de först trodde att det hela var på riktigt.
Vi hörde aldrig tillbaka från DN, men
nu i januari i år berättade tidningen att
de skulle starta en särskild sektion på
dn.se, kallad Global utveckling, detta för
att spegla arbetet med FN:s 17 globala
mål för hållbar utveckling. Den satsningen har kanske inte varit jättelyckad
hittills, men det visar i alla fall att också
en viktig aktör som Dagens Nyheter
funderar på hur de ska ta sig an dessa
frågor.
Sen bör man dock klura på om det
inte vore bättre att miljö- och klimatfrågorna i stället kunde få genomsyra
all rapportering. Jag tycker att SvD
Näringsliv har lyckats bra med detta. De
har många ekonomireportrar som också
kan hållbarhetsfrågorna. Då blir det ofta
riktigt intressanta artiklar, samtidigt som
miljö- och klimatfrågorna hamnar i den
tidningsdel som i dag har högst status
bland beslutsfattarna. l

kan guida till mer hållbar livsstil. Medvetenheten om att vi lever på en allt varmare
planet med en begränsad mängd resurser
bör förstås ständigt finnas där, som
grundmurad fakta, omöjlig att ignorera för
en journalistkår som uppger sig verka i
allmänhetens tjänst – oavsett om rapporteringen handlar om ny teknik, mat, politik
eller semestermål.
5. Kan klimat och miljö bli en egen
del i tidningen, på samma sätt som
The Guardian har gjort, och likställas
med t.ex. sport- och ekonomibevakningen?
– Så är det redan i Dagens ETC, även
om vi tyvärr inte har lika stora resurser
som The Guardian. Klimatet har en
egen flik på sajten och en egen avdelning i tidningen med ett större tema på
måndagar. l
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De syntes mest 2015
Namn

Företag/organisation/politiker

Åsa Romson

Språkrör (MP), klimat-och miljöminister

8 774

Stefan Löfven

Statsminister (S)

6 966

Gustav Fridolin

Språkrör (MP)

2 060

Per Bolund

Finansmarknads-och konsumentminister (MP)

1 529

Mikael Damberg

Näringsminister (S)

1 343

Isabella Lövin

Biståndsminister (MP)

1 171

Johan Rockström

Chef Stockholm Resilience Centre

1 141

Svante Axelsson

Naturskyddsföreningen

1 051

Kristina Yngwe

Miljöpolitisk talesperson (C)

857

Lena Ek

Riksdagsledamot (C), f.d. miljöminister

642

Mattias Goldmann

Fores

584

Maria Wetterstrand

Grön samhällsdebattör

546

Rickard Nordin

Energipolitisk talesperson (C)

545

Jonas Paulsson

Årets miljöhjälte 2011, debattör, grundare Djurens Parti
och Köttfri måndag

490

Helena Jonsson

Förbundsordförande LRF

449

Kristina Persson

Framtidsminister

370

Johan Ehrenberg

Vd ETC/Egen El

366

Anders Wijkman

Debattör och författare

351

Jens Holm

Riksdagsledamot, ledamot miljö-och jordbruksutskottet (V)

347

Johanna Sandahl

Ordförande Naturskyddsföreningen

347

Håkan Wirtén

Generalsekreterare WWF

341

Johan Hultberg

Riksdagsledamot och miljötalesperson (M)

296

Tomas Kåberger

Energipolicy-professor på Chalmers, ordförande för Japan Renewable
Energy Foundation

286

Jenny Stiernstedt

Reporter SvD

262

Thomas Sterner

Professor i miljöekonomi, Handelshögskolan Göteborg

259
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De syntes mest våren 2016
Namn

Företag/organisation/politiker

Artiklar

Åsa Romson

Språkrör (MP), klimat-och miljöminister

4 685

Stefan Löfven

Statsminister (S)

4 389

Isabella Lövin

Biståndsminister (MP)

2 865

Gustav Fridolin

Språkrör (MP)

2 134

Mikael Damberg

Näringsminister (S)

1 622

Per Bolund

Finansmarknads-och konsumentminister (MP)

689

Kristina Persson

Framtidsminister (S)

630

Johan Rockström

Chef Stockholm Resilience Centre

432

Svante Axelsson

Naturskyddsföreningen

430

Maria Wetterstrand

Grön samhällsdebattör

339

Johanna Sandahl

Ordförande Naturskyddsföreningen

215

Mattias Goldmann

Fores

213

Kristina Yngwe

Riksdagsledamot (C), miljöpolitisk talesperson

209

Jens Holm

Riksdagsledamot (V), ledamot miljö-och jordbruksutskottet

197

Anders Wijkman

Debattör och författare

194

Jonas Paulsson

Årets miljöhjälte 2011, debattör, grundare Djurens Parti
och Köttfri måndag

164

Håkan Wirtén

Generalsekreterare WWF

154

Henrik Brundin

Vice vd Vi-skogen

152

Helena Jonsson

Förbundsordförande LRF

142

Anders Hellberg

Chefredaktör Effekt

127

Rickard Nordin

Energipolitisk talesperson (C)

Lena Ander

Generalsekreterare Nätverket för Hållbart Näringsliv

121

Matilda Ernkrans

Ordförande i riksdagens miljö-och jordbruksutskott (S)

118

Maria Gardfjell

Kommunalråd i Uppsala (MP)

111

Johan Hultberg

Riksdagsledamot (M), miljöpolitisk talesperson

109

)123

Resultaten baseras på antal artiklar som har skrivits om respektive person i samband med olika ord som rör miljö-eller
klimatfrågor. 183 personer återfinns i mätningen.
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De skrev mest om klimatet 2015
Placering

Källa

Artiklar

Ökning procent/artiklar

1(1)

Svenska Dagbladet

1644

65%

2(2)

Dagens Nyheter

1145

40%

3(5)

Upsala Nya Tidning

1076

54%

4(9)

Sydsvenskan

976

68%

5(4)

Göteborgs-Posten

949

23%

6(7)

Aftonbladet

929

47%

7(6)

Helsingborgs Dagblad

874

38%

8(3)

Expressen/GT/Kvällsposten

836

4%

9(21)

Folkbladet

812

91%

10(19)

Östgöta Correspondenten

775

62%

11(14)

Norrköpings Tidningar

736

45%

12(15)

Nerikes Allehanda

723

45%

13(25)

Norrländska Socialdemokraten

715

77%

14(30)

Norran

705

91%

15(23)

Katrineholms-Kuriren

692

70%

16(17)

Norrbottens-Kuriren

690

41%

17(8)

Borås Tidning

687

9%

18(18)

Södermanlands Nyheter

685

42%

19(20)

Piteå-Tidningen

680

47%

20(37)

Hallandsposten

640

91%

21(27)

Bohusläningen

607

61%

22(41)

Dalademokraten

604

100%

23(10)

Västerbottens-Kuriren

602

16%

24(12)

Smålandsposten

590

15%

25(48)

Hallands Nyheter

571

109%

Förra årets placering inom parentes
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Här skrevs det flest klimatartiklar 2015
Län

Volym

Trend*

Per källa

Trend*

Skåne län

5 202

13%

101

12%

Västra Götalands län

4 824

36%

68

26%

Östergötlands län

3 226

59%

147

37%

Norrbottens län

2 201

57%

245

36%

Dalarnas län

2 200

22%

110

18%

Södermanlands län

2 171

47%

180

32%

Kalmar län

2 084

24%

116

19%

Västerbottens län

2 037

28%

124

22%

Gävleborgs län

1 918

-5%

120

-5%

Hallands län

1 548

43%

86

30%

Stockholms län

1 492

23%

23

19%

Uppsala län

1 428

39%

110

28%

Blekinge län

1 198

74%

109

42%

Värmlands län

1 088

29%

84

22%

Jönköpings län

1 070

0%

51

0%

Västernorrlands län

1 069

-31%

67

-46%

Örebro län

1 000

51%

66

34%

Västmanlands län

872

53%

67

35%

Kronobergs län

827

12%

70

11%

Jämtlands län

605

4%

61

4%

Gotlands län

316

-40%

40

-67%

* Förändring från föregående år

Underlag till analysen
Följande sökord ligger till grund för urvalet till översikten och
djupdykningen:
Klimat i samband med ord som förändring, mål, forskning,
utsläpp, koldioxid, uppvärmning, påverkan, ekosystem och
hållbar utveckling. Samt klimatförändring, klimatmål, växthuseffekt, global uppvärmning, klimatinnovation, klimatforskning,
klimatmål, klimatavtal, klimatförhandling, klimatrapport, klimat-

panel, klimattoppmöte, klimatuppvärmning, globaluppvärmning,
klimatpåverkan, klimatfinansiering, klimatsmart, klimatinvestering,
klimatanpassning och klimatkompensation.
För att få med alla ändelser på respektive sökord har trunkeringar använts. Exempelvis betyder klimatavtal att alla artiklar
som innehåller klimatavtal, klimatavtalens, klimatavtalets o.s.v.
har tagits med i analysunderlaget.
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Vinjett

”Klimatfrågan har ätit sig in i vardagen
på ett annat sätt än tidigare. Alla våra
redaktioner, från Kultur till Ekonomi,
bevakar denna fråga ur olika perspektiv.”
– DN

”Många av våra läsare
efterfrågar rapportering om
hur de kan bidra till en mer
hållbar värld och här har
medierna en viktig uppgift.”
– Dagens ETC

”Näringslivet syns betydligt
mer i klimatdebatt en, det har
gjor t att frågan breddats
– begreppet hållbarhet har
blivit centralt.”
– SvD

”Nu inser de flesta att det är på
allvar, samtidigt som kunskapen i
samhället är mycket högre. Det
gör att rappor teringen faktiskt blir
roligare, det blir mer fokus på
lösningar och nya idéer.”
– Supermiljöbloggen

Varmare klimat
– iskall nyhet?
– en rapport om klimatet i svensk media
För andra året i rad har biståndsorganisationen Vi-skogen gett
Retriever i uppdrag att undersöka hur svenska tidningar skriver om klimatförändringarna. Analysen omfattar perioden januari 2005 till maj 2016 och
baseras på nära 250 000 artiklar. I årets version av ”Varmare klimat – iskall
nyhet?” delar även företrädare för svenska tidningar med sig av
sin syn på klimatrapporteringen.

